
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ মাগুরা উপজেলাঃ মাগুরা সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাহাম্মদ আলী মুন্সী হাবিজুল হক হােীপুর হােীপুর ১

২ এ. জক. এম. সাইফুল আলম চমক এ.টি.এম. শবিকুল আলম হােীপুর হােীপুর ২

৩ আবুল জহাজসন জশখ িাহাদুর জশখ মীরপাড়া মাগুরা ২০

৪ জমাঃ আবু ইছা আবল লস্কার ইসলামপুর ৩নং জপ ঃ ২২

৫ সুনীল চক্রিতী িীজরন্দ্র চক্রিতী সাহাপাড়া মাগুরা ২৩

৬ কামরুল ইসলাম শরিত আবল পারনান্দুয়ালী কাছুবি ২৬

৭ জমাঃ েহুরুল ইসলাম আব্দুল েবলল বিশ্বাস জিলনগর মাগুরা ৩৬

৮
জমাঃ নজিদ আবল মবিক মৃত পাচু মবিক আঠারখাদা মাগুরা ৩৮

৯ জমাঃ ওয়াদুদ জশখ মৃত িাদশা জশখ গৃহ গ্রাম িাবগয়া ৩৯

১০ খিকার আসাদুল হক খিকার মাহমুদুল হক িাবলয়াডাঙ্গা আজলাকবদয়া ৪০

১১ ছজলমান বশকদার মৃত আবু িক্কর বসকদার নরবসংহাটী মঘী ৪১

১২ আবির কুমার বশকদার দয়াল চন্দ্র বশকদার হাবেপুর হাবেপুর ৪৯

১৩ এ জক এম আঃ কাইয়ুম মৃত জগালাম রব্বাবন বময়া হৃদয়পুর হােীপুর ৫৫

১৪ জমাঃ িরমান আলী আঃ সত্তার জমাল্যা হােীপুর হাবেপুর ৫৮

১৫ জমাঃ লতীি জমািা মৃত জরয়াে উবিন জমািা জশখপাড়া মবঘ ৬১

১৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত মুনছুর উবিন আহজমদ িরুনাততল কছুবি ৬৩

১৭ মীর জগালাম ছজরায়ার মীর হাজদক আলী মীরপাড়া মাগুরা ৬৫

১৮ আবল জহাজসন মৃত আঃ হাবমদ জমািা আরাবলয়া হাবেপুর ৬৮

১৯ জমাঃ আজয়ন উবিন বময়া মৃত জতাজিল উবিন ইসলামপুরপাড়া,মাগুরা মাগুরা ৭১

২০ এ জক এম নূরুল িাসার রইচ উিীন কজলেপাড়া মাগুরা ৭৬

২১ জমাঃ আবুল জহাজসন আঃ আবেে বিশ্বাস শ্রীমন্তপুর হােীপুর ৭৭

২২ মৃত জগালাম আকির বিঃ দবলল উবিন িাটাজোড় জিরইল পবলতা ৭৮

২৩ জমাঃ নুরুল িারী (তাো) মৃত আকছার বিঃ দুগ গাপুর কছুবি ৮৩

২৪ জমাঃ সাখাওয়াত জহাজসন জমাোহার জমািা বমেগাপুর হােীপুর ৮৬

২৫ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস খান জমাোহার উিীন খান চিনপ্রতাপ আঠারখাদা ৮৭

২৬ শ্যামা প্রসাদ চক্রিতী শশজলশ চন্দ্র চক্রিতী সাতজদাহাপাড়া মাগুরা ৯১

২৭ জমাঃ আবু তাজলি আবুল কালাম জমািা পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৯৩

২৮ জমাঃ িদরুল আলম মৃত জগালাম কওছার হােীপুর হােীপুর ৯৭

২৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম বনহাল উবিন জমািা পুখুবরয়া আজলাকবদয়া ১০৫

