
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মাবিকগঞ্জ উপজেলাঃ হবিিামপুি

ক্রঃ িং িাম বপতাি িাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ আব্দুি িহমাি জেওয়াি সবকল উবিি জেওয়াি সুতালড়ী সুতালড়ী ৩৫৫

২ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি জমাঃ আিদুল ছামাে সুতালড়ী সুতালড়ী ১০৭৩

৩ আবুল কাজেম আিজেে আলী বিবিন্তপুি ইব্রাবহমপুি ১০৮৫

৪ আবু তাজহি হাজেম আলী বহিিা জলছড়াগঞ্জ ১০৯১

৫ জমাঃ কামাল জহাজসি জমাঃ েয়িাল আজিেীি হবিিামপুি িামকৃষ্ণপুি ১১১৭

৬ জমাঃ আঃ হাবকম জমাঃ আঃ িাজছি বিটকা মধ্যপাড়া বিটকা ১১৪৭

৭ মীি আখতাি জহাজসি মীি ওহাি আলী চিমুকুবিয়া ইব্রাবহমপুি ১১৫৮

৮ মৃত জমাঃ িান্নু বময়া মৃত জমাৎ কবল মবিি িীল গ্রাম জচৌধুিী জিায়ালী ১১৬৪

৯ জমাঃ বেিাি আলী তুিািালী বিলগ্রাম জচৌধুিী জিায়ালী ১১৬৬

১০ জমাঃ আহম্মে আলী জমাকজছে আলী উোি িয়ড়া জলছড়াগঞ্জ ১১৬৯

১১ আবুল খাজয়ি হারুনুি িবেে সুতালড়ী সুতালড়ী ১১৭২

১২ ডাঃ খিকাি আবু মুিসুি মৃত আব্দুল মন্নাফ সুতালড়ী সুতালড়ী ১১৭৫

১৩ মৃত মীি জমাোিফ জহাজসি মৃত জমাহাম্মে আলী সুতালড়ী সুতালড়ী ১১৭৮

১৪ মীি িবকি আলী মীি িহমত আলী সুতালড়ী সুতালড়ী ১১৮২

১৫ জমাঃ জগালাফ খাঁ মৃত িমোি খাঁ সুতালড়ী সুতালড়ী ১১৯৩

১৬ আব্দুল আওয়াল খাি মৃত মহবসি সুতালড়ী সুতালড়ী ১১৯৪

১৭ আব্দুল আবেে মৃত জফলু বময়া সুতালড়ী সুলতাড়ী ১২০৩

১৮ জমাঃ জসকািাি আলী মৃত জমাঃ ইমাম উবিি খাি সুতালড়ী সুতালড়ী ১২০৭

১৯ জগাবিি চন্দ্র মন্ডল জগৌি চন্দ্র মন্ডল কান্ঠাপাড়া পূি ব খবললপুি ১২১১

২০ আবু খাজলে মৃত আোহাি উবিি আহমে িহলাতলী িলড়া ১২২৫

২১ জমাঃ জুলমত আলী িাজেি আলী বিটকা মধ্যপাড়া উোিপাড়া ১২২৯

২২ িাকারুজ্জামাি খাি মৃত িবেকজ্জামাি খাি িাওডুবি মালুচী ১২৩০

২৩ জমাঃ বলয়াকত জহাজসি জহাজসি আলী মাচাইি মালুচী ১২৩১

২৪ জমাঃ সবফ উবিি জচৌধুিী মুবেি উবিি জচৌধুিী মাচাইি মালুচী ১২৩২

২৫ জমাঃ খবললুি িহমাি মৃত জেখ েিীি হাপাবিয়া িাল্লা ১২৩৩

২৬ মবেরুল ইসলাম মৃত েয়িবিি জমাল্লা ডাকিখালী িাল্লা ১২৩৪

২৭ জমাঃ মবিরুল ইসলাম বসিাজুল ইসলাম কিবিয়া মালুচী ১২৩৫

২৮ আঃ জমাতাজলি জমাল্লা মৃতঃ আজু জমাল্লা িাওডুবি মালুচী ১২৩৭

২৯ মৃত কামাল উবিি আহাজমে (োিাবময়া) মৃত হাসমত উল্লা জহাগলাকাবি চালা ১২৪৩

৩০ এ জক এম মবিরুল হক এ জক এম আবেজুল হক বিটকা বিটকা ১২৪৪

