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রাজাকারেদর তািলকা: 
 
ঢাকা িবভাগ 
 
ঢাকা জলা 
রাজাকার আকবর-  শঁাখারী বাজার, ঢাকা 
রাজাকার তাতা িময়া-  ঢাকা িব িবদয্ালয় 
রাজাকার ঈমান আলী-  রােয়রবাজার, ঢাকা 
রাজাকার হদােয়ত ulাহ (মৃত)-  রােয়রবাজার, ঢাকা 
 
গাজীপুর জলা 
রাজাকার আলাudীন- gাম- মুদাফা, থানা- ট ী, গাজীপুর 
রাজাকার আoয়াল-  জয়েদবপুর, গাজীপুর  
রাজাকার eমিপ নoয়াব আলী-  জয়েদবপরু, গাজীপুর 
রাজাকার হািকম udীন-  মাধববািড়, জয়েদবপুর, গাজীপুর  
রাজাকার মিজব-  মাধববািড়, জয়েদবপুর, গাজীপুর  
রাজাকার মn-  মাধববািড়, জয়েদবপুর, গাজীপুর 
 
টা াiল জলা 
রাজাকার আিনস- ছািbশা, ভূয়াপুর, টা াiল 
রাজাকার সাজু- কালামািঝ, মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার মoলানা লুৎফর-  কালামািঝ, মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার শাজাহান-  কালামািঝ, মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার রশীদ-  কালামািঝ, মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার সামাদ-  কালামািঝ, মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার dd িময়া-  কালামািঝ, মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার মনsর-  মধুপুর, টা াiল 
রাজাকার আকবর (মৃত)-  মধপুুর, টা াiল 
রাজাকার মােহবলু-  িমজর্াপুর, টা াiল  
রাজাকার মাoলানা oয়াdদ-  িমজর্াপুর, টা াiল 
রাজাকার মকবুল হােসন- ছািbশা, ভূয়াপুর, টা াiল 
রাজাকার রিফক- - ছািbশা, ভূয়াপুর, টা াiল 
মoলানা আশরাফ আলী- ছািbশা, ভূয়াপুর, টা াiল 
 



 
 
ময়মনিসংহ জলা 
 
ময়মনিসংহ সদর 
মরhম ভূলািময়া-  হজবুlাহেরাড, TাকপিT, ময়মনিসংহ 
রাজাকার মুেnফ িময়া। 
রাজাকার তয়ব। 
রাজাকার চয়ারময্ান জােবদ ফিকর। 
রাজাকার আিমর খান। 
রাজাকার রজব আলী ফিকর।  
রাজাকার আব ুবকর।  
রাজাকার আব ুবকর িসিdক। 
রাজাকার আবলু চয়ারময্ান 
রাজাকার kর 
রাজাকার কিফল uিdন 
রাজাকার আbুল হাnান 
রাজাকার আহmদ আলী 
রাজাকার আমছর uিdন 
রাজাকার আরমান 
রাজাকার বংগা 
রাজাকার খিলল 
রাজাকার আিজম uিdন 
 
নাnাiল 
রাজাকার আbুল গফুর-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার আঃ মিতন ভঁুiয়া-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার জিসমuিdন ভঁুiয়া-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার শােহদ আলী-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার আবdল kdসু-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ  
রাজাকার আবdল মnাফ-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার খারেশদ খান-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার iসমাiল হােসন-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার িসিdক-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার হািফজিdন-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার খিললুর রহমান-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
 
ফলুপরু থানা  
রাজাকার আবলু চয়ারময্ান, সাং- বাশািট, ১ নং ছনধরা iuিনয়ন, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার kর, সাং- বাশািট, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার কিফল uিdন, সাং-  ছনধরা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আরমান, সাং ছনধরা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার বংগা, সাং ছনধরা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার খিলল, সাং- ছনধরা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  



রাজাকার আbুল হাnান, সাং ছনধরা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আহmদ আলী, সাং- লাuয়ারী, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকারআমছর uিdন সাং ছনধর, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আিজম uিdন সাং লাuয়ারী, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার eেকeম শামsল hদা srজ িমযা মৃত, গাদািরয়া sশাল রাজাকার কমা ডার 
রাজাকার eেকeম রিফkল hদা, মুন িময়া, মৃত, গাদািরয়া রাজাকার 
রাজাকার জেবদ ফিকর, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আঃ রিশদ, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আঃ আিজজ, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আঃ আিজজ সরকার rপসী, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার হােরজ আলী পুিলশ ফুলপুর থানা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আব ুবkর, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আ: মাতােলব, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আনসার মাতােলব, কাকনী, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আফতাব আলী চয়ারময্ান মৃত, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার মৃত আiয়ুব আলী, gাম- বঁাশিট, দালাল আiেন মৃতয্দ ড pাp aপরাধী, থানা- ফুলপুর 
রাজাকার মoলানা eরশাদ ulাহ, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার মoলানা আবলু কােশম বািলয়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আবলু কােশম কাতুলী, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার oমর আলী খঁা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার aধয্াপক রিফক uিdন, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মoলানা দৗলত আলী মৃত, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার kখয্াত বিশরudীন oরেফ (বিশর মকার) বািলয়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মাঃ হাrন aর রিশদ sাsয্ সহকারী পিরদশর্ক, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার গালাম মুতর্জা, বািলয়াgথানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার eিটeম মাsফা, বািলয়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আ: মাতােলব, আমুয়াকাnা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত আফেরাজ, আমুয়াকাnা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আঃ kdসু, আমুয়াকাnা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মিমন uিdন তালুকদার, নলিদঘী, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার eেকeম রিফkল hদা, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার মুনিময়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার জমত চয়ারময্ান চরপাড়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার হািফজ uিdন চরপাড়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার হািফজ uিdন িবeসিস গাদািরয়া, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ   
রাজাকার আজম আলী চয়ারময্ান iমাদপুর, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার জানাব আলী চয়ারময্ান রাiমগ , থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার শাসছুল হক oরেফ হক চয়ারময্ান চরশাশাঘাট, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার চয়ারময্ান জােবদ ফিকর-  ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার আিমর খান-  ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার রজব আলী ফিকর, ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার আব ুবকর িসিdক-  ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার মুেnফ িময়া-  ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 



রাজাকার তয়ব-  ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
রাজাকার আঃ আিজজ, থানা- ফুলপুর, জলা- ময়মনিসংহ  
হালয়ুাঘাট থানা  
রাজাকার মা: শামছুল iসলাম (শামs খিলফা), থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ  
রাজাকার তাজী মামুদ, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার মাঃ মাফাjল হােসন খঁা, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার মাঃ আbুল কােশম িসকদার, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার  মাঃ rhল আিমন, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার  হযরত আলী, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার সাiফুর iসলাম ( ভ ডার o দিলল লখক), থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ  
রাজাকার আমীর আলী, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার  sলতান খা, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার মাঃ আবুল কােশম িসকদার, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার কমা ডার  আিজজলু iসলাম, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার  আbুল হাi, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মাoলানা দৗলত আলী, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মাoলানা িগয়াস uিdন, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- বিসর মকার, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- রজব আলী ফিকর, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- আলী হােসন, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মাঃ হরমুজ আলী, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মাঃ মাফাjল হােসন খাঁ, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- রমজান আলী, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- আকরাম হােসন, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
রাজাকার- sলতান খাঁ সাং- utর খয়ড়াkিড়, থানা- হালুয়াঘাট 
রাজাকার- মাসেলম খািলফা সাং-  utর খয়রাkিড়, থানা- হালুয়াঘাট 
রাজাকার- মাঃ আবুল কােশম িসকদার সাং- বািলপাড়া, থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ  
রাজাকার- মাঃ আিজজুল iসলাম, সাং- কতলমাির, পাঃ- গাজীরিভটা, থানা- হালুয়াঘাট  
রাজাকার- মাঃ হরমুজ আলী, িপতা-  মৃত গnd শখ, সাং- লামুkা, পাঃ- গািজরিভটা 
রাজাকার- িরয়াজ uিdন (মৃত), সাং- মিনড়া, পাঃ + থানা- হালুয়াঘাট 
রাজাকার- দoয়ান, পাঃ + থানা- হালুয়াঘাট 
রাজাকার- আলী, পাঃ + থানা- হালুয়াঘাট 
রাজাকার- আবু, পাঃ + থানা- হালুয়াঘাট 
রাজাকার- সাiফুল iসলাম ভ ডার (মৃত) সাং- sমিনয়াপাড়া, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আঃ হিকম (মৃত) সাং- মিনkড়া, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- nrল iসলাম (nr) সাং- তিলখালী, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আঃ মিতন, িপতা মৃত আরফান আলী মুnী, সাং- iসলামপুর, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- রমজান আলী, িপতা মৃত oয়ােহদ আলী, সাং- iসলামপুর, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আকরাম হােসন, িপতা মৃত- মিফজuিdন মুnী, সাং- iসলামপুর, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আbুল বােরক (মৃত), িপতা-  চাnd িময়া, সাং- iসলামপুর, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- হদােয়ত ulাহ, সাং- iসলামপুর, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- মাঃ আbুল হাi, সাং- ভূবনkড়া, থানা- হালুয়াঘাট  
রাজাকার- সয়দ মনাহাজী, সাং- দািরণgয়া, থানা- হালুয়াঘাট।  



রাজাকার- মাঃ শামছুল iসলাম খিলফা, সাং- বীরgিছনা পাঃ ধারাবাজার, থানা হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- তাজীমাsদ, িপতা- জয়দরগট, সাং- মািঝয়ালী, পাঃ- ধারাবাজার, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- মীর হােসন, িপতা (মৃত), ফিল শখ, সাং- মািঝয়ালী, পাঃ- ধারাবাজার, 
রাজাকার- মাঃ মাফাjল হােসন খাঁ, িপতা- আরমান আলী খঁা, সাং- মািঝয়ালী, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আমজাদ আলী, িপতা- তািসর uিdন, সাং- ধারা, পাঃ- ধারাবাজার, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- হােরজ আলী, িপতা- হােসন আলী, সাং- ধারা, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আেরজ আলী, িপতা- িকoতা শখ, সাং- ধারা, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- সামছু (মৃত),  িপতা- জাr শখ, সাং- ধারা, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- শরাফ uিdন, িপতা- ফিটক খঁা, সাং- মািঝয়ালী, পাঃ- ধারা বাজার, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আরমান, িপতা- লহরখঁা, সাং- মািঝয়ালী, থানা- হালুয়াঘাট।  
রাজাকার- আিমর, সাং- সংরা, পাঃ- বাঘাiতলা, থানা- হালুয়াঘাট।   
রাজাকার- আজমত আলী, িপতা- তািসরuিdন, সাং- ধারা বাজার,  
রাজাকার- হােরজ আলী, িপতা- হােসন আলী, সাং- ধারা,  
রাজাকার- মােরজ আলী, িপতা- িকoতা শখ, সাং- ধারা,  
রাজাকার- সামছু, মৃত িপতা-  জাr শখ, সাং- ধারা,  
রাজাকার- আbুর রuফ (ঠা ডু Dাiভার) িপতা- মৃত কেন িপরন, সাং- দিরনgয়া, পাঃ ধারাবাজার।  
রাজাকার- মাঃ আbুল বােরক, িপতা- হাজী মাঃ খােলক, সাং- কয়রাহািট (লালারপাড়) আoয়ামী 
লীগ kমতার সময় সভাপিত িছল।  
রাজাকার- মাঃ আিজজুল iসলাম, সাং- কাতলমারী, পাঃ- গাজীরিভটা, থানা- হালুয়ঘাট। 
 
গফরগাঁo থানা  
রাজাকার মা: বাবলু হােসন, িপতা- মৃত মিফজ uিdন, gাম- চরমছলn, থানা- গফরগঁাo,  
রাজাকার মা: শাহজাহান, িপতা- মৃত হজরত আলী, gাম- সালিটয়া, থানা- গফরগঁাo,  
রাজাকার মা: নূrল হক খান, gাম- পাতলাশী, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মৃত বাk মmার, িপতা- ছিমর uিdন, gাম- পাতলাশী, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আbুল মিজদ, িপতা- মৃত আমীর uিdন, gাম- িনgয়ারী, থানা- গফরগঁাo,  
রাজাকার মৃত আbুল হিলম ম ডল, gাম- কললী, থানা গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আbুর রাjাক ম ডল, gাম- কলনী, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মৃত oয়ােহদ আলী pধান, gাম- aললী, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মৃত আbুল হিলম খান, gাম- চাkয়া, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মৃত তাজুল iসলাম, gাম- aললী, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মৃত আbুস সামাদ মাsার, সাং-  aললী, িশkক, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মৃত িসরাজ uিdন আকn, িপতা- আbুল বােরক আকn, gাম- পাতলাশী, থানা-
গফরগঁাo।  
রাজাকার আবলু কালাম, gাম- সাdয়া, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার মাoলানা আbুল জbার, gাম- চাkয়া, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ। 
 
মkুাগাছা থানা 
রাজাকার- মৗলভী মিনrjামান, আর ক u  িবদয্ালেয়র ধমর্ীয় িশkক।  
রাজাকার-srজ, gাম- পাড়াটংগী, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার-চঁাn, gাম- পাড়াটংগী, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-e eম iজহাrল হক মাsার, আর ক u  িবদয্ালেয় সােবক pধান িশkক  
রাজাকার-kারী আbুল কােদর, gাম- দামপাড়া 
রাজাকার-মািনক চৗধুরী, gাম- মানেকান  