৩০ মৃত আঃ ছালাম আঃ কবরম জমািা হােীপুর হােীপুর ১০৮

৩১ জমাঃ আবুল জহাজসন জমািা আঃ মাজলক জমািা জগায়ালখালী মাগুরা ১১৩

৩২ জমাঃ কামরুল ইসলাম মৃত সামসুবিন আহজমদ পারনান্দুয়ালী মাগুরা ১১৪

৩৩ জমাঃ হাবিজুর রহমান ছজমদ আলী জমাল্যা বিষ্ণুপুর হাবেপুর ১১৮

৩৪ গােী জসাহরাি জহাজসন গােী আব্দস সালাম জিরইল জিরইল পবলতা ১২০

৩৫ কােী আোদ জহাজসন ডাক্তার কােী আব্দুল হাজদক জিরইল জিরইল পবলতা ১২২

৩৬ জমাঃ সবহদুল ইসলাম নাজদর জহাজসন বময়া পারনান্দুয়ালী মাগুরা ১২৪

৩৭ জমাঃ শওকত আলী খান মৃত েবমর জহাজসন খান হাসপাতাল পাড়া জপ রসভা ১৩১

৩৮ জমাঃ িারুক আহজমদ মৃত মুবন্স হাবিবুর রহমান হােীপুর হাবেপুর ১৩৩

৩৯ জগালাম জমাস্তিা সামজসল হক মুন্সী সাবেয়াড়া মাগুরা ১৩৫

৪০ এ. জক. এম আেহারুল হাসান আঃ েবলল বিঃ হােীপুর হােীপুর ১৩৬

৪১ জমাঃ আলতাি জহাজসন শহীদ ওবহদুজ্জামান ফুলিাবড় হােীপুর ১৩৭

৪২ মুবন্স আবল োমান িাজরক মুবন্স বিষ্ণুপুর হােীপুর ১৩৮

৪৩ মুবন্স আঃ রবশদ মৃত এজলমবদ কাবশনাথপুর মাগুরা ১৪৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৪৪ কােী আবতয়ার রহমান কােী আিছার উবিন পুখুবরয়া আজলাকবদয়া ১৪৫

৪৫ জমাকজছদ আবল মৃত আবিল উবিন বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ১৪৬

৪৬ এ,জক,এম ইবরিস আলী জমাখজলছুর রহমান জশখপাড়া আকবছ ১৪৯

৪৭ জমাঃ ওহাি খান আবমন উবিন খান খানপাড়া মাগুরা ১৫২

৪৮ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত আক্কাস উবিন বিশ্বাস বভটাসাইর মাগুরা ১৫৮

৪৯ বনবখল কুমার বিশ্বাস হাোরী লাল বিশ্বাস িাটিকাডাংগা জপ রসভা ১৫৯

৫০ কামরুল হায়দার পল্টু মৃত আবিল উবিন আহজমদ মাগুরা জপ রসভা ১৬০

৫১ জমাঃ আব্দুস সাজলক জমাল্যা জগালাম কাজদর জমাল্যা ডহড়বসংড়া জিরইল পবলতা ১৬১

৫২ জমাঃ আবু তাজলি আঃ রহমান জমািা ডহর বসংহড়া নহাটা ১৬২

৫৩ জমাঃ আবমরুল ইসলাম মৃত মুবন্স জমাতহার জহাজসন ফুলিাবড় ফুলিাবড় ১৬৪

৫৪ শসয়দ নােমুল হাসান শসয়দ হনছুত আবল কাউবন্সলপাড়া মাগুরা ১৭৫

৫৫ জমাঃ সাখাওয়াত জহাজসন জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন আিালপুর মাগুরা ১৭৬