৩১ জমাঃ আবেজুি িহমাি আেিাফ উবিি বিশ্বাস পূি ব খবললপুি পূি ব খবললপুি ১২৫৯

৩২ জমাঃ আবুল কাজেম আিদুল মুন্নাফ খাি আগ্রাইল যাত্রাপুি ১২৬৩

৩৩ জমাঃ জকতাি আলী িহমত আলী িাগমািী মালুচী ১২৬৪

৩৪ িরুি কুমাি জে বহিা লাল জে মালুচী মালুচী ১২৬৬

৩৫ জমাঃ হায়াত আলী মৃত হাবকম আলী সসয়েিগি ইব্রাবহমপুি ১২৬৯

৩৬ জমাঃ আব্দুল মন্নাি জমাঃ হাজছি উবিি ভিাবি িগি ইব্রাবহমপুি ১২৭১

৩৭ আিদুল মান্নাফ কবছমউবিি কমলাপুি ইব্রাবহমপুি ১২৭২

৩৮ জমাঃ মবকম বিশ্বাস বমিহাে উবিি বিশ্বাস মধ্যতিা ইব্রাবহমপুি ১২৭৩

৩৯ আবুল হাজেম মৃত আিদুল উবিি িীলগ্রাম ১২৭৯

৪০ সামসুি িহমাি (তািা বময়া) হাবিবুি িহমাি গঙ্গািামপুি ১২৮৩

৪১ জেখ মাইনুবিি েহি আলী জমঘলা ইব্রাবহমপুি ১২৮৪

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সিকাি 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সিকাি 
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ আব্দুল জমাতাজলি জমাল্লা িেি উবিি জমাল্লা জগাবপিাথপুি বিটকা ১২৮৫

৪৩ জমাঃ জছাহিাি জহাজসি মৃত ফকি উবিি কাবেিিাগ হারুকাবি ১২৮৬

৪৪ জমাঃ মাজলকুজ্জামাি খাি সাহাজুিীি খাি তন্ত্রজখালা িংখুিী ১২৮৮

৪৫ েয়িাল আজিেীি জমাসজলম উবিি হারুকাবি েবিণ চাঁেপুি ১২৯১

৪৬ িবফকুল ইসলাম মবহ উবিি খাি তন্ত্রজখালা ১২৯৩

৪৭ জিোউল কবিম মৃত জমাো উবিি খাি িিইচিা ১২৯৪

৪৮ জমাঃজসািাম উবিি িেি উবিি িাব হিচি জলছড়াগঞ্জ ১২৯৮

৪৯ জমাঃ জিাকি উবিি জমাল্লা তাজহি আলী জমাল্লা িাব হিচি জলছড়াগঞ্জ ১২৯৯

৫০ এম এ আবলম মৃত আিদুল লবতফ িামকৃষ্ণপুি ১৩০০

৫১ জমাঃ োমসুল হক বিশ্বাস মৃত সাহােবিি বিশ্বাস িাবহিচি হবিিামপুি ১৩০১

৫২ জমাঃ েহীদুল হক মাসুদুল হক কািামতগঞ্জ জলছড়াগঞ্জ ১৩০৩

৫৩ জমাঃ আব্দুল্লাহ ইব্রাবহম মাওলািা জমাঃ আহমাদুল হক কািামতগঞ্জ জলছড়াগঞ্জ ১৩০৫

৫৪ আতাউি িহমাি (জিজিে) আব্দুল িাজিক ভাটি িয়ড়া ১৩১১

৫৫ জমাঃ ইয়াকি আলী ছজফল উবিি উোি িয়ড়া ১৩১৩

৫৬ আব্দুস সালাম আফোল উিীি উোি িয়ড়া জলছড়াগঞ্জ ১৩১৪

৫৭ তািজছি উবিি োহােবিি বিঃ েবিকাবি হবিিামপুি ১৩১৯

৫৮ জমাঃ আফছাি উবিি ওয়াজহে জমাল্লা েবিকাবি জলছড়াগঞ্জ ১৩২০

৫৯ মাসুদুি িহমাি (মাজেে) আোহাি উবিি আহজম্মে েবিকাবি জলছড়াগঞ্জ ১৩২২

৬০ মৃত িবফক উবিি মৃত জমজছি উবিি মধ্য িয়ড়া হবিিামপুি ১৩২৩
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