রাজাকার- মা: আনছার uিdন মাsার, িপতা-  বাs ফিকর, gাম- নnীবািড়  
রাজাকার- হলাল uিdন, িপতা- মৃত জালাল uিdন, gাম- kমারগাতা  
রাজাকার-আিজজুল হক, িপতা- মৃত আbুল জbার, gাম- kমারসাতা।  
রাজাকার-দােনশ আলী, gাম- ঘাষবািড়  
রাজাকার ডা. শামsল আলম (আেkল আলী), gাম- গায়ারী, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-আbুস সাtার, gাম- সানারগঁা, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-আলতাফ আলী (আলতা) gাম- বজবািড়, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার-মৃত আbুল হাi মৗলভী, gাম- মিহষতারা, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার-মৃত আেবদ আলী, gাম- মিহষতারা, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার-জুল,ু িপতা- মৃত আbুস সাtার, gাম- িলচুতলা, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার- মা: আবুল বাশার (বাসােয়ত), gাম- িলচুতলা, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার-আব ুহািনফা, gাম- মিহষতারা, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার- মা: চঁান িময়া, gাম- তারিট, থানা- মুkাগাছা, জলা- ময়মনিসংহ 
 
ফলুবািড়য়া থানা 
রাজাকােরর চীফ কমা ডার-হাজী আজমত হােসন, থানা- ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত আbুস সাtার মাsার, gাম- চঁাদপুর, থানা- ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত হােসন আলী, gাম- জারবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ  
রাজাকার-মৃত নমিdন, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: কিলম uিdন, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: কিলম uিdন, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত আফসার uিdন, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- নiমিdন, gাম- ভালুকা, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার- মা: nrল iসলাম, িপতা- নiমিdন, gাম- ভালুকা, থানা- ফুলবািড়য়া,  
রাজাকার- মা: হািববুর রহমান (হিব) gাম- ভালুকা, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: কিলম uিdন, gাম- কাশমাiল, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার-মৃত nrল আিমন, gাম- কাশমাiল, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার- হাজী আজমত হােসন, gাম- পলািশহাটা, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত হােতম আলী, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-ডা. আবুল হােসন, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত কাsিময়া, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-চাnd িময়া, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-আbুল খােলক, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: শিহdlাহ ম ডল, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: আbুস kdসু, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-িসরাজ আলী, gাম- বািদহািট, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-চাnd, িপতা- হাজী iমান আলী, gাম- নামা ী, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত আ: হাi, gাম- িন তপুর, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: আ: খােলক, gাম- িনি তপরু, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-মৃত শাহান আলী, gাম- িনি তপরু, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-হাজা ডাকাত (আজাহার), gাম- িনি তপুর, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-আ: সালাম, gাম- িনি তপুর, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-nr ডাকাত, gাম- িনি তপুর, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 



রাজাকার-মাoলানা আbুস সামাদ, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: আbুস সামাদ, gাম- দিণপাড়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মা: আশরাফ আলী, gাম- দিণপাড়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার- মা: মােলক মুnী, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মাবারক আলী মগা gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- মাহাmদ আলী, gাম- বািদহািট, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার-আহাদ ulাহ, িপতা- কািমনী ম ডল, gাম- নাoগঁাo, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার- সয়রত uিdন Dাiভার, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
 
ভালকুা থানা 
রাজাকার মৃত আিতক ulাহ চৗধুরী (ধn িময়া) gাম- ধামচiর, থানা- ভালুকা, ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত বলা খা, gাম-  মdয়ারী, থানা- ভালুকা  
রাজাকার মাঃ মাsািফজুর রহমান সােবক চয়ারময্ান, সাং- খাrয়ারী, থানা- ভালুকা,  
রাজাকার মা: আbুল হািমদ kারী, gাম- সােতংগা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আবলু হােশম, থানা- ভালুকা, ময়মনিসংহ। ভালুকা থানা িবeনিপ’র সাংগঠিনক সmাদক  
রাজাকার হলাল uিdন ম ডল, িপতা- মাজােmল হক, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার শামsল হক ফিকর িপতা- মেহর আলী ফিকর, gাম- খাrয়ারী, থানা- ভালুকা  
রাজাকার খাকন মmার gাম- ভালুকা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মাঃ নজrল iসলাম মাsার (কানকাটা) থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত আbুল মাnান (কানকাটা) থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মা: আbুল মিজদ শখ (কানকাটা) থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আbুল লিতফ (কানকাটা), gাম- কাঠালী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আbুস শিহদ মাsার, িপতা- জিরফ খা, gাম- কাঠালী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত শহর আলী মাsার, gাম- কাঠালী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ।   
রাজাকার মাঈনuিdন (সাংবািদক) gাম- সােতংগা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ।  
রাজাকার আbুল হাi, িপতা- ময়না, gাম+থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আবলু হািশম, িপতা- ময়না, gাম+থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত আজমত আলী, gাম- বাnাবর, gাম- কাঠালী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত হািমdlাহ, gাম- আuিলয়াচানা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত ছুেম, gাম-  ডাকািতয়া, gাম- কাঠালী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার শাদulাহ, gাম-  আuিলয়া চালা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মাoলানা মাহাmদ িগয়াস uিdন, gাম- kু◌ুরধর, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আবলু হােসন, gাম- kুরধর, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার dলা মিlক, gাম- গয়ারী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মিফজ uিdন ( চয়ারময্ান), gাম- ভালুকা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত তােহর আলী ( চয়ারময্ান) থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত কািলমুlাহ মাsার, gাম- পঁাচগঁাo, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত িসিdক মাsার, gাম- পঁাচগঁাo, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার ছােবদ আলী ফিকর, gাম কাতলা বািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার শাহ নািজম, gাম- িমরকা, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার গালাপ, িপতা- মৃত আbুর রিশদ, gাম- থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আbুল আuয়াল, gাম- খাrয়ারী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আbুর রাjাক, িপতা- মৃত আbুর রিহম, gাম- খাrয়ারী, থানা- ভালুকা,  



রাজাকার বাদশা, gাম- মিlকবািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত হােসন আলী মুnী, gাম-  মিlক বািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মাসাmৎ মিরয়ম আkার, sামী মৃত তােহর আলী, gাম+থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত হকমত, gাম- মিlক বািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আbুল, gাম- মিlকবািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ 
রাজাকার আহমদ আলী পাগল, gাম- মিlকবািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত হািফজ uিdন, gাম- মিlকবািড়, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার আব ুছােয়দ (কানকাটা), gাম- বািশ, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার মৃত আজমত দফাদার (কানকাটা) gাম-  ধানছiর, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
রাজাকার কাল ু(কানকাটা) gাম- িমdয়ারী, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ 
 
িtশাল থানা 
মাহাmদ ফজলুল হক খান, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ।  
মৃত oয়ােজদ আলী, gাম- িtশাল চরপাড়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ।  
মৃত ভালা িময়া, gাম- kমািরয়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
মৃত আbুল মাতােলব, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
hরমত আলী, gাম- িচকনা, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
চঁান িময়া, gাম- িtশাল বাজার, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
uসমান আলী, gাম- িtশাল বাজার, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
মাঃ আিদল সরকার ( চয়ারময্ান), থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ,বতর্মােন িবeনিপ নতা।  
মাহাmদ আিনছুর রহমান (মািনক), gাম- মাnািটয়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ।  
আbুর রাjাক, gাম- কানাবািড়, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
আলতাফ আলী, gাম- িtশাল নামাপাড়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ  
হাজী আbুল হাi, gাম- িtশাল uজান পাড়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ। 
আbুল মাতােলব, িপতা- মৃত হােতম আলী মুnী, gাম- িtশাল নামাপাড়া, থানা- িtশাল,  
আbুল oয়াহাব, িপতা- মৃত আঃ সামাদ সরকার, gাম- িtশাল, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
হাসমত আলী, িপতা- মৃত ফজর আলী, gাম- িtশাল চরপাড়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
iয়াkব আলী, িপতা- মৃত রজব আলী, gাম- িtশাল চরপাড়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
আbুর রিশদ, িপতা- মৃত rsম আলী, gাম-  িtশাল চরপাড়া, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ 
মৃত নoয়াব আলী সরকার, gাম- দূগর্াপুর, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ  
মাহাmদ আনসার আলী, gাম- পাড়াবািড়, থানা- িtশাল, জলা- ময়মনিসংহ।  

 
শরপরু জলা 

 
শরপরু সদর 
রাজাকার-শাহজাহান চৗধুরী, সাং-  রাঙসা শরপুর টাuন, শরপুর  
রাজাকার- মাজােmল চৗধুরী মৃত সাং-  রাঙসা শরপুর টাuন, শরপুর 
রাজাকার-  pেফসর আbুস সাtার মৃত শরপুর সরকারী কেলজ, শরপুর  
রাজাকার-  মিতuর রহমান (মিত চয়ারময্ান) সাং- নয়াআনী বাজার, শরপুর টাuন, শরপুর  
রাজাকার-  সােমdল হক মৃত সাং-  নারায়নপুর, শরপর টাuন, শরপুর  
রাজাকার-  জয়নাল আেবদীন মুkার মৃত, সাং-  খরমপুর, শরপর টাuন, শরপুর।  
রাজাকার- কামাল টাiিপs, িপতা-  জয়নাল আেবদীন, সাং খরমপুর, শরপর টাuন, শরপুর।  
রাজাকার- eডেভােকট শামsল hদা, সাং খরমপুর, শরপুর টাuন, শরপুর।  
রাজাকার- আলী আজম মাsার, সাং-  খরমপুর, শরপুর টাuন, শরপুর।  



রাজাকার-  eডেভােকট আিমnল iসলাম, সাং-  খরমপুর, শরপুর টাuন, শরপুর।  
রাজাকার-  সয়দ আহmদ চয়ারময্ান, সাং- চাপাতলী, শরপুর টাuন, শরপুর।  
রাজাকার-  িমিলটারী নািসর uিdন মৃত, সাং-  খরমপুর, শরপুর টাuন, শরপুর 
রাজাকার-  সালেফট মিজবর মৃত সাং-  খরমপুর, শরপুর টাuন, শরপুর  
রাজাকার- িজয়ারত আলী খান, সাং- sযর্য্দী, থানা+ জলা-  শরপুর  
রাজাকার-  মকবুল হােসন, নবীনগর, শরপুর টাuন, শরপুর  
রাজাকার-  আঃ হািমদ চয়ারময্ান মৃত, সাং- বািজতিখলা, শরপুর টাuন, শরপুর 
রাজাকার- সাখাoয়াত হােসন মৃত, িপতা- আফছার uিdন, সাং- রঘুনাথপুর, শরপুর  
রাজাকার- মাঃ আবুল হােসন সরকার, সাং-  নামা হাoড়া, থানা+ জলা- শরপুর 
রাজাকার- জমেশদ আলী মmার, সাং- হাoড়া ভাটপাড়া, থানা+ জলা- শরপুর  
রাজাকার- eসহাক আলী, সাং-  সাপয়ারী, থানা+ জলা- শরপুর।  
রাজাকার- জানাব আলী মৃত, সাং- তারাকাnী, থানা+ জলা- শরপুর। 
রাজাকার- kর মাsদ মৃত, সাং- তারাকাnী, থানা+ জলা- শরপুর। 
রাজাকার- মেহজuিdন মmার, সাং- তারাকাnী, থানা+ জলা- শরপুর  
রাজাকার- মাবারক হােসন, সাং + iuিনয়ন- গাজীর খামার, থানা+ জলা- শরপুর  
রাজাকার- মেহজuিdন মাsার, সাং-  গাজীরিভটা, থানা+ জলা- শরপুর 
রাজাকার- মাঃ iয়াদ আলী খঁান, gাম-  সূযর্য্দী, থানা- শরপুর সদর, শরপুর 
রাজাকার- মাঃ জুনাব আলী, gাম-  তারাকািn, থানা- শরপুর সদর, শরপুর 
রাজাকার- মাঃ আবুল কােশম, gাম-  আিলনাপাড়া, থানা- শরপুর সদর, শরপুর 
রাজাকার- মাঃ সাহাবাজ আলী, gাম-  আিলনাপাড়া, থানা- শরপুর সদর, শরপুর 
রাজাকার- মাঃ জয়নাল িময়া, gাম-  চরসাপমারী, থানা- শরপুর সদর, শরপুর 
রাজাকার- মাঃ iসহাক, gাম-  সাপমারী, থানা- শরপুর সদর, শরপুর 
রাজাকার- মাঃ সাখাoয়াত হােসন, gাম-  রঘুনাথপুর, থানা+ জলা- শরপুর 
 
নািলতাবািড় থানা 
রাজাকার- মাঃ আঃ রহমান হাজী, িপতা-  হােছন আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার- আকরামুjামান, িপতা-  হােছন আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ মােলক, িপতা-  কােশম আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ হাnান, িপতা-  কােশম আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ হাi, িপতা-  কােশম আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ বািরক, িপতা-  কােশম আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আoয়াল, িপতা-  কােশম আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- হািববulাহ, িপতা-  হাজী শামছুিdন (sফী), gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার- মাতােলব, িপতা-  হাজী শামছুিdন (sফী), gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার- আবdlাহ, িপতা-  হাজী শামছুিdন (sফী), gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার- আসাdlাহ, িপতা-  কােশম আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ রাjাক, িপতা- মেহর আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ রjাক, িপতা-  আঃ কািদর, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার - িসরাজ, িপতা-  খিললুর রহমান, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- iিdস আলী, িপতা- ছয়দ আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- িরয়াজ uিdন, িপতা-  খিললুর রহমান, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মাnান, িপতা-  নজর আলী, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আফছার আলী, িপতা-  আতাবিdন, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 



রাজাকার- রিহম, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- রিশদ, gাম- গািবnনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর  
রাজাকার- nর মাহাmদ, িপতা- আঃ হািকম ডাkার, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- জামান uিdন, িপতা-  আঃ হািকম ডাkার, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- hেছন আলী, িপতা-  আinিdন মুnী, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- জনিdন (জn), িপতা-  তr ফিকর, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- রিহম, িপতা-  হািমর uিdন, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- জিমর uিdন, িপতা-  আবলু hেসন, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- ছাtার, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- রজব আলী, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- ফজু, gাম- িছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- চঁান িময়া, gাম- নামািছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মাnান, িপতা-  আেবদ আলী, gাম- নামািছটপাড়া থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- ছালাম, িপতা-  শরাফত, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- কািদর, িপতা- ছয়দ আলী, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- dd, িপতা-  শামছুিdন ডাkার, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আজাদ, িপতা-  ছােবদ আলী, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- রিশদ, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আkাছ আলী চয়ারময্ান, িপতা-  ছােবদ আলী, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার- iছব আলী মুnী, িপতা- জধর আলী, gাম-  মাগািনয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আঃ আিজজ, িপতা-  মহর, gাম-  কাপািশয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আকবর আলী, িপতা-  আর মামুদ, gাম-  বনপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- খায়rল (খিললুর), িপতা-  মহর আলী, gাম-  কাপািশয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আbুল গফুর, িপতা-  রহমত ulা, gাম-  কাপািশয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- শামছিdন, িপতা-  oিছমিdন, gাম-  কাপািশয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- আবুল বাশার, িপতা-  আঃ আিজজ, gাম-  কাপািশয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- শামছিdন, িপতা-  নিছমিdন, gাম-  কাপািশয়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- পা র আলী, িপতা-  কােশম আলী, gাম-  বাথুরারকাnা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মােলক, িপতা-  িডব ু শখ, gাম-  বাথুরারকাnা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মাফাjল ভ ডার, িপতা-  িসরাজুল হক, gাম-  বাiটকামারী, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার-জুলহাস uিdন, িপতা- মাহাmদ আলী, gাম-  বাiটকামারী, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-লিতফ, িপতা-  বিছর uিdন, gাম-  বাiটকামারী, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ রহমান, gাম-  কাnগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হাশমত আলী, gাম-  কাnগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আনছাrল হক, িপতা-  মুনছুর আলী, gাম-  কাnগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আমীর আলী, িপতা-  আহmদ আলী, gাম-  রানীগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-মিনর, িপতা-  িজnত আলী, gাম-  রানীগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-বােতন, িপতা-  িজnত আলী, gাম-  রানীগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ রিহম, িপতা-  আহmদ, gাম-  রানীগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আব ুবকর, িপতা-  আহmদ আলী, gাম-  রানীগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আব ুসাiদ, িপতা-  আinিdন, gাম-  রানীগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর  
রাজাকার-রiছিdন বাinা, িপতা-  আunিdন, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর  
রাজাকার-আঃ লিতফ, িপতা-  আunিdন, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 



রাজাকার-জামাল uিdন, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মাকাjল হােসন, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- ছাবিন (dd), িপতা-  মহর হাজী, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-hেসন আলী, িপতা-  ছফুর uিdন, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আিকতুlা, িপতা-  হােছন আলী, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হােছন আলী ( কাচা), িপতা-  সােহব আলী, gাম-  কািলনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-hরমুজ আলী, িপতা-  নছর দoয়ানী, gাম-  বাঘেবড় আখড়াপাড়া, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার-aেহদ আলী, িপতা-  রহমত আলী, gাম-  িশমুলতলা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মাহাmদ ulা, িপতা-  আতর আলী মুnী, gাম-  িশমুলতলা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-নবী hেসন, িপতা-  জামাল uিdন, gাম-  িশমুলতলা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-কাল,ু িপতা-  মকবুল মmার, gাম-  খালডাঙা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-কািজমিdন, gাম-  খালডাঙা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আমজাত, িপতা-  কিফল uিdন, gাম-  চকপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-nরা, gাম-  চকপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-রিফজuিdন দoয়ান, িপতা-  লালু মৃধা, gাম-  নািলতাবািড় বাজার, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার-আজগর আলী খান, িপতা- জানাব আলী খান, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-িলয়াকত, িপতা-  ছয়ফল, gাম-  নািলতাবািড় বাজার, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-শামছুল হক, gাম-  গরাপচা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আbুল কিরম, িপতা-  আ াফ হাজী, gাম-  গরাপচা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-িদল মামুদ, িপতা-  uেমদ আলী, gাম-  ছালুয়াতলা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হােছন আলী, িপতা-  বদন শখ, gাম-  সাহাগপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- তাফাjল, িপতা- কারবান আলী, gাম-  চকপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ কািদর, িপতা-  শরাফত আলী, gাম-  কndয়াপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- গালাম মাsফা, িপতা-  রাiসuিdন তালুকদার, gাম-  সাহাগপুর, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার-আঃ রিহম, িপতা-  িরয়াজত আলী, gাম-  বাrয়াজািন, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ খােলক মাsার, িপতা-  আহমদ আলী, gাম-  ঘাকপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আমজত আলী, gাম-  খাiলারা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-মকবুল হােসন, িপতা-  ছামাদ আলী, gাম-  বnপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ kdছু, িপতা-  kdত আলী, gাম-  বনkড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-রিকব, gাম-  বনkড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-kdত আলী, gাম-  বনkড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-oসমান গিণ, িপতা-  তিনেসখ, gাম-  নnীutর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-oিল মামুদ, িপতা-  কমরuিdন, gাম-  িন nপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-িব  িময়া, gাম-  বারমারী, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-srজ চৗিকদার, gাম-  বারমারী, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ কািদর, িপতা-  আঃ গফুর, gাম-  রাজনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হায়দর আলী, িপতা-  nর আলী, gাম-  চঁাদগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আেলপ uিdন, িপতা-  রiছ uিdন, gাম-  রাজনগর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-মকবুল hেসন, িপতা-  কােশম আলী, gাম-  হাতীপাগার, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-কাল,ু িপতা-  ছফুর সরকার, gাম-  বiগাiচাপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-iসলাম, িপতা-  ছফুর সরকার, gাম-  বiগাiচাপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-ছফর uিdন, িপতা-  oষন শখ, gাম-  কndয়া পাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- তাফাjাল, িপতা-  শরাফত আলী, gাম-  নয়ািরল, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 



রাজাকার-কাiয়ুম, িপতা- মাতােলব মmার, gাম-  চঁাদগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-নজrল iসলাম, িপতা-  rsম আলী, gাম-  চঁাদগঁাo, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-মিহর uিdন, িপতা-  কাছুম শখ, gাম-  কndয়াপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-নারা, িপতা-  ibািহম, gাম-  gজাবুড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-nর মাহাmদ, gাম-  িকlাপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আলী, িপতা-  িলল,ু gাম-  বiগাচাপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-iনাতুlাহ, gাম-  বiগাচাপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হােশম, িপতা-  iমাম, gাম-  বiগাচাপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আবলু কালাম আজাদ, িপতা-  শামছিdন, gাম-  বiগাচাপুর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আবলু ফজল (আংgর), িপতা- মাবারক ulাহ, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- মাহাmদ hেসন, িপতা-  আমাnlাহ হাজী, gাম-  তারাগ  বাজার, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার-িসরাজ, িপতা-  আমাnlাহ হাজী, gাম-  তারাগ  বাজার, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- জায়াদ আলী, gাম-  নnী নয়াপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-মnাজ আলী, িপতা-  জয়নিdন, gাম-  নnী নয়াপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- সাহরাব, gাম-  বারমারী, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ হক, gাম-  নnীutর, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-িজয়ার uিdন, gাম-  বnধারা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আহmদ আলী, িপতা-  শহর আলী, gাম-  gজাkড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-জয়নাল আেবদীন, িপতা-  আiনিdন, gাম-  কয়ারপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-আঃ খােলক, িপতা-  নiমিdন, gাম-  কয়ারপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-ময়জ uিdন, gাম-  কয়ারপাড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-kdত আলী, িপতা- ছয়দ আলী, gাম-  gজাkড়া, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হািবলuিdন, িপতা-  নবাব আলী, gাম-  বাশকাnা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার- ছাহরাব আলী, িপতা-  আহmদ আলী, gাম-  বাশকাnা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-গােরা, িপতা-  বs, gাম-  বাশকাnা, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-ময়জ uিdন (৪ভাi), িপতা-  িমরাজ আলী, gাম-  মিরচপুরান, থানা- নািলতাবািড় 
রাজাকার-আঃ আিজজ, িপতা-  আেয়ন uিdন, gাম-  ভাগাiরপাড়, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হজরত আলী, িপতা-  ছিব শখ, gাম-  ভাগাiরপাড়, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-srজ আলী, িপতা-  হজরত আলী, gাম-  ভাগাiরপাড়, থানা- নািলতাবািড়, শরপুর 
রাজাকার-হাজী আbুর রহমান, সাং- নািলতাবািড় বাজার,  
রাজাকার- আজগর আলী খান, সাং- নািলতাবািড়,  
রাজাকার-শহীদ নাজমুল আহসান, িপতা- মৃত সকাnার আলী 
রাজাকার-মৃত আহসান আলী, সাং- বেরায়াজানী 
রাজাকার-আলী হােসন, িপতা- আbুল মাতােলব 
 
জামালপরু জলা 
 
জামালপরু সদর  
রাজাকার-নn - সাং- বনপাড়া, জামালপুর শহর, জামালপুর। 
রাজাকার-iusফ মাsার িসংেহরজািন u  িবদয্ালেয়র সােবক pধান িশkক 
রাজাকার-pেফসর আbুল গিণ সাং- iকবালপুর, জামালপুর শহর, জামালপুর 
রাজাকার-pেফসর আbুর রব, িশkক, আেশক মাহমুদ কেলজ, জামালপুর  
রাজাকার-মৃত aধয্াপক আ: আিজজ  িশkক, আেশক মাহমুদ কেলজ, জামালপুর  
রাজাকার-মৃত আেমজuিdন চয়ারময্ান, সাং- ফুলবািড়য়া sশন রাড, জামালপুর  



রাজাকার-চান িময়া, সাং- চাকারীপাড়া, জামালপুর শহর  
রাজাকার-sেলমান, সাং- কাটারীপাড়া, জামালপুর  
রাজাকার-মৃত হাn মৗলিভ, সাং- পিলশা, জামালপুর, পৗরসভা জামালপুর। 
রাজাকার-নূrল হক মাsার, িপতা মেয়জ uিdন ম ডল, সাং- জ লপাড়া, পা: বলিটয়া, জামালপুর  
রাজাকার-কাজী আbুল রিহম, সাং- বলিটয়া, জামালপুর পৗরসভা, জামালপুর 
 
নtেকানা জলা 

 
নtেকানা সদর 

pভাবশালী দালাল-মoলানা ম ুrল হক  
রাজাকার- খারেশদ আলী চৗধরুী 
pভাবশালী দালাল-মoলানা ফজলুল কিরম 
রাজাকার-মoলানা ফজলুল কিরম, থানা- নtেকানা। 
রাজাকার-মoলানা আbুল খােলক মাsার, সাং- kিনয়া, থানা- নtেকানা,  
মরাজাকার- ডাঃ আbুর রjাক, সাং- sতারপুর, থানা- নtেকানা  
রাজাকার- খারেশদ আলী চৗধরুী, সাং- সানাজুর, নtেকানা। 
রাজাকার-মৃত নূrল আিমন মাsার, থানা- নtেকানা সদর। 
রাজাকার-ফাrখ আহেমদ, থানা- নtেকানা সদর। 
রাজাকার-িরয়াজ uিdন চয়ারময্ান, সাং- বািল, থানা- নtেকানা সদর। 
রাজাকার-আমীর আলী খান পাঠান, থানা- নtেকানা সদর। 
রাজাকার- নায়াব আলী আকn, থানা- নtেকানা সদর। 
রাজাকার-নাবালক িময়া, সাং- মদনপুর, থানা নtেকানা সদর  
রাজাকার-মৃত aিছম uিdন শখ, সাং- আরামবাগ, থানা- নtেকানা সদর। 
রাজাকার- শখ নজমুল হােসন, নtেকানা শহর থানা- নtেকানা।  
রাজাকার-মৃত মoলা িময়া, সাং- aজহর রাড, থানা- নtেকানা।  
রাজাকার-আ ু মৗলনা 
 
আটপাড়া থানা  
রাজাকার-মoলানা ম ুrল হক, সাং- বুগাপাড়া, থানা- আটপাড়া,  
রাজাকার-মৃত আbুল হািকম তালুকদার, মৗলা িময়া, সাং- ঘাগরা, থানা- আটপাড়া,  
রাজাকার-নাn ুিময়া, সাং- গায়াতলা, থানা আটপাড়া।  
রাজাকার-নাজমুল শখ, সাং- iকর আিটয়া, থানা- আটপাড়া।  
রাজাকার-oবােয়dল হক তােহর সাং- বুগাপাড়া, থানা- আটপাড়া  
রাজাকার-নাn ুিময়া, সাং- গায়াতলা, থানা- আটপাড়া  
রাজাকার-হািববুর রহমান ভূiয়া, সাং- sni, থানা- আটপাড়া 
 
বারহাTা থানা 
রাজাকার- মুসেলম, থানা- বারহাTা 
রাজাকার- তাতা, থানা- বারহাTা  
রাজাকার- বাদশা, থানা- বারহাTা, 
রাজাকার- আbুর রjাক, gাম- আেলাকিদয়া, থানা- বারহাTা।  
রাজাকার- dd িময়া, gাম- আেলাকিদয়া, থানা- বারহাTা।  
রাজাকার- মৃত আফতাব uিdন, সাং- ছািলপুর, থানা- বারহাTা।   
রাজাকার- dd িময়া, সাং- আেলাকিদয়া, থানা- বারহাTা। 



রাজাকার- আbাস আলী খান, সাং- কলাটী, থানা- বারহাTা।   
রাজাকার- চৗধুরী দােরাগা, সাং- কলাটী, থানা- বারহাTা।   
রাজাকার- আbুল মােলক মাsার, সাং- কলাটী, থানা- বারহাTা।   
রাজাকার- জােহদ iমাম, সাং- চndপুর, থানা- বারহাTা 
 
কলমাকাnা থানা  
রাজাকার- মাফাjল হােসন খান, সাং- ছtংপুর, থানা- কলমাকাnা।  
রাজাকার- srজ িময়া, সাং- বড়কাটন, থানা- কলমাকাnা,  
রাজাকার- শামছুল hদা পাঠান, সাং-  রংছািত, থানা- কলমাকাnা।  
রাজাকার- শামছুল hদা, সাং- রিহমপুর, থানা- কলমাকাnা। শীষর্ sানীয় দালাল।  
রাজাকার- আbুল আলী, সাং- িবমারা, থানা- কলমাকাnা।  
রাজাকার- মৃত আbুল খােলক, সাং- চতা, থানা- কলমাকাnা। 
রাজাকার- আbুল জিলল, সাং- িচকারপুিড়, থানা- কলমাকাnা 
রাজাকার- মৃত আbুল আলী, সাং- িবশারা, থানা- কলমাকাnা, 
 
পবূর্ধলা থানা  
রাজাকার- বিশর আকn, থানা- পূবর্ধলা।  
রাজাকার- শরাফ uিdন, থানা- পূবর্ধলা। 
রাজাকার- আbুল মাnান kলু, থানা- পূবর্ধলা। 
রাজাকার- মoলানা ফজলুল হক, সাং-  খিলশাপুর, থানা- পূবর্ধলা।  
রাজাকার- মoলানা আহmদ আলী, সাং- দামপাড়া, থানা- পূবর্ধলা।  
রাজাকার- আদম আলী মীর, সাং- হাগলা, থানা- পূবর্ধলা। 
 
কndয়া থানা 
রাজাকার-আ ু, থানা- কndয়া। 
রাজাকার-চমক আলী, সাং- হাrিলয়া, থানা- কndয়া,  
রাজাকার-মিতuর রহমান, সাং- মাসকা, থানা- কndয়া। 
রাজাকার- হড মাsার সােদক িময়া, থানা- কndয়া। 
রাজাকার-মৃত কালা িময়া চয়ারময্ান, সাং- িপজাহাতী, iuিনয়ন- মসকা, থানা- কndয়া।  
রাজাকার-মৃত nr মাsার, সাং- কাoরাড, থানা- কndয়া 
রাজাকার-মৃত বাদল িময়া, সাং- কািnuড়া, থানা- কndয়া। 
রাজাকার- মাঃ জয়নাল িময়া, িপতা- িচিনরবাপ, সাং- কািnuড়া, থানা- কndয়া। 
রাজাকার-আbুল oয়াdদ খান, সাং- কলমআিট, থানা- কndয়া। 
রাজাকার-মৃত জং বাহাdর দফাদার, সাং- নlা, থানা- কndয়া। 
 
মাহনগ  থানা  
রাজাকার-আbুল খােলক, gাম- পাnর, থানা- মাহনগ ,  
রাজাকার-লাল হােসন, gাম- দoথান, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-মৃত সানামদী খঁা, সাং- বাহাম, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-আbুল আিজজ নােয়ব, সাং- মান ী, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-srজ আলী খান পাঠান, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-আbুল হাi (কাির িময়া) সাং- মাখান, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-মাহতাব uিdন, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-ibািহম, সাং- দoখান, থানা- মাহনগ । 



রাজাকার-মৃত হািববুর রহমান সmাট, সাং- বড়কািশয়া, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-মৃত আbুল খােলক, সাং- বড়কািশয়া, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-মৃত চঁান িময়া, সাং- মাযান, থানা- মাহনগ  
রাজাকার-মৃত কিরম নoয়াজ খঁা, সাং- পাnর। থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-চুnু িময়া, সাং- বড়কািশরা, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-নজrল শখ, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-নজrল iসলাম, সাং- মান ী, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-রিবulাহ, সাং- মান ী, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার- গালাম রbানী খান পাঠান, সাং- বড়কািশয়া, থানা- মাহনগ ।  
রাজাকার-ছdু িময়া, সাং- বড়কািশয়া, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-আbুস সাtার, সাং- ঘড়ম ী, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-আশরাফ আলী চৗধুরী, সাং- ঘড়ম ী, থানা- মাহনগ   
রাজাকার-মৃত আbুর রjাক, সাং- আেলাকিদয়া, থানা- বারহাTা।  
রাজাকার-মৃত িগয়াস uিdন, সাং- বড় কািশয়া, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-মৃত চুnু িময়া, সাং-  বড় কািশয়া, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-মাহতাব uিdন আহmদ, সাং বড়কািশয়া। থানা- মাহনগ । 
রাজাকার-আমজাদ িময়া, সাং-  বড় কািশয়া, থানা- মাহনগ । 
রাজাকার- ছায়াব uিdন চয়ারময্ান, সাং- মাহsদপুর, থানা- মাহনগ ।  
 
দগূর্াপরু থানা  
রাজাকার-িকতাব আলী তালুকদার, gাম- gিজরেকানা, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-মৃত আলকাছ আলী ম ডল, সাং- gিজরেকানা, থানা- dগর্াপুর।  
রাজাকার-আমছর মmর, সাং- জাগীরপাড়া, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার- মাkার মিহuিdন মৃধা, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-আbুল খােলক, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-iিdস িময়া, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-িপn ভূiয়া, থানা- দূগর্াপুর। 
রাজাকার-মৃত শামছু মmার, সাং- পুরাকাndিলয়া, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-মৃত pিতক আলী, চয়ারময্ান, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-আbুর রিশদ, সাং- পুরাবাndিলয়া, থানা- দূগর্াপুর। 
রাজাকার-মoলানা আহসন আলী, সাং- খািলশাপুর, dগর্াপুর,  
রাজাকার-আহmদ তালুকদার, জািরয়া দূগর্াপুর  
রাজাকার- কাবাdjামান খান হল ুিময়া, জািরয়া, দূগর্াপুর।  
রাজাকার-িপn ভূiয়া, থানা দূগর্াপুর  
রাজাকার-rn ভূiয়া, সাং- ঝানজাiল, থানা দূগর্াপুর  
রাজাকার-মহীuিdন মৃধা, সাং- দূগর্াপুর বাজার, থানা- দূগর্াপুর।  
রাজাকার-iিdস চয়ারময্ান, থানা- দূগর্াপুর। 
 
মদন  থানা  
রাজাকার-আbুল জbার, সাং- চানগঁাo, থানা- মদন।  
রাজাকার-আbুল মােলক, সাং- মদন, থানা- মদন। 
রাজাকার-আbুল বােরক, সাং- মদন, থানা- মদন। 
রাজাকার- মাঃ আbুল মাতােলব, সাং- বালাi, থানা- মদন।  
রাজাকার-সামsল hদা, থানা- মদন। 



রাজাকার- মাঃ আbুস সাবহান, থানা- মদন। 
রাজাকার- হদােয়ত ulাহ িবeসিস oরেফ আ ু মৗলনা, সাং- kল ী, থানা- মদন। 
 
িকেশারগ  
 
রাজাকার-আbুল মানােয়ম খান, gাম- hমাiপুর, থানা বািজতপুর, জলা- িকেশারগ   
রাজাকার-মoলানা আতাহার আলী, সাং ঘাঙািদয়া, জলা- িসেলট।   
রাজাকার-মoলানা আতাuর রহমান খান িপতা মoলানা আহmদ আলী খান, িকেশারগ  সদর। 
বতর্মােন িবeনিপর সােথ জিড়ত  
রাজাকার-মুসা বািজতপুর 
রাজাকার-pেফসর মাহতাবuিdন (grদয়াল কেলজ) যেশাদল, িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-আবলু হািশম, িপতা মিফজ হািজ, gাম- িচকনীরচর, িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-মৃত dলাল, gাম কিরয়াi, িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-শামsিdন, িপতা মৃত মধুর বাপ, gাম বাশহািট, িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-জালাল িপতা মৃত আঃ সাবহান, gাম নদা, িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-আঃ হােসন gাম- নদা, িকেশারগ ,   
রাজাকার-মিফজ uিdন, gাম- শালািকয়া, িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-মৃত আঃ মাnান, িপতা- হািজ মাহমুদ নবী, সাং-  কািলকাবািড়, থানা- িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-মাoলানা আbুল হািমদ (সােবক মাdাসা sপার) gাম- নায়াহাট, থানা- িকেশারগ  সদর  
রাজাকার-মাoলানা আbুল খােলক, gাম-  কাজীরগঁাo, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মাoলানা মানতাজ uিdন, gাম- কাজীরগঁাo। িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মাoলানা আদম আলী, gাম- কাজীরগঁাo, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মoলানা iusফ আলী, gাম- চৗdশত, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মাoলানা iয়ািহয়া, gাম- টুিটয়ারচর িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মৃত মoলানা িসরাজuিdন, gাম- চৗdশত িকেশারগ  সদর,  
রাজাকার-িগয়াস uিdন, gাম- কলাপাড়া, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-rসতুম আলী, িপতা- মদর, gাম- ঘাঘট, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মoলানা আbুল মাnান, gাম- ঘাnর, কিরমগ  
রাজাকার-আরকান, gাম- শালিকয়া, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার- লাকমান মৗলভী, সােবক চয়ারময্ান, gনধর iuিনয়ন, বতর্মােন ঘরমপিT, িকেশারগ  
রাজাকার-মুগল িময়া gাম- মিহnর, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মৃত আkাছ আলী gাম- মিহnর, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-কাছু, gাম- মিহn, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মৃত আঃ মােলক, িপতা আসক আলী, gাম- কলাপাড়া, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-জুেড়া িময়া, gাম কাsরারচর, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-নূrল iসলাম, gাম- মিহnর, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মৃত আঃ জbার মmার, gাম-  মলাবাজার, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-মাহতাব Dাiভার, gাম- শালিকয়া, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-আঃ রহমান, িপতা- মৃত আমীর হােসন, gাম- িবরধামপাড়া, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার-iমান হােসন, gাম- মধুনগর, িকেশারগ  সদর 
রাজাকার oমর আলী। 
রাজাকার oেমদ আলী।  
 
 



গাজীপুর জলা 
 
রাজাকার-আলাudীন  
রাজাকার-আহাদ আলী 
রাজাকার-আoয়াল 
রাজাকার-নoয়াব আলী 
রাজাকার-হািকম uিdন  
রাজাকার-মিজদ  
রাজাকার-মn   
 
ফিরদপুর জলা 
 
রাজাকার ডা. কাজী iমদাdল হক- gাম- হািমিদ, থানা- ভাংগা, ফিরদপুর 
রাজাকার-আবলু কালাম আজাদ বা  ু
রাজাকার-আলাuিdন 
রাজাকার আফজাল uিdন 
রাজাকার মেয়জ uিdন uিকল 
রাজাকার মুসা িবন শমেসর 
রাজকার িখিদর খঁা 
রাজাকার নাn ু
রাজাকার বd 
রাজাকার িবনয়,  
রাজাকার চn,  
রাজাকার কানা হািস 
রাজাকার খাকন-  নগরকাnা, ফিরদপুর 
 
মাদারীপুর জলা 
 
রাজাকার খিলল জমাdার 
রাজাকার বাবলু  
রাজাকার নাn ু
রাজাকার শােহদ আলী 
রাজাকার মoলানা খিললুর রহমান 
রাজাকার নাn ুeয্াডেভােকট 
রাজাকার পাpু 
রাজাকার আbুল খােলক। 
রাজাকার আbুল হািমদ খnকার 
রাজাকার হায়দার মাlা 
রাজাকার মাজা ফর বk মাlা 
রাজাকার মাদার বk মাlা 
রাজাকার আব ুতােলব 
রাজাকার শােহদ আলী 
 
 



শরীয়তপরু জলা 
 
রাজাকার জয়নাল ভঁূiয়া 
 
গাপালগ  জলা 

 
রাজাকার oিহdjামান, টু ীপাড়া, গাপালগ  
রাজাকার কাফু িময়া-  টু ীপাড়া, গাপালগ  
রাজাকার লালা িময়া-  টু ীপাড়া, গাপালগ  
রাজাকার রতন িময়া-  টু ীপাড়া, গাপালগ  
রাজাকার হমােয়ত-  টু ীপাড়া, গাপালগ  
রাজাকার মিন িময়া-  টু ীপাড়া, গাপালগ  
রাজাকার আরজ-  টু ীপাড়া, গাপালগ  
 