৫৬ জমাঃ আব্দুল হাই বিশ্বাস জমাঃ জগালাম তহুর বিশ্বাস পারলা মাগুরা ১৭৭

৫৭ জমাঃ আইনুবিন বময়া মৃত জতায়াজক্কল উবিন ফুলিাবড় হােীপুর ১৭৮

৫৮ জমাঃ আবু িক্কার খান আবমন উবিন খানপাড়া জপ রসভা ১৭৯

৫৯ জমাঃ লুৎিার বশকদার জমাঃ েয়নাল বশকদার রুপাটি হাটেগদল ১৮২

৬০ জমাঃ আলী আকির মমজরে বিশ্বাস লস্কারপুর আকবছ ১৮৩

৬১ জমাঃ জতািাজরক জহাজসন রাজশদ জমাল্যা আেমপুর হাটেদগল ১৮৪

৬২ আঃ মান্নান বময়া ইবি বময়া জিরইল জিরইল পবলতা ১৮৫

৬৩ জমাঃ ফুল বময়া জমাল্যা আিছার উবিন জমাল্যা কলাইডাঙ্গা োগলা ১৮৬

৬৪ বিমল চন্দ্র বিশ্বাস মবতলাল বিশ্বাস নান্দুয়ালী মাগুরা ১৮৭

৬৫ স্মরবেৎ কুমার জদ সজন্তাষ কুমার জদ শত্রুবেৎপুর শত্রুবেৎপুর ১৯১

৬৬ জমাঃ শসয়দ আলী বিশ্বাস নবছম উবিন বিশ্বাস আলমখালী িাোর হােরাপুর ১৯২

৬৭ মৃনাল কাবন্ত গয়ালী সতীশ চন্দ্র গয়ালী দূগ গাপুর িাবগয়া ১৯৭

৬৮ শসয়দ আজনায়ার জহাজসন শসয়দ জগালাম আলী জিরইল জিরইল ১৯৮

৬৯ জমািা জমাশররি জহাজসন জতািাজজ্জল জহাজসন কজলেপাড়া মাগুরা ১৯৯

৭০ কৃঞ্চপদ মন্ডল গঙ্গা পদ মন্ডল রামজদিগাতী জগায়ালিাথান ২০০

৭১ ডাঃ শসয়দ খায়রুল আনাম শসয়দ আতর আলী ইসলামপুরপাড়া মাগুরা ২০১

৭২ জমাঃ িদরুল আলম সুবনল জমান্তাহার উবিন আহম্মদ জেলাপাড়া মাগুরা ২০৫

৭৩ জমাঃ শবরফুল ইসলাম সজলমান জশখ জমাল্যাপাড়া মাগুরা ২০৮

৭৪

জমাঃ হুমায়ুন কবির জশখ আব্দুল খাজলক

শসয়দ আতরআলী জরাড 

মাগুরা মাগুরা ২০৯

৭৫ জমাঃ িারুক আহজম্মদ জমাঃ হারুনর রশীদ আিালপুর মাগুরা ২১০

৭৬ জশখ আলমগীর জহাজসন মৃত জশখ তবকর রহমান বশিরামপুর মাগুরা ২১২

৭৭ সুবেৎ কুমার বিশ্বাস িকুল চন্দ্র বিশ্বাস সাহাপাড়া মাগুরা ২১৩

৭৮ জমাঃ অজনায়ারুল ইসলাম মান্নাি বিশ্বাস িাোরপাড়া,মাগুরা মাগুরা ২১৫

৭৯ জমাঃ মাসুদ কবরম নঈম উবিন িাটিকাডাঙ্গা মাগুরা ২১৬

৮০ আঃ জহাজসন মৃত ওজমদ আলী জমাল্যা বশিরামপুর,মাগুরা মাগুরা ২১৯

৮১ জমাঃ আশরাি জহাজসন মৃত খাজলক বিশ্বাস আিালপুর মাগুরা ২২৩

৮২ এ জক এম সামদুল আলম জমাঃ আঃ হাবলম বময়া কাউবন্সল পাড়া ২২৪

৮৩ শসয়দ আজনায়ারুল কবির মৃত জমাকারম জহাজসন মাবি পাড়া,মাগুরা মাগুরা ২২৫

৮৪ সনৎ কুমার অবিকারী মৃত সািন চন্দ্র মন্ডল সাহাপাড়া মাগুরা ২২৮

৮৫ জমাঃ মাজলক বময়া জমাঃ মুবেবুল হক বময়া দবড় মাগুরা মাগুরা ২৩০

৮৬ শরািত বিশ্বাস খাজলক বিশ্বাস আিালপুর মাগুরা ২৩২

৮৭ জমাঃ আঃ সালাম জচাপদার আব্দূল িারী জচাপদার টিবিবিবনক পাড়া মাগুরা ২৩৭

৮৮ জমাঃ ওহাি আলী জচাপদার মৃত হাচরাম জচাপদার ভায়না জচাপদারপাড়া মাগুরা ২৩৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৮৯ জমাঃ জসাহরাি জহাজসন জমাঃ মুছা আহম্মদ বিশ্বাস বশিরামপুর মাগুরা ২৩৯

৯০ জমাঃ আব্দুল ওহাি জরাস্তম আলী ভায়না মাগুরা ২৪৪

৯১ আলতাি জহাজসন মৃত বিলাজয়ত জহাজসন ইসলামপুরপাড়া মাগুরা ২৪৬

৯২ জমাঃ আঃ সাজলক জচ পদার মৃত ইব্রাবহম জচ পদার ভায়না ২৪৭

৯৩ জমাঃ জগালাম রব্বানী মৃত মুন্সী রবিউবিন ভায়না মাগুরা ২৪৮

৯৪ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত মোহার জশখ জমািাপাড়া ২৫৪

৯৫

জমাঃ আকরাম জহাজসন বেম্মাত আলী বিশ্বাস

শসয়দ আতরআলী জরাড 

মাগুরা মাগুরা ২৫৬

৯৬ জদজলায়ার জহাজসন আহমদ জহাজসন হাসপাতাল পাড়া ২৫৭

৯৭ নৃজপন্দ্র নাথ শিদ্য দ্বীেপদ শিদ্য িাটিকাডাঙ্গা মাগুরা ২৫৮

৯৮ জমাকাজম্মল জহাজসন মৃত জগালাম ছজরায়ার জমাল্যা খানপাড়া,মাগুরা মাগুরা ২৫৯

৯৯ জমাঃ গফ্িার জশখ বসবিক জশখ বশিরামপুর,মাগুরা মাগুরা ২৬০

১০০ জমাঃ আনছার আলী রবশক মন্ডল জেলাপাড়া, মাগুরা মাগুরা ২৬১

১০১ জমাঃ জমাকাজিস জহাজসন মবমন উবিন বিশ্বাস বভটাসাইর মাগুরা ২৬২

১০২ আলী জহাজসন মনজরািীন জশখ কাউবন্সলপাড়া মাগুরা ২৬৩

১০৩ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত সুলতান জমাল্যা শ্রীমন্তপুর হােীপুর ২৬৪

১০৪ জগালাম জমাস্তিা বময়া জগালাম রহমান বময়া শ্রীমন্তপুর হাবেপুর ২৬৫

১০৫ জমাঃ আলিাজুর রহমান দবির উিীন আহজম্মদ উত্তর মািাইল ফুলিাবড় ২৬৮

১০৬ জমাঃ নুরুজ্জামান মাসুদুল হক হােীপুর হাবেপুর ২৬৯

১০৭ কুমাজরশ চন্দ্র ির নজগন্দ্রনাথ ির নবড়হাটি হােরাপুর ২৭০

১০৮ জমাঃ জমাকাজিস জহাজসন ওয়াজসল জমািা হােীপুর হাবেপুর ২৭১

১০৯ সুজিাদ কুমার বসংহ ভুষন চন্দ্র বসংহ হােীপুর হােীপুর ২৭২

১১০ কােী নেরুল ইসলাম কােী এিাদত জহাজসন ফুলিাবড় ফুলিাবড় ২৭৩

১১১ জমাঃ আকরাম জহাজসন জমাল্যা মৃত মবহউবিন জমাল্যা হােীপুর ২৭৫

১১২ জমাঃ নুরুল ইসলাম আবুল িাত্তাহ হােীপুর হােীপুর ২৭৬

১১৩ জমাঃ আঃ েবলল বিশ্বাস আঃ আবেে বিশ্বাস শ্রীমন্তপুর হােীপুর ২৭৭

১১৪ জমাোজম্মল হক জগালাম হায়দার জমাল্যা জমাস্তিাপুর হাবেপুর ২৭৮

১১৫ বচত্তরঞ্জন িসু মৃত চারুচন্দ্র িসু বরহৃয়পুর হােরাপুর ২৭৯

১১৬ জমাঃ িাদশা জমাল্যা মৃত আবু িক্কার জমাল্যা বিষ্ণুপুর ফুলিাবড় ২৮০

১১৭ জমাঃ জতাোজম্মল জহাজসন মৃত আঃ হাবকম জমািা িলিািগুড়া ফুলিাবড় ২৮১

১১৮ মুন্সী আঃ মতজলি মৃত শবহদুর ইছাখাদা হােরাপুর ২৮২

১১৯ জগালাম নকির জগালাম কাজদর জমাল্যা হােীপুর হােীপুর ২৮৫

১২০ জমাঃ জগালাম মওলা মৃত আঃ গণী জমাল্যা হােীপুর হাবেপুর ২৮৬

১২১ জমাঃ জতািাজজ্জল জহাজসন বিশ্বাস জগালাম জহাজসন বিশ্বাস ফুলিাবড় ফুলিাবড় ২৮৭

১২২ জমাঃ আেগার আলী বিশ্বাস আব্দুল িাবরক বিশ্বাস শ্রীমন্তপুর হােীপুর ২৮৮

১২৩ জমাঃ কুদ্দুস বিশ্বাস ইসাহাক বিম্বাস শ্রীমন্তপুর হবরশংকরপুর ২৯৩

১২৪ জগালাম কাজদর মৃত আমানত আলী হৃদয়পুর হােীপুর ২৯৪

১২৫ জমাঃ শবহদুল ইসলাম জমািারক আলী জমাল্যা হােীপুর হােীপুর ২৯৮

১২৬ জমাঃ জগালাম আলী তহুর জমািা হােীপুর হােীপুর ২৯৯

১২৭ জোয়ািগার খসরু আহাম্মদ সাহাদৎ জহাজসন জোয়ািগার হােীপুর হােীপুর ৩০১

১২৮ জমাসাজিক আল জহাজসন জমাঃ হােী জমাশারি জহাজসন হােীপুর হােীপুর ৩০২

১২৯ জমাঃ বলয়াকত আলী আব্দুল আবেে বময়া হােীপুর হােীপুর ৩০৪

১৩০ জমাঃ জলাকমান জহাজসন মৃত আোহার জহাজসন দলিািগুড়া ফুলিাবড় ৩০৫

১৩১ এম শমজশর আলী জচ ধুরী এম জমাশাররি আলী হােীপুর ৩০৭

১৩২ জমাঃ আব্দুল কবরম বিশ্বাস আঃ আবেে বিশ্বাস শ্রীমন্তপুর হােীপুর ৩১১

১৩৩ রিীন্দ্রনাথ বিঃ মৃত বৃিািন বিঃ িরইচারা ৩১২

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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পৃষ্ঠা 3



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১৩৪ শসয়দ আশরাফুন্নিী মৃত শসয়দ শমজসর আলী ফুলিাবড় ফুলিাবড় ৩১৩

১৩৫ জমাঃ শবহদুল ইসলাম ইসহাক জমািা লক্ষীজকাল ফুলিাবড় ৩১৬

১৩৬ জতাোজম্মল জহাজসন েিগার মৃত শসয়দ আলী েিগার লক্ষীজকাল ফুলিাবড় ৩১৭

১৩৭ নাঃ সুঃ মঃ হাজসম আলী মৃত জতজছম আলী জমাল্যা বিষ্ণুপুর ৩১৮

১৩৮ জমাঃ কায়সার আলী মৃত জতজছম আলী জমাল্যা বিষ্ণপুর ৩১৯

১৩৯ এ জক এম মবছউল আেম মৃত আঃ মাজলক জমাল্যা বিষ্ণুপুর ফুলিাবড় ৩২৩

১৪০ জমাঃ আবলউজ্জামান জোয়াদ গার আব্দুল মান্নান জোয়াদ গার হােীপুর হাবেপুর ৩২৪

১৪১ জমাঃ বিিাল জহাজসন মৃত আশরাফুল হক হােীপুর হােীপুর ৩২৫

১৪২ জমাঃ শবরফুল ইসলাম িবকর সুলতান আহজমদ উত্তর মািাইল ফুলিাবড় ৩২৬

১৪৩ জমাঃ মবসয়ার রহমান মৃত আঃ হাবমদ জমাল্যা আরাবলয়া হােরাপুর ৩২৮

১৪৪ রবিকুল ইসলাম সমজশর আবলী হােীপুর হােীপুর ৩২৯

১৪৫ জমাঃ বনয়ামত আবল আেগর আলী হােীপুর হােীপুর ৩৩০

১৪৬ আিদুল রাজ্জাক মৃত জখারজশদ আলী বময়া হােীপুর ৩৩২

১৪৭ ওযাজেদ আলী মৃত জমািারক আলী িলিািগুড়া ফুলিাবড় ৩৩৩

১৪৮ জমাঃ শসয়দ আলী জলাকমান জমাল্যা জগ রীচরনপুর রাউতড়া ৩৩৫

১৪৯ জমাঃ হাবিজুর রহমান জকরামত আলী উত্তরনওয়াপাড়া রাউতড়া ৩৩৮

১৫০ আবুল জহাজসন মৃত তাইজুল জশখ জঘাড়ামারা মাগুরা ৩৩৯

১৫১ আঃ ছালাম িবকর মৃত হাজমদ িবকর শত্রুবেৎপুর শত্রুবেৎপুর ৩৪০

১৫২ জমাঃ জগালাম জমাহাম্মদ জমাল্যা মৃত দবলল  উবিন জমাল্যা দুগ গাপুর শক্রবেৎপুর ৩৪১

১৫৩ জমাঃ মবনরুজ্জামান আবু সাঈদ বময়া জিরইল পবলতা জিরইল ৩৪২

১৫৪ জশখ জমাঃ ইসাহাক জশখ ওসমান গণী জিরইল পবলতা জিরইল ৩৪৫

১৫৫ জখািকার লাজয়ক আলী মৃত জখািকার আঃ হক জিরইল পবলতা জিরইল পবলতা ৩৪৬

১৫৬ কােী জমাঃ মহসীন কােী জগালাম খয়ির জিরইল পবলতা জিরইল পবলতা ৩৪৭

১৫৭ জমাঃ বলয়াকত জমাল্যা হাজদক জমাল্যা িাহারিাগ আমুবড়য়া ৩৫৩

১৫৮ জমাঃ বছবিক জমাল্যা আমান উবিন জমাল্যা িাহারিাগ আমুবড়য়া ৩৫৪

১৫৯ জমাঃ আব্দুস সালাম মুবন্স ইব্রাবহম মুবন্স িাহারিাগ আমুবড়য়া ৩৫৫

১৬০ জমাঃ জগালাম নিী জমাল্যা হােী আমান উবিন জমাল্যা িাহারিাগ আমুবড়য়া ৩৫৬

১৬১ আবু িক্কার জশখ আোহার উবিন জশখ সংজকাচ খালী জগায়ালিাথান ৩৫৭

১৬২ জমাঃ শবহদুর রহমান িেলার জমািা পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৬৩

১৬৩ জমাঃ বিজরাে খান মৃত জদজলায়ার জহাজসন খান পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৬৪

১৬৪ জমাঃ বলয়াকত আলী জমাঃ ইসাহাক আলী পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৬৬

১৬৫ হাজতম আলী আব্দুল মাজলক জমািা পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৬৭

১৬৬ এ,জক,এম,শবিকুল ইসলাম আিদুল কবরম জমাল্যা জেলাপাড়া মাগুরা ৩৬৯

১৬৭ জমাঃ হাবিজুর রহমান মৃত কােী আঃ িারী উবলনগর িাবগয়া ৩৭৫

১৬৮ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত েমারত জশখ পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৭৬

১৬৯ জমাঃ জগালাম রশীদ মৃত হায়িত আলী বিশ্বাস িরুনাততল মাগুরা ৩৭৮

১৭০ জমাঃ টিপু সুলতান আিছার উবিন জমািা পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৮১

১৭১ জমাঃ জমাস্তাক আহাজম্মদ (রুবম) জদলয়ার জহাজসন খান পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৮৩

১৭২ জমাঃ োবহদুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৮৪

১৭৩ জমাঃ লুৎির রহমান মৃত আিছার উবিন জমাল্যা পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৮৫

১৭৪ আবু তাজলি জশখ জমাঃ ইয়াকুি পারনান্দুয়ালী ৩৮৬

১৭৫ মীর আঃ ছবুর মরহুম মীর হাজশম আলী পারনান্দুয়ালী ৩৯০

১৭৬ মৃত আঃ ছাত্তার মৃত ইব্রাবহম বময়া পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৯২

১৭৭ মৃত আঃ মাজলক মৃত আঃ রবকি পারনান্দুয়ালী ৩৯৩

১৭৮ শরীি দাউদ জহাজসন রেি আলী হাসপাতালপাড়া মাগুরা ৩৯৪

১৭৯ জমাঃ রওশন আলী মৃত বসতািবদ জমাল্যা পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৯৫

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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১৮০ জমাঃ আকরাম জহাজসন মবহউবিন জমাল্যা হােীপুর হােীপুর ৩৯৬

১৮১ জমাঃ হাবিজুর রহমান জচ ধুরী মৃত কামরুবিন আহজম্মদ পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৩৯৭

১৮২ জমাশারি জহাজসন আবুল জহাজসন জিলনগর মাগুরা ৩৯৮

১৮৩ জমাঃ হারুন আর রবশদ জমাঃ জমজছর জমাল্যা িরুনাততল মাগুরা ৩৯৯

১৮৪ জমাঃ আোদুল হক মুন্সী মুন্সী িেজলয়ার রহমান পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৪০০

১৮৫ জমাঃ মবশউর রহমান আওয়াল মুন্সী পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৪০১

১৮৬ মৃত সাইফুর রহমান আঃ মান্নান বময়া পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৪০২

১৮৭ জমাঃ আবু তাজলি বিশ্বাস আহমত আলী বিশ্বাস িারাবশয়া িবগয়া ৪০৫

১৮৮ জমাঃ কুতুি উবিন জমাঃ আব্দুল মান্নাি  মুন্সী িারাবশয়া মাগুরা ৪০৬

১৮৯ েয়ন্ত কুমার বসংহরাম বকরণ চন্দ্র বসংহরাম িরই মাগুরা ৪০৭

১৯০ জমাঃ ইউনুস জমাল্যা কবরম জমাল্যা িারাবশয়া মাগুরা ৪০৮

১৯১ মৃত ময়নুল আহসান জমাঃ আিোল জহাজসন পুখুবরয়া ৪১০

১৯২ জমাঃ কাজছদ আলী জশখ সদরউিীন জশখ িারাবশয়া মাগুরা ৪১২

১৯৩ জমাঃ হারুনার রবশদ মৃত আঃ মাজলক জমািা িারাবশয়া মাগুরা ৪১৩

১৯৪ জমাঃ জুলূর জশখ মৃত িাহাদুর জশখ বশবরেবদয়া আজলাকবদয়া ৪১৪

১৯৫ জমাঃ রুস্তম আলী মৃত গণী জমাল্যা িারাবশয়া মাগুরা ৪১৫

১৯৬ জমাঃ ঈমারত আলী বিশ্বাস মৃত আব্দুস সামাদ বিশ্বাস পাতুবড়য়া িবগয়া ৪১৬

১৯৭ জমাঃ েহুরুল হক মাজলক জমাল্যা িারাবশয়া মাগুরা ৪১৮

১৯৮ জমাঃ আব্দুল েবলল জনিােউবিন জশখ পুখুবরয়া আজলাকবদয়া ৪২০

১৯৯ জমাঃ মবসয়ার রহমান জগালাম হায়দার িারাবশয়া মাগুরা ৪২১

২০০ শসয়দ জরোউল হক মুকুল শসয়দ আব্দুল হাবমদ গৃহগ্রাম আজলাকবদয়া ৪২৩

২০১ মৃত আঃ রশীদ কােী আঃ সামাদ িাবলয়াডাঙ্গা আজলাকবদয়া ৪২৪

২০২ জমাঃ অবলউর রহমান এ, ছামাদ জমািা িবগয়া িবগয়া ৪২৫

২০৩ জমাঃ নাবসরুল ইসলাম রবশদ বময়া জেবডয়ামপাড়া. মাগুরা মাগুরা ৪২৬

২০৪ শসয়দ অবহদুল ইসলাম শসয়দ আকমল জহাজসন আজলাকবদয়া আজলাকবদয়া ৪২৭

২০৫ জমাঃ নওজশর আলী তুরাপ মুন্সী কুবচয়াজমাড়া, োগলা ৪২৮

২০৬ জমাঃ আবেে জমাল্যা গবন জমাল্যা িড়জিরইল মাগুরা ৪৩০

২০৭ আমোদ জহাজসন মৃত মজছর বিশ্বাস িড়শলই োগলা ৪৩২

২০৮ জমাঃ আব্বাছ উবিন জমাঃ আকমল জহাজসন বিশ্বাস পারকুবিয়া আমুবড়য়া ৪৩৫

২০৯ মৃত রজমন্দ্র নাথ মৃত পুি গচন্দ্র বিশ্বাস নতুন গ্রাম আমুবড়য়া ৪৩৮

২১০ রজমন্দ্র চন্দ্র রায় মবনন্দ্র নাথ রায় পবিম িাড়ীয়ালা ৪৪০

২১১ জমাঃ মবতয়ার রহমান মৃত মঙ্গল বিশ্বাস চিন প্রতাপ ৪৪৫

২১২ জমাঃ মবমন জহাজসন মৃত জনয়াবে উবিন পবিম িাবড়য়া হাবেপুর ৪৪৬

২১৩ জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাঃ োমালউিীন বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ৪৪৮

২১৪ জমাঃ বেল্লুর রহমান মৃত জমাঃ সামছুল ইসলাম বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ৪৪৯

২১৫ নজগন্দ্রনাথ সরকার মৃত সুজরন্দ্রনাথ সরকার চিৃন প্রতাপ ৪৫২

২১৬ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত আঃ িারী বময়া বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ৪৫৩

২১৭ জমাঃ আঃ আবেে জমাল্যা বনয়ামত জমাল্যা আঠারখাদা মাগুরা ৪৫৫

২১৮ রাখাল চন্দ্র বিশ্বাস রাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ৪৫৭

২১৯ আঃ গফ্িার এিাদৎ জমাল্যা বনোনান্দুয়ালী ৪৬০

২২০ শ্রী সুশান্ত কুমার িন্ধকাজি নলদাহ ৪৬১

২২১ জমাঃ আিীল উিীন মাদারী জশখ বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ৪৬২

২২২ হারুন অর রবশদ আঃ রবহম বিশ্বাস বনেনান্দুয়ালী মাগুরা ৪৬৩

২২৩ জমাঃ বসরাে বিশ্বাস মৃত ওসমান বিশ্বাস জগায়াল খালী মাগুরা ৪৬৬

২২৪ মৃত আব্দুল মন্নান জমাল্যা জমাঃ জখজের উবিন জমাল্যা িাবলয়াডাঙ্গা মাগুরা ৪৬৭

২২৫ জমাঃ হাবলম জমাল্যা ইমবতয়াে উবিন জমাল্যা চাউবলয়া মাগুরা ৪৬৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 5



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

২২৬ জমাঃ ইসহাক উবিন জমাঃ জছািদুল জশখ পারলা মাগুরা ৪৬৯

২২৭ জমাঃ হাবিল বিশ্বাস আব্দুল েব্বার বিশ্বাস জগায়ালখালী মাগুরা ৪৭০

২২৮ আলাউবিন মবিক মৃত তবিির রহমান িাজলডাংগা ৪৭১

২২৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম আব্দুল িারী বিশ্বাস জগায়ালখালী মাগুরা ৪৭২

২৩০ মীর জমাহাম্মদ জহাজসন মীর জতাজ্জাজম্মল জহাজসন বসবরেবদয়া চাদপুর ৪৭৩

২৩১ জমাঃ আজনায়ার বিশ্বাস িবকর উবিন বিশ্বাস লস্কারপুর আকবছ ৪৭৫

২৩২ জচ ধুরী শাহাবুবিন জচ ধুরী ইউসুি উবিন েগদল হটেগদল ৪৭৬

২৩৩ হাবিবুর রহমান খবললউবিন জমািা বশমুবলয়া মাগুরা ৪৭৯

২৩৪ জমাঃ আব্দুল খাজলক বময়া হাোরী জমাল্যা জশওলাডাঙ্গা হাট েগদল ৪৮০

২৩৫ নওজশর আলী জমাল্যা িাজেল জমাল্যা জশওলাডাঙ্গা হাটেদগল ৪৮১

২৩৬ আব্দুর রাজ্জাক জমাল্যা পাচু জমাল্যা জশওলাডাঙ্গা হাটেদগল ৪৮২

২৩৭ আঃ রশীদ জমাল্যা মৃত িাহাদুর জমাল্যা ছয়চার সতযপুর ৪৮৪

২৩৮ জমাঃ আজনায়ারুল ইসলাম জমাোহার উবিন বিশ্বাস জশখপাড়া আকবছ ৪৮৫

২৩৯ জমাঃ কামরুল হুদা খান মাবনকউিযা খান কাপাসহাটি ভািনহাটী ৪৮৬

২৪০ ওবলয়ার রহমান মৃত আজলক ভািনহাটি ভািনহাটি ