
বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ গফরগাঁও

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

১ মৃত যঃ মঃ ফেলুল হক মৃত জম ঃ আহ ান উল্লাহ মাইেিাড়ী মাইেিাড়ী ১১১

২ শ্রীমবত চীনু রানী দা শ্রী কৃঞ্চ চরন দা চরমছন্দ চরমছন্দ ২৫১

৩ জমাঃ আঃ রহমান মৃত চান মাসুদ িাইলনা মশাখাবল ১৯৬৩

৪ জমাঃ আঃ মবতন ই মাইল 999 গফরগাঁও ২৪৮৩

৫ মৃত জমাহাম্মদ আলী মৃত েনাি আলী 999  জতর িাবড় ২৬৩৫

৬ জমাঃ আঃ হাবকম মৃত দুবখয়া মন্ডল লামকাইন লামকাইন ২৮২৯

৭ জমাঃ ইবিছ আলী মৃত আঃ হাবমদ মন্ডল বশলা ী গফরগাঁও ২৮৬৭

৮ জমাঃ জ াহরাি উবিন জচ ধুরী ব রাজুল হক বিরই পাগলা িাোর ২৮৭৭

৯ জমাঃ নুরুল হক মৃত আঃ  বহদ বশলা ী গফরগাঁও ৩০২৪

১০ জমাহা: আকির আলী ইমান আবল মন্ডল িাঙ্গালকাবি কাবন্দপাড়া ৩১১৩

১১ আব্দুল হাই জমাঃ নছর উবিন রসুলপুর রসুলপুর ৩২৩১

১২ জমা াঃ োহানারা জিগম ততয়ি আলী জর হা গফরগাঁও ৩৩৪৪

১৩ জমাঃ  াহাি উবিন আব্দুল জহবকম পাগলা পাগলা িাোর ৩৫৫৫

১৪ জমাঃ নেরুল ই লাম  ােত আলী পাইথল পাইথল ৩৭৩৯

১৫ জমাঃ ফেলুল হক আব্দুল মবতন চরমছন্দ চরমছন্দ ৩৭৮০

১৬ িীর জগালাম জমাস্তফা ইজ্জত আলী গড়াজিড় দুগাবছযা ৩৭৮৫

১৭ জমাঃ আব্দুল েব্বার জহবলম উবিন লামকাইন লামকাইন ৩৭৮৮

১৮ জমাঃ আিদুল ছালাম আবলমবিন লামকাইন লামকাইন ৩৭৮৯

১৯ জমাঃ বমোনুর রহমান আব্দুল মবেদ  রকার গজয়শপুর কাওরাইদ ৩৭৯১

২০ জমাঃ আব্দুল রবশদ মৃত আব্দুল হাবমদ পাইথল কাওরাইদ ৩৭৯৩

২১ জমাঃ আ াদুল্লাহ আব্দুল কবরম  রকার েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৩৭৯৪

২২ এ, জক, এম, ফেলুল হক িদর আলী  রকার েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৩৭৯৫

২৩ জগালাম জমাস্তফা আব্দুল জহবকম ঢালী জগায়ালির েয়ধরখালী ৩৭৯৭

২৪ জমাঃ আব্দুল েব্বার িীর মবিজযাদ্ধা আছর উবিন প্রধান মবিজযাদ্ধা পল্লী জকওয়াটা ৩৭৯৮

২৫ জমাঃ আব্দুল হাবমদ জমাঃ আমীর আলী বিরই পাগলা িাোর ৩৭৯৯

২৬ জমাঃ বনোম উবিন রবহম উবিন িারইগাঁও দজের িাোর ৩৮০১

২৭ জমাঃ এমদাদুল হক শামছুল হক বিরই দজের িাোর ৩৮০২

২৮ জমাঃ জহলাল উবিন (মবিজযাদ্ধাহত) মবতন উবিন জশখ কুরচাই কুরচাই ৩৮০৩

২৯ জমাঃ নাবেম উবিন আকন জমাহাম্মদ আলী আকন্দ পাতালাশী কাওরাইদ ৩৮০৪

৩০ এম এইচ কুদ্দুছ িীর মবিজযাদ্ধাহত এম, এইচ, আবেে চাকুয়া কুরচাইর ৩৮০৫

৩১ জমাঃ আলাউবিন কমর উবিন জশখ কুরচাই চাকুয়া ৩৮০৬

৩২ বরয়াে উবিন আকন্দ জমাহাম্মদ আলী 999 কুরচাই ৩৮০৭

৩৩ জমাঃ উমর আলী তালুকদার ছবফর উবিন জর হা িারইহাটী ৩৮১০

৩৪ মৃত জগালাম জমাস্তফা মৃত বহ ািদী মন্সী িারিাবরয়া িারিাবরয়া ৩৮১২

৩৫ জমাঃ আবু  াইদ বকতাি আলী চরমছলন্দ চরমলছন্দ ৩৮১৩

৩৬ জমাঃ রুহুল আবমন জগালাম মবহউবিন চরআলবগ বনবদয়ার চর ৩৮১৪

৩৭ জমাঃ আিদুল জমাতাজলি (িীর মবিজযাদ্ধা) জুজিদ আলী গফরগাঁও গফরগাঁও ৩৮১৭

৩৮ জমাঃ রইছুল ই লাম মৃত আঃ আবেে  ালটিয়া গফরগাঁও ৩৮২০

৩৯ মৃত জমাফাজ্জল জহাজ ন মৃত ইব্রাবহম ফবকর গন্ডগ্রাম আঠারদানা ৩৮২২

৪০ জমাঃ জমেিাহ উবিন মহর আলী মন্ডল আঠারদানা ভাইরল ৩৮২৩

৪১ জমাঃ ওয়াবহদুজ্জামান মৃত লাল চাঁন মৃধা ঘাগড়া গফরগাঁও ৩৮২৫

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা) পৃষ্ঠা  1/10



বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ গফরগাঁও

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ োলাল উবিন আব্দুর রহমান লামকাইন লামকাইন ৩৮২৬

৪৩ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত শাহ হুরমত আলী ফকীর লামকাইন লামকাইন ৩৮২৭

৪৪ জমাঃ আব্দুল েব্বার আবলমবিন লামকাইন লামকাইন ৩৮২৮

৪৫ জমাঃ আঃ আওয়াল মৃত আলীম উবিন কিীর লামকাইন লামকাইন ৩৮৩০

৪৬ জমাঃ আমান উল্লাহ জমায়াজজ্জম আলী লামকাইন লামকাইন ৩৮৩১

৪৭ জমাঃ রুহুল আবমন জমাছজলম উবিন লামকাইন লামকাইন ৩৮৩২

৪৮ জমাঃ নেরুল ই লাম ফের আলী 999 কাবন্দপাড়া ৩৮৩৫

৪৯ জমাঃ বগয়াসুবিন মৃত উজিদ উল্লাহ বখলগাঁও উবি ৩৮৩৬

৫০ জমাঃ ব রাজুল ই লাম আঃ মবেদ জশখ পাইথল েয়ধরখালী ৩৮৩৭

৫১ জমাঃ নেরুল ই লাম  ােত আলী জগায়ালির েয়ধরখালী ৩৮৩৯

৫২ জমাঃ মকবুল জহাজ ন জকরামত আলী ফবকর বখলা েয়ধরখালী ৩৮৪০

৫৩  ামসুল হক ইছাহাক দপ্তরী জগায়ালির েয়ধরখালী ৩৮৪২

৫৪ জমাঃ আঃ  ামাদ মৃত আঃ  ামাদ ডুিাইল কাওরাইদ ৩৮৪৩

৫৫ জমাঃ আব্দুল হাবকম হা মত আলী পাইথল কাওরাইদ ৩৮৪৬

৫৬ জমাঃ আব্দুল হক আঃ মবেদ ডুিাইল কাওরাইদ ৩৮৪৭

৫৭ বিনয় ভূষন ব িংহ বখবতশ চন্দ্র ব িংহ েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৩৮৪৮

৫৮ জমাঃ হারুন অর রবশদ মৃত িদর আলী েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৩৮৪৯

৫৯ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত মহর আল পাইথল েয়ধরখালী ৩৮৫০

৬০ মৃত রহমত আলী মৃত মান্নান জশখ কাওরাইদ পাইথল ৩৮৫১

৬১ আব্দু  শবহদ ইউসুফ আলী মৃধা ডুিাব ইল কাওরাইদ ৩৮৫২

৬২ জমাঃ শবহদ আলী মৃত জুলমত আলী পাইথল কাওরাইদ ৩৮৫৩

৬৩ শাহ জমাঃ আবুল কাজশম শাহ জমাঃ আয়ূি আলী জনওকা েয়ধরখালী ৩৮৫৪

৬৪ আমান উল্লাহ জশখ োবকর জহাজ ন জদউলপাড়া কাওরাইদ ৩৮৫৮

৬৫ জমাঃ আবুল িাশার আঃ জহবকম গজয়শপুর কাওরাইদ ৩৮৫৯

৬৬ জমাঃ মবেবুর রহমান(এফ, এফ) মবনর উিীন িারইগাঁও দজেরিাোর ৩৮৬০

৬৭ জমাঃ আব্দুল খাজলক হা মত আলী বিরই পাগলা িাোর ৩৮৬১

৬৮ জমাঃ বগয়া  উবিন ফের আলী বিরই পাগলা িাোর ৩৮৬২

৬৯ জমাঃ ব রাজুল ই লাম চান্দু জশখ বিরই পাগলা িাোর ৩৮৬৩

৭০ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত মাজুম উবিন আহাম্মদ যাত্রাব বি দজের িাোর ৩৮৬৪

৭১ জমাঃ উ মান গবন শরাফত আলী আকন্দ পাগলা খাঘাটিপাড়া পাগলা িাোর ৩৮৬৭

৭২ জমাঃ শামছুবিন উ মান আলী িারইগঞ্জ পাগলা িাোর ৩৮৬৯

৭৩ জমাঃ েবহরুল হক আিদুল জমাজমন যাত্রাব বি পাগলা িাোর ৩৮৭০

৭৪ মৃত  ালাহ উবিন মৃত বময়া জহাজ ন িারইগাঁও দজের িাোর ৩৮৭১

৭৫ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি আঃ আবেে বিরই পাগলা িাোর ৩৮৭৫

৭৬ আিদুল আলীম জ ানাউল্লাহ 999 কুরচাই-1743 ৩৮৭৬

৭৭ জমাঃ আশ্রাফ আলী হযরত আলী বিরই পাগলা িাোর ৩৮৭৭

৭৮ জমাঃ ই মাইল শাম  উবিন কুরচাই চাকুয়া ৩৮৭৯

৭৯ এম জক বচেরঞ্জন জদিনাথ মৃত শ্রী যতীন্দ্র চন্দ জদিনাথ চাকুয়া কুরচাই ৩৮৮১

৮০

এ,এইচ, এম, নুর ই লাম ডাঃ জমাঃ হাজছন আলী 999 বনগুয়ারী িাোর-1743, ৩৮৮২

৮১ জমাঃ আকির জহাজ ন শাম  উবিন চাকুয়া চাকুয়া ৩৮৮৩

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা) পৃষ্ঠা  2/10
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮২ জমাঃ আিদুল খাজলক জমাঃ ই মাইল মন্ডল পাঠানজটক িরমী িাোর ৩৮৮৪

৮৩ রিীন্দ্র চন্দ্র  রকার রাম জগাপাল  রকার চামখা বনগুয়ারী ৩৮৮৬

৮৪ জমাঃ জমারজশদ উবিন আঃ মবতন বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৩৮৮৭

৮৫ জমাঃ এ  এম শবহদুল্লাহ মৃত হযরত আলী প্রধান টািংগাি স্বল্পছাবপলা ৩৮৮৮

৮৬ জমাঃ মবশ িদ আলী িাির আলী টািংগাি টািংগাি ৩৮৮৯

৮৭ জমাঃ  বহদুল ই লাম জমাঃ নূরুল ই লাম দুিাবশয়া পাগলা িাোর ৩৮৯০

৮৮ জমাঃ আব্দুল হাবলম জচ ধুরী আশ্রাি আলী জচ ধুরী িারইহাটি িারইহাটি ৩৮৯৩

৮৯ জমাঃ ই লাম উবিন মবফে উবিন টািংগাি টািংগাি ৩৮৯৫

৯০

জমাঃ  াবদর খান

েহুর খান ওরজফ েহুর উবিন ওরজফ 

ছবফর উবিন স্বল্পছাবপলা ছাবপলা ৩৮৯৬

৯১ জমাঃ আব্দুল হাই খান িীর মবিজযাদ্ধা আব্দুল  ায়ীদ  খান িারইহাটী িারইহাটী ৩৮৯৭

৯২ জমাঃ আিদুল কাবদর ছবফর উবিন টািংগাি টািংগাি ৩৮৯৮

৯৩ জমাঃ নাবছর উবিন মৃত পীর িক্স পরধানী জদািাবশয়া জদািাবশয়া ৩৮৯৯

৯৪ জমাঃ আবুতাজহর আব্দুল হাই টািংগাি টািংগাি ৩৯০৩

৯৫ আিদুল কুদ্দুছ আিদুল রউফ িারইহাটি িারইহাটি ৩৯০৪

৯৬ জমাঃ আফাে উবিন শামছউবিন 999 কাবন্দপাড়া ৩৯০৭

৯৭ জমাছজলম উবিন তবমে উবিন মখী মখী ৩৯০৯

৯৮ জমাঃ আবু  াইদ জমাহাম্মদ আলী মশাখখাবল মশাখাবল ৩৯১০

৯৯ জমাঃ খাজলক মন্ডল জলাকমান মন্ডল িাইলনা মশাখাবল ৩৯১১

১০০ জমাঃ আবুল জহাজ ন আরফান আলী িাগুয়া গফরগাঁও ৩৯১৩

১০১ জমাঃ আইয়ুি আলী শরাফত আলী বগলা কাওরাইদ ৩৯১৫

১০২ জমাঃ দুলাল মন্ডল হাবলম উবিন জছাট িড়াই েয়ধরখালী ৩৯১৬

১০৩ জমাঃ আকির জহাজ ন ( চানু ) মােম আলী জ ক যাত্রাব বি পাগলা িাোর ৩৯১৭

১০৪ জমাঃ মখজলছুর রহমান োহা িকশ আলালপুর রসুলপুর ৩৯১৮

১০৫ জমাঃ আব্দুল িাকী ব রাজুল হক টািংগাি টািংগাি ৩৯১৯

১০৬ শ্রী বিনয় কুমার দা মৃত উজম্মষ চন্দ্র দা রসুলপুর রসুলপুর ৩৯২১

১০৭ জমাঃ আব্দুল মবতন ছামছুল হক 999 চাবরপাড়া ৩৯২৪

১০৮ জমাঃ আমান উল্লাহ মৃত আব্দুর রবশদ িারিাবড়য়া িারিাবরয়া ৩৯২৭

১০৯ জমাঃ জনওয়াে আলী মৃত েীিনকা  ালটিয়া গফরগাঁও ৩৯৩০

১১০ জশখ হাবফজুর রহমান তাজহর আলী জ খ চরমছন্দ চরমছন্দ ৩৯৩১

১১১ জমাঃ আমোদ আলী আহাম্মদ আলী চরমলছন্দ চরমলছন্দ ৩৯৩২

১১২ মৃত শবহদুল ই লাম জমাঃ আব্দু  ছামাদ চরমলছন্দ চরমলছন্দ ৩৯৩৫

১১৩ হাবনফ উবিন নন্দ লাল দা জর হা গফরগাঁও ৩৯৩৮

১১৪ জমাঃ চাঁন বময়া হাবফে উবিন জর হা গফরগাঁও ৩৯৩৯

১১৫ জমাঃ আঃ আউয়াল আফাে উবিন মন্ডল িাগুয়া  ালটিয়া ৩৯৪১

১১৬ জমাঃ আব্দুর রশীদ জমাঃ আব্দুল মান্নান জর হা গফরগাঁও ৩৯৪২

১১৭ জমাঃ বগয়া  উবিন কবলম উবিন  রকার 999 গফরগাঁও ৩৯৪৪

১১৮ জমাঃ আব্দুল হাবমদ আ মত আলী বশলা ী গফরগাঁও ৩৯৪৫

১১৯ জমাঃ আিদুল কদ্দুছ তাজহর আলী জশক 999 গফরগাঁও ৩৯৪৬

১২০ জমাঃ আবনছুর রহমান আব্দুল েব্বার ৩৭ গফরগাঁও ৩৯৪৭

১২১ আবেজুল হক জরাছমত আলী 999 গফরগাঁও ৩৯৪৮

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা) পৃষ্ঠা  3/10



বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ গফরগাঁও

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২২ জমাঃ আব্দুল খাজলক কবলম উবিন  রকার জর হা গফরগাঁও ৩৯৪৯

১২৩ জমাঃ এমদাদূল হক জমাঃ শামছুল হক  ালটিয়া গফরগাঁও ৩৯৫০

১২৪ জমাঃ আব্দুল হাই আব্দুল গফুর ধীতপুর মধ্যপুর ধীতপুর ৩৯৫১

১২৫ জমাঃ নূরুল ই লাম হাজমদ আলী কাঠাবলডাঙ্গা কাঠাবলডাঙ্গা ৩৯৫৩

১২৬ এম, এ, িারী আিদুল জহবকম মন্ডল খারুয়া িড়াইল পাচুঁয়া ৩৯৫৬

১২৭ এজক এম ব রাজুল ই লাম আবু জহাজ ন ফবকর পাঁচয়া পাঁচয়া ৩৯৫৭

১২৮ জমাঃ আফাে উবিন ওমর আলী জহাজ ন শাহী মশাখাবল ৩৯৫৮

১২৯ জমাঃ আব্দু  ছালাম মৃত োজহদ আলী মন্সী মশাখখাবল মশাখাবল ৩৯৫৯

১৩০ জমাঃ হাবিবুর রহমান হা মত আলী মশাখখাবল মশাখাবল ৩৯৬২

১৩১ মৃত সূয ি আলী মৃত মবকম মন্সী জিলাির কাবন্দ ৩৯৬৪

১৩২ জমাঃ আবুল কাজশম দপ্তরী ব রাজুল হক কাবন্দ কাবন্দ ৩৯৬৫

১৩৩ জমাঃ শামছুবিন মৃত আমছর আলী জশখ কাবন্দ কাবন্দ ৩৯৬৬

১৩৪ জমাঃ নূর জহাজ ন আকন্দ আ কর আলী আকন্দ মশাখাবল মশাখাবল ৩৯৬৯

১৩৫ জমাঃ ফের আলী আেমত আলী দুগাবছয়া গড়াজির ৩৯৭২

১৩৬ আফে আলী মৃত আেমত আলী গফরগাঁও গফরগাঁও ৩৯৭৩

১৩৭ জমাঃ জিলাল উবিন আ মত আলী িাসুটিয়া মবহর খারুয়া ৩৯৭৪

১৩৮ জমাঃ শামছুল আলম আব্দুল কাজদর বশলা ী গফরগাঁও ৩৯৭৮

১৩৯ জমাঃ আলতাফ জহাজ ন নাবের জহাজ ন দুগাবছয়া দুগাবছযা ৩৯৭৯

১৪০ জমাঃ োলাল উবিন হা মত আলী দুগাবছয়া গফরগাঁও ৩৯৮২

১৪১ জমাঃ মনজুর কাজদর ই মাইল জশক লামকাইন লামকাইন ৩৯৮৫

১৪২ জমাঃ ব রাজুল হক জমাহাম্মদ আলী লামকাইন লামকাইন ৩৯৮৭

১৪৩ জমাঃ আঃ আবেে জমাঃ জমা জলহ উবিন লামকাইন লামকাইন ৩৯৮৮

১৪৪ জমাঃ আব্দুল জমাজমন  াজহি আলী  রকার লামকাইন লামকাইন ৩৯৮৯

১৪৫ জমাঃ িদর উবিন জমাঃ ফের আলী লামকাইন লামকাইন ৩৯৯০

১৪৬ জমাঃ নুরুল আবমন িাির আলী লামকাইন লামকাইন ৩৯৯২

১৪৭ জমাঃ মাহবুবুল আলম মৃত  াদত আলী মন্ডল লামকাইন লামকাইন ৩৯৯৪

১৪৮ জমাঃ নূরুল হক মৃত তাজহর আলী খুবশ িদ মহল লামকাইন ৩৯৯৫

১৪৯ মৃত আবুল কালাম মৃত আব্দুল জশখ নয়ািাবড় কাবন্দপাড়া ৩৯৯৬

১৫০ জমাঃ আঃ িারী হাজছন আলী উবি উবি ৩৯৯৭

১৫১ জমাঃ আফতাি উবিন  াদাত আলী িাকশী কাবন্দপাড়া ৩৯৯৮

১৫২ জমাঃ আিদুল কাইয়ুম রাজে আলী  রকার ধায়জয়রগাঁও োয়দািাদ ৪০০১

১৫৩ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজ ন খান রইছ উবিন খান িড়িাবড়য়া উবি ৪০০২

১৫৪ জমাঃ জমাোজম্মল হক মৃত আবুল হাজশম লামকাইন লামকাইন ৪০০৬

১৫৫ জশখ আল আজরফীন মৃত ডাঃ আঃ রাজ্জাক  জতরিাবড়  জতরিাবড় ৪০০৮

১৫৬ জমাঃ ফেলুল হক হাবলমবিন জগায়ালির লিংগাইর ৪০০৯

১৫৭ এ,বি, বছবিক োফর আলী িাগিাড়ী মাইেিাড়ী ৪০১২

১৫৮ জমাঃ কামাল উবিন মৃত েিান আলী আমখলা আমখলা ৪০১৩

১৫৯ আজনায়ার উবিন আহম্মদ নুরুউবিন আহাম্মদ জগালািাবড় জহাজ নশাহী ৪০১৪

১৬০ মৃত আঃ আওয়াল মৃত আছর আলী নামা লিংগাইর লিংগাইর ৪০১৫

১৬১ জমাঃ ইকিাল-ঈ-আলম মৃত িদরুল হুদা লিংগাইর লিংগাইর ৪০১৭

১৬২ জমাঃ োমাল উবিন আঃ মৃত আঃ হাবকম িাগিাবড় মাইেিাবড় ৪০১৮

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ গফরগাঁও

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৩ জক, বি, এম, ই মাঈল ইব্রাহীম  জতরিাবড়  জতরিাবড় ৪০১৯

১৬৪ জমাঃ আব্দু   াোর আব্দু  জছাো্িহান পাইথল পাইথল ৪০২০

১৬৫ জমাঃ  াহাি উবিন মৃত সূয িত আলী জশখ পাইথল েয়ধরখালী ৪০২১

১৬৬ অধ্যাপক ডাঃ নেরুল ই লাম মৃত জকরামত আলী িড় িড়াই কাওরাইদ ৪০২২

১৬৭ জমাঃ মকবুল জহাজ ন মৃত হাজতর আলী িড় িড়াই কাওরাইদ ৪০২৩

১৬৮ এ  এম আঃ কাবদর শা জমাঃ ই মাইল ডুিাইল কাওরাইদ ৪০২৪

১৬৯ এ, বি,এম, ব রােউজদ লাহ আব্দুল কবরম  রকার েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৪০২৫

১৭০ জমাঃ আবুল কালাম আোদ মৃতআঃ রহমান দপ্তরী েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৪০২৬

১৭১ জমাঃ আিদুর রউফ জমাঃ আিদুল মবেদ জগায়ালির েয়ধরখালী ৪০২৮

১৭২ জমাঃ জমািারক জহাজ ন কাজদর আলী পাইথল পাইথল ৪০৩০

১৭৩ জমাঃ আব্দুল হাবকম জশক সূরুে আলী জশক িারইহাটি িারইহাটি ৪০৩১

১৭৪ জমাঃ শাহাি উবিন মৃত গফর দপ্তরী েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৪০৩২

১৭৫ জমাঃ আবেজুল হক জমাঃ আ মত আলী শবহদনগর েয়ধরখালী ৪০৩৩

১৭৬ শাহ জমাহাম্মদ আবুল কালাম আবেম উবিন পাইথল েয়ধরখালী ৪০৩৬

১৭৭ জমাঃ আব্দুল িাজতন মৃত আঃ আওয়াল পাগলা পাগলা িাোর ৪০৩৭

১৭৮ জমাঃ ওমর আলী উ মান গবন দজেরিাোর পাগলা িাোর ৪০৪০

১৭৯ জমাস্তফা কামাল রুস্তম আলী মাষ্টার িাবলপাড়া পাগলা িাোর ৪০৪১

১৮০ জমাঃ জমাফাজ্জল জহাজ ন আকন্দ বময়া চান আকন্দ পাগলা িাোর পাগলা িাোর ৪০৪৩

১৮১ জমাঃ ফেলুল হক মৃত োজহদ আলী বিরই দজের িাোর ৪০৪৫

১৮২ জমাঃ রবফকুল ই লাম মৃত ওমর আলী পাগলা পাগলা িাোর ৪০৪৭

১৮৩ জমাঃ আক্কাছ আলী িীর মবিজযাদ্ধা আজিদ আলী যাত্রাব বি দজের িাোর ৪০৪৮

১৮৪ জমাঃ নেরুল ই লাম মৃত আব্দুর রহমান িাবলপাড়া পাগলা িাোর ৪০৫২

১৮৫ িীর মবিযদ্ধা জমাঃ হারুন অর রাশীদ জমাঃ মেত আলী বিরই পাগলা িাোর ৪০৫৫

১৮৬ জমাহাম্মদ আব্দুল কুদ্দু আব্দুল মান্নান মলমল পাড়া ফতুয়া পাগলািাোর ৪০৫৮

১৮৭ মৃত শাহাি উবিন জমাঃ চান্দু জশখ বিরই দজের িাোর ৪০৫৯

১৮৮ জমাঃ আবুল হাজ ম ইছি আলী কুরচাই কুরচাই ৪০৬১

১৮৯ জমাঃ কবির আলম মৃত হাজফে জমজহর উল্লাহ ভূষভূবষয়া কুরচাই ৪০৬২

১৯০ জমাঃ আিদুল মবেদ জমাঃ সূর্য্িত আলী 999 কুরচাই-1743 ৪০৬৩

১৯১ জমাঃ আঃ েব্বার মৃত আব্দুল মবেদ পাতলাশী কুরচাই ৪০৬৪

১৯২ মবিজযাদ্ধা জোিাজয়র আহজমদ শহীদ ততয়ি আলী  রকার  াধুয়া  াধুয়া িাোর ৪০৬৬

১৯৩ জমাঃ আব্দুর রবহম ব রাজুল ই লাম আর জক ময়মনব িংহ ৪০৬৭

১৯৪ জমাঃ আতাউল গবন আিদুল মবেদ 999 কুরচাই ৪০৭১

১৯৫ এ .এম. শবহদউল্লাহ মৃত আব্দুল গবন বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪০৭২

১৯৬ জমাঃ  ালাহ উবিন মৃত মবনর উবিন চাকুয়া কুরচাই ৪০৭৪

১৯৭ জমাঃ শাহাি উবিন খান জমাঃ ছবফর উবিন খান তলললী বনগুয়ারী ৪০৭৭

১৯৮ জমাঃ আজনায়ার জহাজ ন মৃত ইছি আলী পাতলাশী কুরচাই ৪০৭৮

১৯৯ বগয়া  উবিন আহজমদ নাজয়ি আলী প্রধান পাতলাশী বনগুয়ারী ৪০৮১

২০০ জমাঃ মজশ িদ আলী মন্ডল মৃত জমািারক আলী মন্ডল  ািংগুনা  ািংগুনা ৪০৮২

২০১ জমাঃ লাল বময়া আঃ েব্বার 999 কাবন্দপাড়া ৪০৮৪

২০২ জমাঃ আঃ কুদ্দু মৃত আবমর আলী বনগুয়ার বনগুয়ারী ৪০৮৭

২০৩ মৃত বনোম উবিন খান মৃত জহবলম খান মাখল বনগুয়ারী ৪০৮৮

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ গফরগাঁও

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২০৪ মৃত শুক্কর আলী মৃত েবমর আলী বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪০৯০

২০৫ জমাহাম্মদ শামসুল ই লাম জমাঃ িাবুর আলী প্রধানিাবড় বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪০৯১

২০৬ জমাঃ জমাছজলম উবিন মৃত আছমত আলী জপাড়াবদয়াজটক জপাড়াবদয়া জটক ৪০৯৩

২০৭ শ্রী মজহন্দ্র চন্দ্র দাশ শ্রী মহানন্দ চন্দ্র দাশ বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪০৯৪

২০৮ এ  এম আলাউবিন নাজয়ি আলী 999 কাবন্দপাড়া ৪০৯৫

২০৯ জমাঃ নুরুল ই লাম মৃত হাজতম আলী ছাবপলা স্বল্পছাবপলা ৪১০১

২১০ জমাঃ আলতাফ জহাজ ন মৃত আঃ জছািান টািংগাি টািংগাি ৪১০২

২১১ জমাঃ আব্দুর রবশদ জিপারী মাজলখ জিপারী টািংগাি টািংগাি ৪১০৫

২১২ জমাঃ বনোম উবিন মরেত আলী জশখ বশলা ী গফরগাঁও ৪১০৬

২১৩ জমাঃ ইবি  আলী কমর উবিন টািংগাি টািংগাি ৪১০৭

২১৪ জমাঃ আঃ হাবলম জহাজ ম আলী গফরগাঁও গফরগাঁও ৪১০৯

২১৫ জমাঃ আফছার উবিন আব্দুল্লাহ টািংগাি টািংগাি ৪১১০

২১৬ ব পাহী আব্দুল েব্বার মৃত মবনর উবিন টািংগাি টািংগাি ৪১১১

২১৭ জমা: নাবছর উিীন জমাঃ আব্দুল মবেদ বময়া টািংগাি টািংগাি ৪১১৩

২১৮ জমাঃ লাল বময়া মৃত সুজিদ আলী টািংগাি টািংগাি ৪১১৬

২১৯ জমাঃ নাবেম উিীন মবনর উবিন টািংগাি টািংগাি ৪১১৭

২২০ জমাঃ আিদু  শবহদ লাল মামদ িাবশয়া জদািাবশয়া ৪১১৮

২২১ আবেম উবিন মৃত এম রহমান দুিাবশয়া জদািাবশয়া ৪১১৯

২২২ জমাঃ শাহাি উবিন মৃত এনাজয়ত হুজ ন িারইহাটি িারইহাটি ৪১২০

২২৩ জমাঃ বছবিকুর রহমান রুস্তম আলী খান দুিাবশয়া দুিাবশয়া ৪১২১

২২৪ জমাঃ আব্দুল খাজলক মৃত আব্দুল গবণ দুিাবশয়া দুিাবশয়া ৪১২২

২২৫ জমাঃ আিদুর রবশদ ছবফর উবিন আকন্দ বচলাকান্দা িারিাড়ীয়া ৪১২৩

২২৬ জমাঃ হযরত আলী উমর আলী মশাখখাবল জহাজ নশাহী ৪১২৪

২২৭ জমাঃ আব্দুল রাজ্জাক ইমান আলী মশাখখাবল মশাখাবল ৪১২৮

২২৮ জমাঃ েনি আলী মৃধা জমাতাজলি মৃধা কুরচাই কুরচাই ৪১৩০

২২৯ জমাঃ বগয়া  উবিন মৃত আব্দুল িারী ছাবপলা স্বল্পছাবপলা ৪১৩১

২৩০ জমাঃ ব রাজুল হক মৃত জমাহাম্মদ আলী দুিাবশয়া দুিাবশয়া ৪১৩২

২৩১ জমাঃ আবেজুল হক তবমে উবিন লিংগাইর লিংগাইর ৪১৩৩

২৩২ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃত ছাজয়ি আলী জগায়ালির পাইথল ৪১৩৪

২৩৩ এ  এম  াইদুর রহমান এ  এম উমর আলী  রকারিাবড় পাইথল ৪১৩৫

২৩৪ জমাঃ আছাদুজ্জামান নওজশর আলী জিপারী 999 গফরগাঁও ৪১৩৬

২৩৫ জমাঃ শাহ আলম আব্দু  জ ািহান কাবন্দপাড়া কাবন্দপাড়া ৪১৩৮

২৩৬ জমাঃ েহুর আলী হা মত আলী 999 বনগুয়ারী ৪১৪০

২৩৭ মৃত দুলাল মন্ডল মৃত আক্কাছ আলী মন্ডল বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪১৪১

২৩৮ আহাম্মদ আলী মৃধা মৃত ওমর আলী মৃধা কুরচাই চাকুয়া ৪১৪২

২৩৯ জমাঃ নূরুল ই লাম জমাঃ আছর আলী মন্ডল  াবন্দয়াইন রসুলপুর ৪১৪৪

২৪০ আলাউবিন জহাজ ন আলী সূি িণপুর চারীপাড়া ৪১৪৫

২৪১ জমাঃ আঃ হাই জমাঃ রওশন আলী িাড়া িারিাবড়য়া ৪১৪৬

২৪২ জমাঃ আব্দু   ামাদ হা মত আলী বশলা ী গফরগাঁও ৪১৪৮

২৪৩ জমাঃ মবমন উবিন তাজহর আলী  রকার িীরখারুয়া িীরখারুয়া ৪১৫১

২৪৪ জমাঃ ব বিক বময়া মৃত হাবমদ আলী মন্ডল আকন্দ িাবড় কাবন্দ ৪১৫৩

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ময়মনব িংহ জেলাঃ ময়মনব িংহ উপজেলাঃ গফরগাঁও

ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৪৫ জমাঃ আলাল উবিন জমাঃ ইছমত আলী জশখ উবি উবি ৪১৫৫

২৪৬ জমাঃ আব্দুল িাজরক ইউছুি আলী জশখ মড়লিাবড় ডুিাইল ৪১৫৬

২৪৭ মৃত রবফকুল ই লাম মৃত এলাহী িক্স  াদুয়া বনগুয়ারী ৪১৫৯

২৪৮ জমাঃ নুরুল হুদা নঈম উবিন মন্সী রসুলপুর রসুলপুর ৪১৬০

২৪৯  াইফ উবিন মৃত মবফে উবিন জদউবলপাড়া েয়ধরখালী ৪১৬১

২৫০ জমাঃ ইবি  আলী মন্ডল আব্দুল কবরম মন্ডল উথুরী গফরগাঁও ৪১৬৩

২৫১ জমাঃ জমা জলম উবিন জোজিদ আলী পাইথল কাওরাইদ ৪১৬৫

২৫২ জমাঃ আব্দুল আউয়াল জ কান্দর আলী পাচুঁলী পাগলা িাোর ৪১৭৩

২৫৩ জমাঃ মবফে উবিন মেিত আলী পাগলী দজের িাোর ৪১৭৪

২৫৪ আঃ ছাোর মৃত দুলার িাপ আমখলা জহাজ ন শাহী ৪১৭৯

২৫৫ আঃ কাবদর মৃত এলজলচ দপ্তরী জগালািাবড় জহাজ ন াহী ৪১৮১

২৫৬ জহলাল উবিন আঃ কবরম দপ্তরী পাইথল কাওরাইদ ৪১৮৫

২৫৭ জমাঃ রমোন আলী মৃত জহাজ ন আলী কদমরসুলপুর রসুলপুর ৪১৮৬

২৫৮ আলাউবিন আহজমদ ইয়াকুি আলী রাগাব ইচটি গফরগাঁও ৪১৮৮

২৫৯ জমাঃ আব্দু   ালাম আঃ লবতফ মশাখখাবল মশাখাবল ৪১৯১

২৬০ জমাঃ রই  উবিন আবুল জহাজ ন িাশুটিয়া গফরগাঁও ৪১৯৩

২৬১ জমাঃ আব্দুল কবরম মৃত বগয়া  উবিন আহাম্মদ মবহরখারুয়া গফরগাঁও ৪১৯৪

২৬২ শাহ জমাঃ হাবিবুল কবরম মৃত আব্দুল কবরম পাগলা পাগলা িাোর ৪১৯৬

২৬৩ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত জমাশারফ জহাজ ন লামকাইন পাঁচিাগ ৪১৯৮

২৬৪ জমাঃ বগয়া  উবিন মৃত জমাঃ আফছার উবিন কাো মাইেিাড়ী ৪১৯৯

২৬৫ জমাঃ আব্দুর রবহম মৃত ব রাজুল হক কুক াইর মাইেিাবড় ৪২০০

২৬৬ জমাঃ কবছম উবিন তাজহর আলী মশাখখাবল মশাখাবল ৪২০১

২৬৭ তপন চন্দ্র জভ বমক জদজিন্দ্র চন্দ্র জভ বমক েয়ধরখালী েয়ধরখালী ৪২০২

২৬৮ জমাঃ নূরুল ই লাম মৃধা আঃ েব্বার মৃধা জদউবলপাড়া কাওরাইদ ৪২০৩

২৬৯ মৃত কাবেম উবিন মৃত আলা িক জদউবলপাড়া েয়ধরখালী ৪২০৫

২৭০ শ্রী মবনক রােভর মৃত হবরলাল রােভর পাইথল কাওরাইদ ৪২০৭

২৭১ জমাঃ আবুল জহাজ ন জশখ হা মত আলী কন্যামন্ডল কাবন্দপাড়া ৪২০৮

২৭২ জমাঃ বগয়া  উবিন খান আব্দুল জহবকম খান 999 বনগুয়ারী ৪২০৯

২৭৩ জমাঃ তুতা বময়া আঃ েব্বার জিপারী মাখল েয়ধরখালী ৪২১০

২৭৪ জমাঃ বনোম উবিন ওয়াজহদ আলী 999  াধুয়া িাোর ৪২১১

২৭৫ জমাঃ ইব্রাহীম খাঁন হােী ইবিছ আলী খাঁন স্বল্পছাবপলা স্বল্পছাবপলা ৪২১২

২৭৬ মৃত আঃ মবতন মৃত ছাজহদ আলী িারা িারিাবরয়া ৪২১৪

২৭৭ জমাঃ আবুল কাজ ম কামাল বক মত আলী চরমছন্দ চরমছন্দ ৪২১৬

২৭৮ মৃত জ াহরাি উবিন মৃত আঃ জ ািহান দপ্তরী বশলা ী গফরগাঁও ৪২১৮

২৭৯ মৃত শুকুর আলী মৃত উজমদ আলী মশাখখাবল মশাখাবল ৪২১৯

২৮০ জমাঃ আবমনুল হক আব্দুল েব্বার বছপান দুগাবছযা ৪২২১

২৮১ মৃত আঃ লবতফ মৃত জমাহাম্মদ জহাজ ন খুরবশদ মহল পাঁচিাগ ৪২২৩

২৮২ জমাঃ ফেলুল হক আব্দুল হাবমদ লামকাইন লামকাইন ৪২২৪

২৮৩ জমাঃ জকরামত আলী জগালমামদ তগয়ারপাড় বনগুয়ারী ৪২২৯

২৮৪ জমাঃ জগালাম রসুল বমেিালী ভূইয়া দাওয়াইদার টািংগাি ৪২৩১

২৮৫ জমাঃ আঃ জমাতাজলি ফবকর জ কান্দার আলী ফবকর টািংগাি টািংগাি ৪২৩৩

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 

োতীয় মবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমকা)

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৮৬ মৃত ম জলম উবিন মৃত সূয িত আলী িাড়া িারিাবড়য়া ৪২৩৫

২৮৭ মৃত আমান উল্লাহ মৃত আক্কাছ আলী মশাখালী মশাখালী ৪২৩৯

২৮৮ মৃত রুস্তম আলী মৃত আঃ রহমান মশাখখাবল মশাখাবল ৪২৪০

২৮৯ মৃত  াইদুর রহমান মৃত আঃ হাবমদ লামকাইন লামকাইন ৪২৪১

২৯০ মৃত আবুল কাজশম মৃত আস্কামন ঢালী িাঙ্গালকাবন্দ মাইেিাবড় ৪২৪২

২৯১ মৃত  ামছুবিন আহজমদ মৃত ইব্রাহীম  রকার লিংগাইর লিংগাইর ৪২৪৩

২৯২ মৃত আরফান আলী মৃত ছাজিদ আলী ফবকর আমখলা জহাজ নশাহী ৪২৪৪

২৯৩ মৃত আব্দু  ছামাদ দপ্তরী মৃত কবরম দপ্তরী পাইথল েয়ধরখালী ৪২৪৫

২৯৪ মৃত বগয়া  উবিন আহজম্মদ মৃত রুস্তম আলী মন্ডল জনওকা েয়ধরখালী ৪২৪৬

২৯৫ মৃত বগয়া  উবিন আহজম্মদ মৃত তবমে উবিন বিরই পাগলািাোর ৪২৪৮

২৯৬ মৃত আঃ ছাোর মৃত হাজ ম আলী মন্সী খুরবশদ মহল আন ার মহল ৪২৫২

২৯৭ মৃত আঃ রউফ মৃত আঃ হাবকম ডুিাব ইল কাওরাইদ ৪২৫৩

২৯৮ মৃত জশখ ছামাদ মৃত আমোদ আলী কুরচাই কুরচাই ৪২৫৪

২৯৯ জমাঃ জমাস্তুফা মত কামাল উবিন শাখচড়া হাবলমা িাদ ৪২৫৬

৩০০ আলা উবিন সূয িত আলী িারিাবড়য়া িারিাবড়য়া ৪২৫৭

৩০১ জমাঃ আফতাি উবিন মৃত জমজহর আলী চরমলছন্দ চরমছলন্দ ৪২৫৮

৩০২ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজ ন জলাকমান জহবকম চরআলগী বনবদয়ার চর ৪২৫৯

৩০৩ জমাঃ আব্দুল হাবমদ ব রাজুল ই লাম চরমছন্দ চরমছন্দ ৪২৬০

৩০৪ জমাঃ আলাউবিন ( মবিজযাদ্ধা) জমাঃ আফছার উবিন চরমছন্দ চরমছন্দ ৪২৬১

৩০৫ জমাঃ আঃ মবেদ মৃত আছম উবিন জর হা গফরগাঁও ৪২৬৩

৩০৬ জমাঃ নেরুল ই লাম মৃত ই মাইল জ ক 999 গফরগাঁও ৪২৬৪

৩০৭ জমাঃ আব্দুছ ছালাম (মালু) মৃত তাজহর আলী িাইরল আঠারদানা ৪২৬৫

৩০৮ জমাঃ আবনছুর রহমান তাজহর আলী মড়ল মশাখখাবল মশাখাবল ৪২৬৭

৩০৯ জমাঃ ফেলুল হক ফবকর রবহম আলী ফবকর মশাখখাবল মশাখাবল ৪২৬৯

৩১০ জমাঃ আবু িকর বছবিক মৃত হাবফে উবিন মশাখখাবল মশাখাবল ৪২৭১

৩১১ জমাঃ উ মান গবণ হাবফে উবিন িাইলনা মখী ৪২৭২

৩১২ জমাঃ নাবছর উবিন ছবফর উবিন মন্ডল ঘাগড়া গফরগাঁও ৪২৭৫

৩১৩ জমাঃ রবফকুল ই লাম জমাঃ আিদুল িাবর লামকাইন লামকাইন ৪২৭৬

৩১৪ জমাঃ নুরুল ই লাম উজমদ আলী জ ক দবিণ হাবরণা দবিণ হাবরনা ৪২৭৭

৩১৫ জমাঃ আতাউর রহমান হা ান আলী জিপারী লামকাইন লামকাইন ৪২৭৮

৩১৬ জমাঃ জহদাজয়ত উল্লাহ জমায়াজজ্জম আলী লামকাইন লামকাইন ৪২৭৯

৩১৭ শ্রী দাজমাধর চন্দ্র জদিনাথ মৃত শ্রী জদজিন্দ্র জদিনাথ লামকাইন লামকাইন ৪২৮০

৩১৮ জমাঃ িেলুল কাজদর আিদুর রবশদ লামকাইন লামকাইন ৪২৮১

৩১৯ জমাঃ নুরুল ই লাম হা মত আলী কাবন্দপাড়া কাবন্দপাড়া ৪২৮২

৩২০ জমাঃ এমদাদুল হক জশখ ইয়াকুি আলী জশখ লিংগাইর লিংগাইর ৪২৮৩

৩২১ জমাঃ আইয়ুি আলী রুছ মত আলী কুক াইর মাইেিাবড় ৪২৮৫

৩২২ জমাঃ হাজরে আলী মৃত ইউছুফ আলী পাইথল েয়ধরখালী ৪২৮৭

৩২৩ জমাঃ ব রাজুল হক মৃত শহর আলী বিরই পাগলা িাোর ৪২৯০

৩২৪ জমাঃ বগয়া  উবিন খাঁন যিন আলী খানঁ দবিণ্যপাড়া পাগলা িাোর ৪২৯১

৩২৫ জমাঃ শামছু উবিন জচ ধুরী নিাি আলী জচ ধুরী দবিণ্যপাড়া পাগলা িাোর ৪২৯২

৩২৬ জমাঃ আঃ জমাতাবলি ঢালী জমাঃ ওহাি ঢালী কুরচাই কুরচাই ৪২৯৪

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নিং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জি ামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 
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িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩২৭ জমাঃ মবফজুল হক হাজফে আঃ গবন বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪২৯৬

৩২৮ জমাঃ আমীর জহাজ ন মৃত আক্কা  আলী বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪২৯৭

৩২৯ জমাঃ আবুল িাশার মৃত েমধর আলী  াধুয়া পাগলা িাোর ৪২৯৮

৩৩০ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত হাজতম আলী বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪২৯৯

৩৩১ জমাঃ আঃ িাজরক মৃত হাজছন আলী িারইহাটি িাোর িারইহাটি িাোর ৪৩০০

৩৩২ জমাঃ আক্কাছ আলী আিঃ জছািান জগায়ালির টািংগাি ৪৩০১

৩৩৩ জমাঃ আবুল কাজশম মন্ডল আব্দু  জছািান মন্ডল স্বল্পছাবপলা স্বল্পছাবপলা ৪৩০২

৩৩৪ জমাঃ  ামসু উবিন আঃ জমাতাজলি টািংগাি টািংগাি ৪৩০৩

৩৩৫ জমাঃ বনোম উবিন বমছু জশখ িাড়া িার িাড়ীয়া ৪৩০৪

৩৩৬ জমাঃ আলী জহাজ ন জখছু জশখ 999 িারিাবড়য়া ৪৩০৫

৩৩৭ প্রভাষক ডাঃ োমাল জহাজ ন আব্দু   ামাদ েয়ধরখালী দুগাবছয়া ৪৩০৬

৩৩৮ জমাঃ আিদুর রবশদ এয়াকুি আলী মন্ডল জপাড়ািাবরয়া মীর িাবড় ৪৩০৮

৩৩৯ এ, এ , এম, খাইরুল িা ার আব্দুল জছািহান মন্সী কুরচাই মশাখাবল ৪৩০৯

৩৪০ এ , এম, এ, মান্নান জরাছমত আলী বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪৩১০

৩৪১ জমাঃ আবুল কাজশম ওমর আলী উথুরী গফরগাঁও ৪৩১২

৩৪২ জমাহাম্মদ আিদুল িাজতন দফতরী আঃ গবন  রকার লিংগাইর লিংগাইর ৪৩১৪

৩৪৩ জমাঃ আব্দু   াোর মৃত জশখ রেি আলী কন্যামন্ডল কাবন্দপাড়া ৪৩১৫

৩৪৪ জমাঃ আব্দুল মান্নান আক্কাছ আলী মবহরখারুয়া মবহর খারুয়া ৪৩১৬

৩৪৫ জমাঃ শামছুবিন মৃত জ ালায়মান  রকার উথুরী গফরগাঁও ৪৩১৮

৩৪৬ জমাঃ চাঁন বময়া নছর আলী দুিাবশয়া িাবশয়া ৪৩১৯

৩৪৭ জমাঃ আব্দুল েব্বার মৃত হােী জমাহাম্মদ আলী লামকাইন লামকাইন ৪৩২০

৩৪৮ জমাঃ আ াদুল হক জমনু ব রাজুল হক লামকাইন লামকাইন ৪৩২৫

৩৪৯ এ , এম, শামসুজ্জামান এ . এম. সূর্য্িত আলী মশাখাবল মশাখাবল ৪৩২৬

৩৫০ জমাঃ আিদুছ ছালাম (মবিজযাদ্ধা) আবুল জহাজ ন 999 গফরগাঁও ৪৩২৮

৩৫১ জমাঃ এমদাদুল হক সুরেত আলী কাবন্দপাড়া কাবন্দপাড়া ৪৩২৯

৩৫২ জমাঃ ইউসুফ আলী আফ ার আলী লিংগাইর চাইরিাবড়য়া ৪৩৩০

৩৫৩ ইমদাদুল হক মবফে উবিন খান  াধুয়া  াধুয়া িাোর ৪৩৩১

৩৫৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান ইউনু  আলী টািংগাি টািংগাি ৪৩৩৩

৩৫৫ আবুল মনসুর তালুকদার জ কান্দার আলী তালুকদার িাবশয়া িাবশয়া ৪৩৩৪

৩৫৬ মৃত মবফে উবিন মৃত আঃ গফুর মশাখালী মশাখালী ৪৩৩৮

৩৫৭ জমাঃ তাজহর উবিন রেি আলী লামকাইন লামকাইন ৪৩৩৯

৩৫৮ শাহ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত শাহ এলাহী িক্স িাবশয়া িাবশয়া ৪৩৪০

৩৫৯ আঃ আওয়াল োনু মৃত ইয়াকুি আলী মশাখালী জহাজ নশাহী ৪৮৯৫

৩৬০ জমাঃ আিদু   ালাম দফতরী ব রাজুল হক লিংগাইর লিংগাইর ৪৮৯৭

৩৬১ জমাঃ ও মান গবন রেি আলী জদজলায়ায় লিীপুর ৪৮৯৮

৩৬২ জমাঃ আবুল হাজ ম মৃত শামছুবিন পাইথল কাওরাইদ ৪৮৯৯

৩৬৩ এ  এম আবুল হাজ ম হােী জমাঃ জহাজ ন পাগলা পাগলা িাোর ৪৯০০

৩৬৪ জমাঃ মকবুল জহাজ ন জ কান্দার আলী মবহরখারুয়া মীর িাবড় ৪৯০১

৩৬৫ জমাঃ আঃ ছাোর জমাঃ হা মত আলী দেন্নপাড়া মশাখাবল ৪৯০৩

৩৬৬ জমাঃ ইবি  আলী মবনর উবিন  রকার িড়িড়াই কাওরাইদ ৪৯০৪

৩৬৭ মৃত আঃ আওয়াল মৃত ই মত আলী মন্ডল বিরই পাগলািাোর ৪৯০৫

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িািংলাজদশ  রকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩৬৮ জমাঃ হাবফজুর রহমান মৃত আঃ জমাতাজলি বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪৯০৭

৩৬৯ জমাঃ মজয়ে উবিন বরয়ােত আলী জশখ রসুলপুর রসুলপুর ৪৯১০

৩৭০ জমাঃ জদজলায়ার জহাজ ন মৃত জমাহাম্মদ আলী জষালহাব য়া গফরগাঁও ৪৯১১

৩৭১ এ,জক,এম, ছবলম উল্লা আমান উল্লাহ জষালহাব য়া গফরগাঁও ৪৯১২

৩৭২ মকবুল জহাজ ন আক্কাছ আলী মশাখখাবল মশাখাবল ৪৯১৩

৩৭৩ জমাঃ কামাল উবিন চাকলাদার জমা জলম উবিন চাকলাদার উথুলী উথুরী ৪৯১৪

৩৭৪ জমাঃ ফরহাদ জহাজ ন আকন্দ আকির আলী আকন্দ মশাখালী মশাখালী ৪৯১৫

৩৭৫ জমাঃ জহাজছন আলী মৃত আঃ গফুর দবরচাইরিাবড়য়া দবরচাইরিাবড়য়া ৪৯১৬

৩৭৬ জমাঃ আবু  াবহদ ছবলম উবিন মাোরিাবড় গফরগাঁও ৪৯১৭

৩৭৭ জমাঃ তাজহর আলী নছর আলী ফবকর চাইরিাবড়য়া গফরগাঁও ৪৯১৮

৩৭৮ জমাঃ আব্দুল খাজলক মবফে উবিন মশাখখাবল মশাখাবল ৪৯১৯

৩৭৯ জমাঃ শাহাি উবিন জ কান্দর আলী মবহর খারুয়া মবহর খারুয়া ৪৯২০

৩৮০ খান জমাঃ তবফর উবিন খান জমাঃ আনছার উবিন দবখন হাবরনা পাঁচিাগ ৪৯২১

৩৮১  রদার জমাঃ আব্দুল্লাহ ডাঃ আঃ আবেে  রদার লামকাইন লামকাইন ৪৯২২

৩৮২ খা, িা, জমাঃ আহ ান-উ-জফরজদ  আ, কা, জমাঃ আমানত উল্লাহ কাবন্দপাড়া কাবন্দপাড়া ৪৯২৩

৩৮৩ ছাজলহ জমাহাম্মদ ছবমর উবিন বডমাইল লিংগাইর ৪৯২৬

৩৮৪ জমাঃ আশরাফ আলী গােী তবমে উবিন গােী পাগলা িাোর পাচুঁলী ৪৯২৭

৩৮৫ জমাঃ সুরুে বময়া জচরাগ আলী জশখ বনগুয়ারী বনগুয়ারী ৪৯২৮

৩৮৬ জমাঃ আঃ হাবমদ মৃত ওয়াাজেদ আালী দুিাবশয়া দুিাবশয়া ৪৯২৯

৩৮৭ ডাঃ জমাঃ আবেজুর রহমান মৃত নওয়াি আলী িারইহাটি িারইহাটি ৪৯৩০

৩৮৮ জমাঃ আব্দুছ জছািহান োজহদ আলী বিরই পাগলা িাোর ৪৯৩৩

৩৮৯ জমাঃ ইছাহাক ইব্রাবহম জশখ ডুিাইল কাওরাইদ ৪৯৩৪

৩৯০ জমাঃ শামছুল হক (মবিজযাদ্ধা) ব রাজুল হক যাত্রাব বি পাগলা িাোর ৪৯৩৬

৩৯১ জমাঃ রুহুল আবমন আব্দুল গফুর রসুলপুর রসুলপুর ৪৯৩৮

৩৯২ জমাঃ রবহম উবিন আহাম্মদ আলী বিরই পাগলা িাোর ৪৯৩৯

৩৯৩ জমাঃ হেরত আলী মৃত আঃ আবেে কুরচাই কুরচাই ৪৯৪০

৩৯৪ জমাঃ আব্দুছ ছালাম জমাঃ আব্দুল গফুর  রকার চরমলছন্দ চরমলছন্দ ৪৯৪১

৩৯৫ জমাহাম্মদ কামরুজ্জামান জমাহাম্মদ তবমে উবিন খান মলমল পাগলা িাোর ৪৯৪২

িীর মবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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