রাজশাহী িবভাগ 
 
রাজশাহী জলা 
 
রাজাকার আফাজuিdন  
রাজাকার মাজা ফর মাsার 
রাজাকার জিবর মmার 
রাজাকার কােদর মাsার  
রাজাকার শামsjামান বlু 
রাজাকার আbুল আলীম eম.িপ 
রাজাকার আbুল মিতন 
রাজাকার রাjাক 
রাজাকার আলতাফ 
রাজাকার রiচ 
রাজাকার মিতন 
রাজাকার মিজবর রহমান 
রাজাকার জিলল 
 
পাবনা জলা 
 
রাজাকার আসাদ, 
রাজাকার আসলাম  
রাজাকার আমু 
 
িসরাজগ  জলা 
 
রাজাকার মnমুnী। 
রাজাকার আিজজুর রহমান চয়ারময্ান- িবয়াড়া চর, িসরাজগ  
রাজাকার আbুল হািনফ- িবয়াড়া চর, িসরাজগ   
রাজাকার নূr- িবয়াড়া চর, িসরাজগ  



রাজাকার তমীজ-  বাগবািট, িসরাজগ  
রাজাকার মn মুিn- বাগবািট, িসরাজগ   
রাজাকার তিফজ ভঁুiয়া 
 
বgড়া জলা 
 
রাজাকার খারেশদ তালুকদারর 
রাজাকার গিণ ডাkার 
রাজাকার মিজবর ডাkার 
রাজাকার আিনsর রহমান  
রাজাকার গালাম হােসন,  
রাজাকার ম টু,  
রাজাকার জলুিফকার  
রাজাকার মাহাmদ আলী। 
রাজাকার মিতuর রহমান 
রাজাকার জােবদ আলী 
রাজাকার oসমান মoলানা  
রাজাকার আিজজ 
রাজাকার জয়নাল 
 
নoগাঁ জলা 
 
রাজাকার লাহা pামািনক  
রাজাকার আহাদ ulাহ 
রাজাকার আহmদ ulাহ 
 
নােটার জলা 
 
রাজাকার মিজবর রহমান। 
রাজাকার আেনায়াrল। 
রাজাকার জিলল। 
রাজাকার সহকারী কিৃষ কিমs জািমল িসিdকী 
রাজাকার ফারময্ান হাজী আসগর আলী 
রাজাকার সহকারী pেকৗশলী আনসারী 
 
kিড়gাম জলা 
 
রাজাকার শাহাবিুdন  
 
িদনাজপরু জলা 
 
রাজাকার িমজর্া rhল আিমন 
রাজাকার nrল হক চৗধুরী 
রাজাকার মoলানা তিমজudীন 
রাজাকার oমর আলী  



রাজাকার ডা. iসমাiল 
রাজাকার আলী 
রাজাকার খিবরdীন 
রাজাকার জালাল uিকল 
রাজাকার শামsল মাsার 
রাজাকার iিdস আলী 
রাজাকার পিজর মmার 
রাজাকার আকবর মmার 
রাজাকার মাঃ রuফ িময়া 
রাজাকার আঃ বােরক 
রাজাকার ধদা মাহািলয়া 
রাজাকার মুkারuিdন 
রাজাকার মাবারক ডাkার 
রাজাকার মাফাজল হােসন 
রাজাকার মমতাজুল হক চৗধরুী 
রাজাকার মিতয়ার রহমান 
রাজাকার আঃ রিহম 
রাজাকার বাজার মহাজন 
রাজাকার আিজজুল হক  
রাজাকার কসর আলী 
রাজাকার িমজাnর রহমান 
রাজাকার হািকম িব াস 
রাজাকার আঃ রহমান 
রাজাকার ibািহম মুিn  
রাজাকার আব ুমুসা ম ডল 
 
ঠাkরগাঁo জলা 
 
রাজাকার তাজ ু
রাজাকার ফজলুর চয়ারময্ান। 
রাজাকার হিকম udীন। 
রাজাকার আbুর রিহম চয়ারময্ান 
 
লালমিনরহাট জলা   
 
রাজাকার মহিসন ডাkার  
রাজাকার শহীদ আলী 
রাজাকার মাশারফ মাsার 
রাজাকার হািফজ কমrdীন,  
রাজাকার আলাudীন 
রাজাকার আজগর মহাজন 
রাজাকার সাtার মহাজন 
 
 



খলুনা িবভাগ 
 
মাgরা জলা 
 
রাজাকার কিরম, দিণ িন nপুর, মাgরা। 
রাজাকার আলী সরকার-  কেলজ পাড়া, মাgরা। 
রাজাকার সরoয়ার-  কেলজ পাড়া, মাgরা।  
রাজাকার নoেশর মুিn-  কেলজ পাড়া, মাgরা।  
রাজাকার তােয়ব মুিn-  কেলজ পাড়া, মাgরা।  
রাজাকার আব ুসালাম-  কেলজ পাড়া, মাgরা।  
রাজাকার আিমnল রােশদ-  কেলজ পাড়া, মাgরা। 
রাজাকার িরজ ুgাম-  হািজপুর, মাgরা 
রাজাকার লিতফ gাম-  হািজপুর, মাgরা 
রাজাকার আuয়াল-  gাম-  হািজপুর, মাgরা 
রাজাকার oবায়dর রহমান gাম-  হািজপরু, মাgরা 
রাজাকার মাহববু মoলানা-  gাম-  হািজপরু, মাgরা 
রাজাকার iusফ িময়া-  gাম-  হািজপুর, মাgরা 
রাজাকার আiয়ুব িময়া-  gাম-  হািজপুর, মাgরা  
রাজাকার পীর oবায়dlাহ- মাgরা, 
রাজাকার মাহবুবুর রহমান- মাgরা,  
রাজাকার আiয়ুব চৗধুরী- মাgরা 
রাজাকার মাoলানা শামsল হক- মাgরা 
রাজাকার আব ুবkর শখ- শািলখা, মাgরা 
রাজাকার শর আলী- শািলখা, মাgরা 
রাজাকার লাল িময়া- শািলখা, মাgরা 
 
িঝনাiদহ জলা 
 
রাজাকার বািহনীর কমা ডার নoেশর আলী 
রাজাকার ডপুিট কমা ডার নজrল iসলাম জায়াdর্ার 
রাজাকার সােয়ম মাlা 
 
মেহরপরু জলা 

 
রাজাকার মিতন uিকল  
রাজাকার মেহর uিকল 
রাজাকার সাফদার মাsার 
 
যেশার জলা 
 
রাজাকার আমজাদ মাlা-  বাঘারপাড়া, যেশার,  
রাজাকার কােয়ম আলী-  বাঘারপাড়া, যেশার, 
রাজাকার ডা. গা ফর- uপশহর, যেশার 
 



বােগরহাট জলা 
 
রাজাকার রজব আলী ফিকর, বােগরহাট সদর 
রাজাকার আিকজ udীন, আিড়খািল, বােগরহাট  
রাজাকার িসরাজ মাsার, গাটাপাড়া, বােগরহাট 
রাজাকার নূrল iসলাম- গাটাপাড়া, বােগরহাট 
রাজাকার শাহজাহান- গাটাপাড়া, বােগরহাট 
রাজাকার আbুল লিতফ তালুকদার, মােড়লগ , বােগরহাট 
রাজাকার কােসম মmার 
রাজাকার মিজদ কসাi 
রাজাকার ড. মাসেলম udীন 
 
বিরশাল িবভাগ 
 
বিরশাল জলা 
 
রাজাকার িনল ুকিরকর-  আৈগলঝাড়া, বিরশাল 
 
পটয়ুাখালী জলা 
 
রাজাকার ম  িময়া 
রাজাকার মিহuিdন 
রাজাকার আলাudীন িসকদার 
 
িপেরাজপরু জলা 
 
রাজাকার মািনক খnকার। 
রাজাকার আশরাফ আলী িশকদার 
রাজাকার হাrন 
রাজাকার হািমদ জমাদার 
রাজাকার মাসেলম খঁা 
রাজাকার হািমদ মজুমদার  
রাজাকার kর মৃধা 
রাজাকার সরদার sলতান মাহমুদ 
রাজাকার iসমাiল হােসন 
রাজাকার eয্াডেভােকট আিজজ মিlক 
রাজাকার সােলহ আহেমদ 
রাজাকার বয্ািরsার আখতারuিdন 
রাজাকার মাnান 
রাজাকার আ াব আলী িশকদার 
রাজাকার আিজজুল হক মাkার 
রাজাকার দেলায়ার হােসন সাঈদী 
রাজাকার শিষর্নার পীর আবু জাফর মাহাmদ সােলহ 
রাজাকার মoলানা আbুর রহীম 



বরgনা জলা 
 
রাজাকার dলাল মmার  
রাজাকার iমামুিdন 
রাজাকার শামs 
আজাহার িমজর্া।  
রাজাকার iমামুিdন  
রাজাকার চানিময়া 
রাজাকার শামs 
রাজাকার nrিdন খিলফা  
রাজাকার iমামুিdন 
রাজাকার শামs 
রাজাকার খিললুর রহমান 
রাজাকার আbুল হক 
 
ঝালকািঠ জলা 
 
রাজাকার মাতাহার গামsা 
রাজাকার oয়ােজদ গামsা 
রাজাকার oিস সকাnার,  
রাজাকার িসআi শাহ আলম  
 
িসেলট িবভাগ 
 
মৗলভীবাজার জলা 

 
রাজাকার মাঃ iিdস 
রাজাকার হাজী আিরফ 
রাজাকার চয়ারময্ান আসাদ গাজী 
 
িসেলট জলা 
 
রাজাকার oয়ািহদ ulাহ 
রাজাকার সরাফত ulাহ 
রাজাকার আবdস সালাম। 
রাজাকার আbুল আহাদ চৗধরুী 
রাজাকার দালাল iunস িময়া 
 
sনামগ  জলা 
 
রাজাকার ফিকর চয়ারময্ান 
রাজাকার ফাrত চৗধুরী 
রাজাকার রজা িময়া 
রাজাকার আেনায়ার িময়া  



রাজাকার আঃ সাtার  
রাজাকার আঃ গিণ 
রাজাকার রিফক 
রাজাকার নািসম 
রাজাকার িলডার আহমদ আলী খান 
রাজাকার মুসিলম ulাহ  
রাজাকার আবdল oয়ািতর  
রাজাকার আbুর রাjাক- - জগnাথপুর 
রাজাকার iয়ািহয়া- জগnাথপুর 
 
চTgাম িবভাগ 
 
নায়াখালী জলা 

 
রাজাকার-  ফজেল আিজম 
রাজাকার আbুর রব 
রাজাকার dরেবশ 
 
bাhণবািড়য়া জলা 
রাজাকার ফিরdlাহ ঠাkর। 
  

িবহািরেদর নােমর তািলকা 
 
ঢাকা িবভাগ 
 
ঢাকা জলা 
িবহাির সাidর রহমান-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আহেমদ-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা  
িবহাির জাn-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির চুয়া-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির মহররম -  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির ভকসা মাছoয়ালা-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির বদr- িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির রিফক-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির সালাuিdন-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির বনারসী-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির মাহমুদ আলী-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির িহr- পlবী, িমরপুর, ঢাকা  
িবহাির রাbী-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির িজলানী-  পlবী, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আkার g ডা-  িমরপুর, ঢাকা। 
িবহাির নািদর g ডা-  িমরপুর, ঢাকা। 
িবহাির আিজজ-  িমরপুর, ঢাকা। 



িবহাির oয়ালী খান-  িমরপুর, ঢাকা।   
িবহাির মাহাররম- িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির শাহজাদা- িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির কাiয়মু g ডা-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আফতাব হােসন- জlাদখানা, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আbাস- সনপাড়া পবর্তা, িশয়ালবািড়, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আমেজদ মmার- সনপাড়া পবর্তা, িশয়ালবািড়, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির িদলা খান-  জlাদখানা, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির মেহর আলী খান-  জlাদখানা, িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির মিজদ বাmার-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির কাল-ু  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির গিন-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির মুজািহদ-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির িকয়াম-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির সাidল-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির জিলল-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির শাহজাদা- -  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির মাজহার-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির জােবদ-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির হািনফ-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আনসারী- িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির আকবর-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির iকবাল-  িমরপুর, ঢাকা  
িবহাির মাsানা-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির কাmা-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির হাk-ু  িমরপুর, ঢাকা  
িবহাির ছিদ- -  িমরপুর, ঢাকা  
িবহাির আশরাফ- -  িমরপুর, ঢাকা  
িবহাির আলী আহাmদ-  িমরপুর, ঢাকা 
িবহাির ম ু মাsানা-  িমরপুর, ঢাকা  
 
রাজবািড় জলা 
 
িবহাির আbুর রব মাsার 
িবহাির সয়দ কামার 
িবহাির হাসান ulাহ 
িবহাির জাহান ulাহ 
িবহাির আলাuিdন 
 
ময়মনিসংহ 
 
িবহারী নূর মাহাmদ, gাম- আমুয়াকাnা, পাs- ফুলপুর, থানা ময়মনিসংহ 
িবহাির আেনায়ার- ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
িবহাির ঈদ মাsদ - ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 



িবহাির আঃ জbার ফুলপুর বাসsা ড- ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
জামালপরু 
িবহারী আতাব, সাং- ফুলবািড়য়া রল গiটপাড়া, জামালপুর শহর, জামালপুর। 
 
নtেকানা 
িবহারী মিদনা, থানা- মাহনগ । 
 
রাজশাহী িবভাগ 
 
রাজশাহী জলা 
তয়ব আলী (aবাঙািল sেনা)  
িবহাির মুজা ফর  
িবহাির dীন মাহাmদ 
 
নােটার জলা 
সােদক িবহাির 
িবহাির দালাল মাসািd 
িবহাির হােফজ আbুর রহমান- নােটার 
 
  
গাiবাnা জলা 
sানীয় িবহাির- গালাম  
 
নীলফামারী জলা 
িনসার আহেমদ িবহাির। 
িবহাির সালাr g ডা 
িবহাির iিdস ডাকাত 
িবহাির মিহuিdন g ডা 
 
লালমিনরহাট  
িবহাির মহাজন  
 
ঠাkরগাঁo জলা 
িবহারী মাহাmদ আলী 
 
খলুনা িবভাগ 
 
যেশার জলা 
 
িবহাির ভুTা-  চঁাচড়া, রায়পাড়া, যেশার 
িবহাির কানা রশীদ-  চঁাচড়া, রায়পাড়া, যেশার 
িবহাির মাsাফা-  চঁাচড়া, রায়পাড়া, যেশার 
িবহাির oয়ািসয়া-  চঁাচড়া, রায়পাড়া, যেশার 
িবহাির আবলু-  চঁাচড়া, রায়পাড়া, যেশার  



িসেলট িবভাগ 
 
মৗলভীবাজার জলা 
িবহাির সদর্ার খান  
 
চTgাম িবভাগ 
 
চTgাম জলা 
িবহাির নতা আiয়ুব খান 
 
  

শািn কিমিটর সদs 
 
১৫ eিpল ১৯৭১ ঢাকার anি ত eক বঠেক e যাবত শািn কিমিট নােম পিরিচত শািn কিমিটর 
নাম পূবর্ পািকsান কndীয় শািn কিমিট রাখা হেয়েছ বেল ১৫ eিpল ১৯৭১ eিপিপ পিরেবিশত 
খবের বলা হয়। (সূt: ১৬ eিpল ১৯৭১, সংgাম) eর ২১ সদেsর eকিট কাযর্করী কিমিটেত যারা 
িছল তারা হল- জনাব সয়দ খাজা খােয়rিdন, জনাব e িকu eম শিফkল iসলাম, aধয্াপক 
গালাম আযম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আbুল জbার খdর, মoলানা িসিdক আহমদ, জনাব 
আবুল কােশম, জনাব মাহন িময়া, মoলানা সয়দ মাহাmদ মাsম, জনাব আbুল মিতন, aধয্াপক 
গালাম সােরায়ার, বয্ািরsার আফতাব uিdন, পীর মাহেসন uিdন, জনাব eeসeম সালায়মান, 
জনাব e. ক রিফkল হােসন, জনাব nrjামান, জনাব আতাuল হক খান, জনাব তারাহা িবন 
হািবব, মজর (aবসর pাp) আফসার uিdন, দoয়ান oয়ারাসাত আলী, eবং হািকম iরেতজাuর 
রহমান খান।    
 
শািn কিমিটর সাবকিমিট: 
 
শািn কিমিট গঠন করার জn aধয্াপক গালাম আযম, জনাব মাহমুদ আলী, আবdল জbার খdর 
o আবুল কােসমেক িনেয়াগ করা হয়।  
 
কিমিট জনাব হািববুল হেকর পিরবেতর্ জনাব মাহবুবুjামানেক লালবাগ eলাকার eকজন সংেযাগ 
aিফসার িহেসেব িনেয়াগ দয়। তাছাড়া কিমিট ৩৭৫, utর শাহজাহানপুেরর জনাব ফজলুল হক, 
১৫১, দিণ কমলাপুেরর শাহ মiজুিdন o ২২৫ মালীবােগর জনাব আbুল হাiেক রমনা থানার eবং 
২৩ স Tাল রােডর জনাব মিসহল iসলাম o জনাব আbুল খােলকেক লালবাগ থানার সংেযাগ 
aিফসার িনেয়াগ কের।  
 
কndীয় শািn কিমিটর কাযর্করী কিমিটর দনিnন কাযর্ িনবর্ােহর জn িনmিলিখত বয্িkেদর িনেয় 

eকিট সাব কিমিট গঠন করা হয়।  
 
জনাব e িকu eম শিফkল iসলাম, aধয্াপক গালাম আযম, জনাব e জ. খdর, জনাব e eস 
eম সালায়মান, জনাব আbুল মিতন o eস eস ক খেয়rিdন।  
 
 
 
 



শািn কিমিটর সমথর্ক o িথ  টয্াংক 
 
িবচারপিত জনাব e ক eম বােকর, মoলানা সাiেয়দ মুsফা মাহমুদ আল মাদানী, মoলানা মুহmদ 
আবdর রহীম, পীর মাহেসন udীন, aধয্াপক গালাম আযম, জনাব e িকu eম শিফkল iসলাম, 
ড. হাসান জামান, ড: কাজী দীন মুহাmদ, ড. মিফজlুাহ কবীর, ড. মাহর আলী, ড. হািববlুাহ, aধয্ 
জালালিুdন, ড. মুsািফজুর রহমান, বয্াির ার আখতার udীন, বয্াির ার কারবান আলী, aধয্াপক 
আবdল গফুর, মoলানা oবায়dlাহ, মoলানা মাsািসর আহমদ রহমানী, aধয্ e আর ফাতমী, aধয্ 
ibািহম খান, eডেভােকট e. িট. সাদী, মজর আফসার udীন, মoলানা সাiেয়দ মুহাmদ মাsদ 
eবং ডা. গালাম মায়ােjম। 
  
ঢাকা িবভাগ 
 
ঢাকা জলা  
 
শখ ঈমান আলী- শািn কিমিটর চয়ারময্ান- রােয়রবাজার, ঢাকা 

eিবeম খােলক মজুমদার -শািn কিমিটর সদs-  ঢাকা শহর 
আশরাফুjামান -শািn কিমিটর সদs-  ঢাকা  
শিফuিdন আহেমদ- শািn কিমিটর আhায়ক-  নবাবগ , ঢাকা 
নূrল iসলাম চৗধুরী- িপিডিপ নতা-  নবাবগ , ঢাকা 
িসরাজ মাsার- শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক-  নবাবগ , ঢাকা 
আলবদর হদােয়ত ulাহ-শািn কিমিটর চয়ারময্ান-  নবাবগ , ঢাকা 
মাoলানা আহমদ ulহ- শািn কিমিটর সদs-  নবাবগ , ঢাকা 
আতাudীন, শািn কিমিটর সদs-  নবাবগ , ঢাকা 
iসলাম খান-  শািn কিমিটর সদs-  নবাবগ , ঢাকা 
হদােয়ত ulাহ- শািn কিমিটর চয়ারময্ান-  রােয়রবাজার, ঢাকা 

 
ময়মনিসংহ জলা 
 
ময়মনিসংহ সদর 
eডেভােকট শামছুিdন আহমদ, gাম- বাঘমারা, সদs- জলা শািn কিমিট। 
 
গফরগাঁo থানা 
মৃত িগয়াস uিdন মাsার, শািn কিমিটর সদs- gাম- বলিদয়া, থানা- গফরগঁাo 
মা: ফজলুর রহমান sলতান, শািn কিমিটর সদs- থানা- গফরগঁাo, জলা-  ময়মনিসংহ  
মৃত মিফজ uিdন চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত-  থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ  
মৃত মাoলানা আbুল বােতন, শািn কিমিটর সদs- থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ 
 
নাnাiল থানা  
কাজী তমাদক আলী -শািn কিমিটর সভাপিত-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
e eফ eম iসহাক -শািn কিমিটর সহ- সভাপিত-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
আbুল গিন ভঁুiয়া -শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ  
ডা. আবdল খােলক -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ  
আিরফ uিdন আকn -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
ibািহম মাsার (ভািটসাভার) -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 



মাবারক আলী -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
মায়ােjম হােসন সরকার -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 

iয়াজদর সরকার -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
আলী আকবর ভঁুiয়া -শািn কিমিটর সদs- -  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
মমতাজuিdন ভঁুiয়া -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
িনলুর বাপ -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
আbুlাহ খান -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
হাসান আলী ফিকর -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
মাসেলমuিdন -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
আbুল হািমদ কাmািন -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
kতুবuিdন খান -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
মহbত আলী -শািn কিমিটর সদs-  নাnাiল থানা, ময়মনিসংহ 
  
হালয়ুাঘাট থানা  
হযরত আলী- শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মা: শামছুল iসলাম (শামs খিলফা)-শািn কিমিটর সদs -থানা- হালয়ুাঘাট, ময়মনিসংহ 
তাজী মামুদ -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মাঃ মাফাjল হােসন খঁা-শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মাঃ আbুল কােশম িসকদার-শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মাঃ আঃ জিলল- শািn কিমিটর চয়ারময্ান -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
হযরত আলী চয়ারময্ান -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মাঃ আিজজুল iসলাম -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালয়ুাঘাট, ময়মনিসংহ 
মাঃ হরমুজ আলী -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ  
ডা. kবাdুjামন -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
আbুল মাnান িময়া (dd িময়া) -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মাঃ rhল আিমন ( চয়ারময্ান) -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মাoলানা জাফর আহmদ-শািn কিমিটর ভাiস চয়ারময্ান -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
বাহার uিdন মmার (মৃত), সাং- কয়রাহািট, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
kবাdুjামান মmার (মৃত), সাং- তgিরয়া, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
হাজী eবাদ আলী (মৃত), সাং- মািঝয়ালী, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
iusফ uিdন সরকার (মৃত), সাং মািঝয়ালী, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
কিছম uিdন মmার (মৃত), সাং- আছরল পাড়া, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালয়ুাঘাট, ময়মনিসংহ 
সয়দ গালাম মতূর্জা (তুলা চয়ারময্ান), -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 

gাময্ ডা. kবাdুjামন, সাং- বীরgিছনা, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মনাহাজী মৃত, সাং- দিরনsয়া, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
মীর হােসন, িপতা- মৃত কিলেশখ, সাং- মািঝয়ালী, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালয়ুাঘাট 
মৃত হােসন আলী মাতbর ( চয়ারময্ান), -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
হযরত আলী চয়ারময্ান, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
িরয়াজuিdন মৃত, সাং- মিনkড়া, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
আঃ মিন, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালয়ুাঘাট, ময়মনিসংহ 
রমজান আলী, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
আকরাম হােসন, -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
আঃ বােরক মৃত, সাং- iসলামপুর -শািn কিমিটর সদs -থানা- হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ 
  



মkুাগাছা থানা 
মৃত করামত আলী তালুকদার, সভাপিত, থানা শািn কিমিটo সােবক eমিপ, থানা- মুkাগাছা 
মৃত আbাস আলী, তৎকালীন পৗর চয়ারময্ান o পৗর শািnকিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা 
মৃত ফয়জুর রহমান চয়ারময্ান দাoগাo iuিনয়েনর শািnকিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা 
মৃত আbুর রাjাক চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ 
মৃত ডািলম চয়ারময্ান (ডািলম মৗলভী) শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ 
মৃত খnকার nrল iসলাম ( তাতা মৗলভী) শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ 
srjামান চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ 
শামছুল হক চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ 
 মৃত আbুল হািমদ মৗলভী চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ 
মৃত আbুর রাjাক চয়ারময্ান ঘাগা iuিনয়ন শািn কিমিটর সভাপিত িছল।  
শখ আbুল হািকম চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- মুkাগাছা, ময়মনিসংহ  

 
ফলুপরু থানা  
চয়ারময্ান জােবদ ফিকর-  শািn কিমিটর চয়ারময্ান, ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
আিমর খান-  শািn কিমিটর সদs ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
রজব আলী ফিকর-  শািn কিমিটর সদs, ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
আবু বকর িসিdক, শািn কিমিটর সদs-  ফুলপুর থানা, ময়মনিসংহ 
মরhম মাoলানা ফয়জুর রহমান, সভাপিত-  জলা শািn কিমিট, থানা- ফুলপুর, জলা-  ময়মনিসংহ। 
আবুল জিলল খান (মৃত), ফুলপুর সmাদক শািn কিমিট, থানা- ফুলপুর, জলা-  ময়মনিসংহ। 
ময়ছয়uিdন তালুকদার (মৃত) পুিটয়া সmাদক শািn কিমিট, থানা- ফুলপুর, জলা-  ময়মনিসংহ। 
 
ভালকুা থানা 
মৃত মাজােmল হক মmার-  শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক, থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
আঃ গিণ মmার-  শািn কিমিটর সদs-  থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
আbুল oয়াহাব খান, শািn কিমিটর সদs- থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ 
মৗলভী তারাব আলী, শািn কিমিট anতম সদs-  থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ  
আফাক uিdন বপারী ( চয়ারময্ান) শািn কিমিটর সভাপিত- থানা ভালকুা।  
মা: নািসর uিdন ( চয়ারময্ান), - শািn কিমিটর সভাপিত-  থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ 

 
ফলুবািড়য়া থানা 
মা: আbুস সামাদ মাsার (িটkা খান)-শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
ডা. আবলু হােসন-শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
মৃত ডা. গালামুর রহমান, শািn কিমিটর সদs, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া 
মৃত মৗলভী আbুল kdসু, শািn কিমিটর সদs, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া 
মা: আ: সালাম মাsার, শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
চৗদার, শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
মৃত শাহাবuিdন, gাম- বাশদী, শািn কিমিটর সভাপিত, থানা- ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
মৃত মাকেসদ আলী সরকার, শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
মৃত সফর আলী সরকার (সফর চয়ারময্ান), শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া 
মৃত আিজজুল হক (হক সাব) শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ।  
সােবদ আলী আকn চয়ারময্ান, শািn কিমিটর চয়ারময্ান, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ  
মৃত iয়াkব আলী চয়ারময্ান শািn কিমিটর সদs, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
 



শরপরু জলা   
মাঃ iয়াদ আলী খান- শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক, থানা+ জলা-  শরপুর 

eডেভােকট হািববুর রহমান (মৃত), শািn কিমিটর ভাiস চয়ারময্ান, শরপুর টাuন, শরপুর  
গালাম হক চয়ারময্ান মৃত, শািn কিমিটর সভাপিত, সাং-  আnািরয়া, থানা+ জলা-  শরপুর, 
মাঃ iয়াদ আলী খান, শািn কিমিটর, সাং-  সূযর্য্দী, থানা+ জলা-  শরপুর 

 
জামালপরু জলা  
মৃত মkব কিবরাজ, সাং- মিডেকল রাড, সভাপিত, শািn কিমিট, জামালপুর শহর, জামালপুর।  
ডা. মাঃ আbুস সামাদ খান, সাধারণ সmাদক শািn কিমিট, সাং- বkলতলা, জামালপরু  
মাবারক হােসন iসলামপুর থানার শািn কিমিটর আহবায়ক িছল 

 
নtেকানা জলা   
শখ নজমুল হােসন- শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক 
আবুল হােসন চয়ারময্ান- শািn কিমিটর সদs 
ibািহম চয়ারময্ান-  শািn কিমিটর সদs 
বদrল- শািn কিমিটর সদs 
মাহতাবuিdন- শািn কিমিটর সদs 
ছায়াব uিdন চয়ারময্ান-  শািn কিমিটর সদs  
মৃত e ক ফজলুল হক, সাং- দoপুর, নtেকানা শহর, শািn কিমিটর চয়ারময্ান  
আbুল হিকম চয়ারময্ান, সাং- বামুনগঁাo, থানা- বারহাTা। শািn কিমিটর anতম নতা 
ibািহম চয়ারময্ান, থানা- পূবর্ধলা। স শািn কিমিটর anতম 
মৃত খাকা, সাং- িছলামপুর, থানা- কndয়া-  শািn কিমিটর চয়ারময্ান  
আ ু, সাং- ঘগড়া, থানা- কndয়া। বদrল, সাং কািnuড়া, থানা- কndয়া। শািn কিমিটর সদs 
মৃত আবুল হােসন শখ, থানা- মাহনগ । শািn কিমিটর নতা   
মাহতাবuিdন, সাং- বড়কািশয়া, থানা- মাহনগ ।  মাহনগ  থানা শািn কিমিটর 
মৃত দoয়ান মসিনয়া চৗধরুী। সাং- ফেতপুর থানা- মদন। স মদন শািn কিমিটর চয়ারময্ান 
 
িকেশারগ  জলা  
লাকমান মৗলভী- শািn কিমিটর সভাপিত, িকেশারগ  সদর, 
মoলানা আতাuর রহমান খান-  iসলামী পািটর সাধারণ সmাদক, িকেশারগ  সদর,   
আbুর রহমান সরকার- শািn কিমিটর সভাপিত, িকেশারগ  সদর  
মoলানা মুসেলহuিdন, শািn কিমিটর সভাপিত, িকেশারগ  সদর  
আbুল আoয়াল খান শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক, যেশাদল, িকেশারগ  সদর, 
মn চয়ারময্ান, শািn কিমিটর anতম নতা, gাম- িচকনীরচর, িকেশারগ  সদর, 
মাহতাব uিdন চয়ারময্ান, শািn কিমিট সভাপিত, gাম- কলাপাড়া, িকেশারগ  সদর, 
আbুর রহমান সরকার, শািn কিমিটর সভাপিত, gাম- যেশাদল, িকেশারগ  সদর 
 
গাজীপুর জলা: 
aপরাধী: মিজদ সরকার-শািn কিমিটর চয়ারময্ান 
 
ফিরদপুর জলা:  
aপরাধী: ডা: কাজী iমদাdল হক -শািn কিমিটর সদs 
আিজrdীন খান -শািn কিমিটর সদs 
আিনস কাজী -শািn কিমিটর সদs 



আিদল udীন হাoলাদার -শািn কিমিটর সদs  
 
মাদারীপুর জলা  
হািমদ খানকার -শািn কিমিটর চয়ারময্ান  
আbুর রহমান হাoলাদার -শািn কিমিটর সভাপিত 
মিহudীন -শািn কিমিটর সহ- সভাপিত 
আbুল হািমদ খnকার -শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক  
মoলানা খিললুর রহমান -শািn কিমিটর সদs 
 
গাপালগ  
আ: বর মাlা-  শািn কিমিটর সদs 
 
টা াiল জলা 
মoলানা লুৎফর -শািn কিমিটর সদs 
মoলানা আশরাফ আলী-শািn কিমিটর সদs 
মাoলানা oয়াdদ -শািn কিমিটর সদs 
 
রাজশাহী িবভাগ 
 
রাজশাহী জলা   
আেয়ন udীন- শািn কিমিটর চয়ারময্ান  
মাসেলম uিdন- শািn কিমিটর চয়ারময্ান 

 
পাবনা জলা   
রিহম বকস-শািn কিমিটর সদs 
খাদা বk খান -শািn কিমিটর সদs 
মoলানা নািসর uিdন -শািn কিমিটর সদs 
iসমাiল হােসন -শািn কিমিটর সদs 
আbুস সামাদ মহলদার -শািn কিমিটর সদs 
 
গাiবাnা জলা   
আিজজুর রহমান খnকার- শািn কিমিটর চয়ারময্ান 
 
নীলফামারী জলা   
কাiয়ুম মুnী-শািn কিমিটর সদs 
  
ঠাkরগাঁo জলা  
মাঃ গালাম রsল -শািn কিমিটর সাধারণ সmাদক  

  
খলুনা িবভাগ 
 
মাgড়া জলা 
িরজু-শািn কিমিটর সদs 
কিবর -শািn কিমিটর সদs 



িঝনাiদহ জলা 
তাবারক -শািn কিমিটর চয়ারময্ান 
হািববুর রহমান জায়াdর্ার -শািn কিমিটর ভাiস চয়ারময্ান 
মজn -শািn কিমিটর সেkটাির  
হােসন মাlা -শািn কিমিটর সদs 

 
বিরশাল িবভাগ 
 
পটয়ুাখালী জলা 
আলাuিdন িসকদার-  শািn কিমিটর চয়ারময্ান  
মাতাহার খnকার-  শািn কিমিটর সদs  

 
িপেরাজপরু জলা  
সাtার িময়া- শািn কিমিটর সেkটাির  
 
িসেলট িবভাগ 
 
মৗলভীবাজার জলা  
িবeিবিট আbুল বারী -শািn কিমিটর সদs আhায়ক 
 
চTgাম িবভাগ  
 
নায়াখালী জলা  
মুনীর- শািn কিমিটর সেkটাির 
  
bাhণবািড়য়া জলা 
মাঘল িময়া- শািnকিমিটর চয়ারময্ান  
 
গণহতয্া, যdুাপরাধ o মানবতািবেরাধী aপরােধর সােথ pতয্k 
aথবা পেরাkভােব সংি  রাজৈনিতক নতবৃৃnেদর তািলকা 
 
যােদর িবrেd aপরােধর aিভেযাগ eবং pমাণ রেয়েছ তারা হল- ( কndীয় তািলকা) 
 
জনাব সয়দ খাজা খােয়rিdন, জনাব e িকu eম শিফkল iসলাম, aধয্াপক গালাম আযম, 
জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আbুল জbার খdর, মoলানা িসিdক আহমদ, জনাব আবুল কােশম, 
জনাব মাহন িময়া, মoলানা সয়দ মাহাmদ মাsম, জনাব আbুল মিতন, aধয্াপক গালাম 
সােরায়ার, পীর মাহেসন uিdন, জনাব eeসeম সালায়মান, জনাব e. ক রিফkল হােসন, 
জনাব nrjামান, জনাব আতাuল হক খান, জনাব তায়াহা িবন হািবব, মজর (aব:) আফসার 
uিdন, দoয়ান oয়ারাসাত আলী, eবং হািকম iরেতজাuর রহমান খান।    
আbাস আলী খান, জামােত iসলামী বাংলােদেশর িসিনয়র নােয়েব আমীর 
মিতuর রহমান িনজামী, িপতা- খnকার লৎুফর রহমান, gাম- মnথপুর, পা: বড়া, সানাতলা, থানা 
সঁািথয়া, পাবনা 



মা: কামrjামান, জামােত iসলামী বাংলােদেশর সহকারী সেkটারী জনােরল 
আbুল আলীম, যুেdর সময় জয়পুরহােটর শািn কিমিটর চয়ারময্ান িছল  
মাহাmদ আেয়ন uদ- দীন, িপতা- মৃত মা: মinিdন, gাম+ পাs- ামপুর, থানা- মিহতারা, 
রাজশাহী 
দেলায়ার হােসন সাঈদী, gাম- সuতখালী, থানা- িপেরাজপুর, িপেরাজপুর জামােত iসলামীর 
মজিলেসর রার সদs 
মৃত মoলানা আবdল মাnান, চঁাদপুর  
আেনায়ার জািহদ, ষােটর দশেক পূবর্ পািকsান কিমuিন  পািটর্ o ভাসানী nােপর anতম নতা, 
eকাtেরর মুিkযুেdর সময় পািকsািন হানাদার বািহনীর দালাল িছল 
আবdল কািদর মাlা, জামােত iসলােমর pচার সmাদক 
e eস eম সালায়মান, িপতা- মা: জানাব আলী, gাম- বেদয্র বাজার, পা: বেদয্র বাজার, 
থানা- সানারগঁা, নারায়ণগ  
ফজলুল কােদর চৗধুরী- থানা- রাuজান, চTgাম,  
সালাuিdন কােদর চৗধুরী, িপতা- মৃত ফজলুল কােদর চৗধুরী, থানা- রাuজান, চTgাম 
মoলানা আbুস সাবহান, িপতা- মৃত নঈমুিdন, মহlা- পাথরতলা, পাবনা 
মoলানা e ক eম iusফ, gাম- রাৈজর, থানা- sরণেখালা, জলা- বােগরহাট 
আলী আহসান মুহাmদ মজুািহদ, iসলামী ছাtসংেঘর সভাপিত eবং আলবদর বািহনীর ঢাকা 
মহানগরীর pধান। 
e িব eম খােলক মজুমদার, িপতা- আবdল মিজদ মজুমদার, gাম- দাহাDা, থানা- হািজগ , 
kিমlা 
 
িবভাগ oয়ারী তািলকা 
ঢাকা িবভাগ 
 
ময়মনিসংহ 
 
িরয়াজ uিdন-জামায়াত নতা , ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
 
জামালপরু 
মoলানা আbুল বারী, সাং- গািবnপুর, থানা- সিরষাবািড়, জামালপুর, জামায়ত নতা 
 
শরপরু 
আেনায়ার হাসাiন ant শরপুর টাuন শরপুর। iসলামী ছাt সংেঘর নতা 
 
নtেকানা 
মoলানা ফজলুল কিরম, সাং- িবিসuড়া, থানা- নtেকানা সদর, নtেকানা। জামায়ত নতা 
 
নায়াখালী জলা: 

  ফজেল আিজম- জামায়ােত iসলামীর নতা  
aধয্াপক মিহudীন-  জামায়ােত iসলামীর নতা 
 
মাgরা জলা  
 
িরজু-iসলামী ছাtসংঘ 



কিবর - iসলামী ছাtসংঘ 
 
 
দালাল/কলাবেরটর: রাজশাহী িব িবদয্ালয় 
 
আসামী: ড. মিতয়ুর রহমান,  
ড. oয়ািসম,  
ড. শরীফ আহেমদ,  
িসিdক পয্ােটল 
 
নীলফামারী জলা  
কাiয়ুম মুnী -জামােত iসলামীর নতা 
মoলানা আবdল কাiয়ুম-জামােত iসলামীর নতা  
মিতন হাশমী -জামােত iসলামীর নতা 
 
anাn 
মoলানা মাহাmদ ulাহ, (হােফjী hজরু) সভাপিত, খলাফত আেnালন, gাম- সাহাগপুর, থানা-
বলkিচ, পাবনা 
আখতার ফাrক, সmাদক, খলাফত আেnালন, দিনক সংgাম 
মoলানা মুফতী দীন মাহmদ খান, সmাদক জািময়া ফারকানীয়া 
মoলানা িসিdক আহমদ, সভাপিত, জােময়াতুল oলামােয় iসলাম o নজােম iসলাম  
মoলানা মাsফা আল মাদানী,  সহ-  সভাপিত, জােময়াতুল oলামােয় iসলাম o নজােম iসলাম 
মoলানা আশরাফ আলী, সাধারণ সmাদক, জােময়াতুল oলামােয় iসলাম o নজােম iসলাম 
মoলানা iসহাক, কমর্কতর্া নজােম iসলাম, 
মoলনা মাহাmদ iusফ, aধয্ কােসমুল uলুম পিটয়া, চTgাম 
মoলানা আিজজুর রহমান, সmাদক, িহজবlুা, শিসর্না, বিরশাল 
আbুল কােদর মাlা, সদs iসলামী ছাt সংঘ 
nrল iসলাম, সভাপিত, iসলামী ছাt সংঘ পূবর্ পািকsান 
সয়দ শাহ জামাল চৗধুরী, সভাপিত iসলামী ছাtসংঘ, ঢাকা 

aধয্াপক oসমান রনজ, আমীল, জামায়ােত iসলামী, চTgাম শাখা 
শিফklা, সmাদক, ম o সমাজ কলয্াণ, জামায়ােত iসলামী 
মoলানা মুহাmদ আbুর রহীম, সহ- সভাপিত, জামায়ােত iসলামী,  
aধয্াপক গালাম আজম, আমীর জামায়ােত iসলামী, gাম- বীরগঁাo, থানা- নবীনগর, kিমlা 
মাsফা শoকত iমরান, সাধারণ সmাদক, iসলামী ছাt সংঘ, ঢাকা শহর,  
আ. ম. rhল kdসু, কndীয় কমর্কতর্া জামায়ােত iসলামী, gাম- জায়গীরমহল, থানা- পাiকপাড়া, 
খুলনা, 
মাহবুবুর রহমান gরহা, সদs, জামায়ােত iসলামী 
eনামুল হক ম ু, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ, চTgাম কেলজ শাখা 
আবু নােসর, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ, চTgাম জলা 
আজহাrল iসলাম, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ, রাজশাহী জলা 
সরদার আbুস সালাম, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ, ঢাকা জলা 
মীর আবুল কােসম, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ পূবর্ পািকsান 
আbুল বারী, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ, জামালপুর জলা 
মিতuর রহমান খান, সভাপিত, iসলামী ছাtসংঘ, খুলনা জলা 



মাহাmদ iusফ, সেkটাির জনােরল iসলামী ছাtসংঘ 
মাহমুদ আলী, সহ- সভাপিত, পািকsান ডেমােkািটক পািটর্, sনামগ  
ফিরদ আহেমদ, সহ- সভাপিত, পািকsান ডেমােkিটক  পািটর্ 
মoলানা আbুল জbার. সহ- সভাপিত পািকsান ডেমােkিটক পািটর্, gাম- গনক, থানা- সানাগাজী, 
ফনী 
নূrল আিমন, সহ- সভাপিত পািকsান ডেমােkিটক পািটর্, gাম- বাহাdরপুর, থানা নাnাiল, 
ময়মনিসংহ 
আবু জাফর মাহাmদ সােলহ, পীর শিসর্না, gাম- শিসর্না, বিরশাল 
ড. সয়দ সাjাদ হােসন, uপাচাযর্ রাজশাহী িব িবদয্ালয়, জাহরা মি ল, নািজম uিdন রাড, 
ঢাকা 
ড. আbুল বারী, uপাচাযর্, রাজশাহী িব িবদয্ালয় 
মিশয়ূর রহমান ( যাd িময়া) রংপুর,  
ড. মাsািফজুর রহমান, aধয্াপক, আরবী িবভাগ, ঢাকা িব িবদয্ালয় 
ড. হাসান জাহান, aধয্াপক, আরবী িবভাগ, ঢাকা িব িবদয্ালয় 
ড. মাহর আলী, রীডার, iিতহাস িবভাগ, ঢাকা িব িবদয্ালয় 
হােফজ মকবুল আহেমদ, চTgাম 
চৗধুরী মঈন uিdন, চTgাম 
আশরাফুjামান খান-  চTgাম 
ড. হািববlুা, aধয্াপক, িশkা গেবষণা inিটিটuস, ঢাকা  
মoলানা নূর আহেমদ, সmাদক, দাoতুল হক 
মoলানা আbুল মাnান, সভাপিত, মাদা ািরন, gাম- কেরায়া, থানা- ফিরদগ , চঁাদপুর 
eিটeম মিতন, gাম- আি নপুর, থানা- মতলব, kিমlা  
 
ঢাকা িবভাগ 
ময়মনিসংহ 
মা: আbুল হাnান, gাম- নতুন বাজার, ময়মনিসংহ-  মুসিলম লীগ নতা িছল, বতর্মােন জাতীয় 
পািটর্র রাজনীিতর সােথ জিড়ত আেছন। 
আমান ulাহ চৗধুরী, gাম- ধামচiর, থানা- ভালুকা, ময়মনিসংহ- মুসলীম লীগ নতা িছল।  
মৃত আফতাব uিdন চৗধুরী, (চঁান িময়া) থানা- ভালুকা, জলা- ময়মনিসংহ। মুসলীম লীেগর 
pভাবশালী নতা । 
মৃত মিফজ uিdন চয়ারময্ান, শািn কিমিটর সভাপিত-  থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ 
(মুসলীমলীগ) 
আbুল জিলল িময়া-মুসিলম লীগ নতা, সােবক eমিপ, থানা হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ (মুসলীম লীগ) 
আbুল জিলল িময়া-মুসিলম লীগ, ফুলপুর 
 
রাজশাহী িবভাগ 
রাজশাহী জলা:  
আেয়ন udীন- মুসিলম লীেগর সদs  
 
লালমিনরহাট জলা:  
মহিসন ডাkার মুসিলম লীগার  
শহীদ আলী-  মুসিলম লীগার  
মাশারফ মাsার-  মুসিলম লীগার  



চTgাম িবভাগ  
চTgাম জলা: 
ফজলুল কােদর চৗধুরী- মুসিলম লীগার  
সালাuিdন কােদর চৗধুরী- মুসলীম লীগার  
oিহdল আলম মুসলীম লীগার  
আলী আহmদ িটেক মুসলীম লীগার  
 
নায়াখালী জলা:  

aপরাধী: মুনীর- শািn কিমিটর সেkটাির 
ফজেল আিজম- জামায়ােত iসলামীর নতা  
aধয্াপক মিহudীন-  জামায়ােত iসলামীর নতা 
 
anাn 
ফজলুল কােদর চৗধুরী, সভাপিত, মুসিলম লীগ, gড সােহেবর পাহাড়, চTgাম,  
e eনeম iusফ, সাধারণ সmাদক মুসিলম লীগ, gাম- দাদপাড়া, থানা- kলাuড়া, িসেলট 
শামছুল hদা, সভাপিত, মুসিলম লীগ-  িডoeiচeস, মহাখালী, ঢাকা 
সালাuিdন কােদর চৗধুরী, কাযর্করী সদs, gডস িহল, রহমতগ , চTgাম 
ক. িজ. কিরম, সাধারণ সmাদক, মুসিলম ছাt লীগ 
আতাuল হক খান, সাধারণ যুg সmাদক, pােদিশক মুসিলম লীগ 
e ক eম মুিজবুল হক, সাংগঠিনক সmাদক, মুসিলম লীগ 
সাদ আহেমদ, সভাপিত kি য়া জলা, মুসিলম লীগ 
আবুল কােশম, সাধারণ সmাদক, মুসিলম লীগ, uিলপুর, kিড়gাম 
eডেভােকট মিজবর রহমান, কndীয় সদs, মুসিলম লীগ (কাiয়ুম), kিমlা 
আbুল আলীম, কমর্কতর্া মুসিলম লীগ, gাম, থানা+ জয়পুরহাট 
নূrল আেনায়ার, কমর্কতর্া, মুসিলম লীগ, চTgাম,  
iusফ আলী, চৗধুরী, সদs, মুসিলম লীগ 
 
 

আলবদর বািহনীর তািলকা 
 
 
ঢাকা িবভাগ 
 
টা াiল জলা: 
aপরাধী: আিনস- আল- বদর 
 
ময়মনিসংহ জলা: 
aপরাধী: আশরাফুjামান-  আলবদর বািহনীর pধান  
মাঃ nrল iসলাম- আল- বদর pধান 
আল- বদর কমা ডার- kারী আbুল কােদর 
আল- বদর- মা: আবলু বাশার (বাসােয়ত) 
আল- বদর কমা ডার - srজ 
আলবদর- জুলু 



আল- বদর - িজ. eম. eনামুল হক, 
আল- বদর মাoলানা জুবােদয়দ আলী  
আল- বদর- কাজী মuিdন 
আল- বদর- মা: ফয়জুল বারী 
আল- বদরেরর জলা ডপুিট কমা ডার-মাকsদ 
আল- বদর-মাoলানা আbুস সামাদ 
আল- বদর- মা: আbুস সামাদ 
আল- বদর-আ: kdসু মhরী 
আল- বদর- মা: আশরাফ আলী 
আল- বদর- মoলানা eরশাদ ulাহ 
আল- বদর- মoলানা আবুল কােশম বািলয়া 
আল- বদর- মাoলানা দৗলত আলী 
আল- বদর- মাoলানা িগয়াস uিdন 
আশরাফ হােসন, iসরামী ছাt সংঘ, ময়মনিসংহ 
শামছুল হক, সভাপিত, iসলামী ছাt সংঘ, ঢাকা 
 
ফলুবািড়য়া থানা 
  
িজ. eম. eনামুল হক-আল- বদর 
মাoলানা জুবােদয়দ আলী- আল- বদর  
কাজী মuিdন- আল- বদর 
মা: ফয়জুল বারী- আল- বদর 
মাকsদ-আল- বদর জলা ডপুিট কমা ডার 
মাoলানা আbুস সামাদ-আল- বদর 
মা: আbুস সামাদ-আল- বদর 
বদর-আ: kdসু মhরী-আল- বদর 
মা: আশরাফ আলী-আল- বদর 
শরপরু জলা   
মাঃ কামrjামান আল বদর বািহনীর ডপুিট িচফ aব কমা ড  
জয়নাল -আল- বদর বািহনীর সেক ড iন কমা ড 
শাহজাহান চৗধুরী- আলবদর বািহনীর rপকারেদর মেধয্ anতম 
আেনায়ার হাসাiন -আল বদর বািহনীর anতম rপকার o কনর্ধার  
কামরান, আল- বদর বািহনী সৃি র anতম rপকার 
 
শরপরু সদর 
রাজাকার-জয়নাল - শরপুর টাuন, শরপুর 
মাঃ কামrjামান, িপতা- iনসান আলী, gাম- kমির মুিদপাড়া, পাঃ + iuিনয়ন- বািজতিখলা, 
থানা+ জলা-  শরপুর। 
e মাnান, িপতা- মৃত মিহudীন ম ডল, কাচারী পাড়া, জামালপুর,  
হাrন uর রিশদ শিল, িপতা- মৃত জসীমuিdন,  কাচারী পাড়া, জামালপুর,  
আbুল বারী, িপতা- আbুর রহমান ম রুী, বগাবাiদ, জামালপুর,  
সয়দ আশরাফ হােসন, িপতা-  মৃত সয়দ িবতাল িময়া, িময়াপাড়া, তবলপুর, জামালপুর,  

pেফসর শরীফ আহেমদ, িপতা- মৃত জাফর আহেমদ, কাচারী পাড়া, জামালপুর,  
মুkা, িপতা- মৃত জােবদ আলী, কাচারী পাড়া, জামালপুর,  



হােসম, িপতা- মৃত আbুল লিতফ, কাচারী পাড়া, জামালপুর,  
মাতাহার আলী, gাম- ফুলকাচা, মলানদহ, জামালপুর। 
ফলুবািড়য়া থানা 
আলবদর- মাoলানা জুবােদয়দ আলী, gাম- জারবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, ময়মনিসংহ 
আলবদর- িজ. eম. eনামুল হক, gাম- জারবািড়য়া 
আলবদর- িরয়াজ uিdন, gাম- ভালুকা, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ  
আলবদর- কাজী মuিdন, gাম- চৗদার, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
আলবদর- মা: ফয়জুল বারী, gাম- ফুলবািড়য়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
আলবদর- মাকsদ, িপতা- মৃত মাহমুদ আলী, gাম- বiলজান, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
আলবদর- আ: kdসু মhরী, gাম- দিণপাড়া, থানা- ফুলবািড়য়া, জলা- ময়মনিসংহ 
 
গফরগাঁo থানা  
আলবদর- মৃত মাoলানা িরয়াজ uিdন, gাম- aললী, থানা- গফরগঁাo, জলা- ময়মনিসংহ। 
 
জামালপরু জলা  
আলবদর- মা: আশরাফ হাসাiন- আল- বদর বািহনীর চীফ aফ কমা ড বা আল- বদর pধান  
আলবদর- -আbুর সাtার (নrূল) িপতা-  মেয়জ ম ডল, সাং- জ লপাড়া, থানা-  জামালপুর সদর  
আলবদর- -আbুল কােদর, িপতা- মিফজuিdন, সাং- জ ল পাড়া, থানা- জামালপুর সদর 
 
নtেকানা জলা   
আলবদর- হদােয়ত ulাহ- আল- বদর pধান  
আলবদর- hমায়ুন কবীর, নtেকানা 
সামsল hদা- আল মাজািহদ pধান   
 
 
িকেশারগ  জলা  
আলবদর- মাoলানা আbুল হািমদ (সােবক মাdাসা sপার)  
আলবদর- মাoলানা আbুল খােলক 
মoলানা আতাuর রহমান খান-  iসলামী পািটর্র সাধারণ সmাদক   
আলবদর- আbুল হািসম  


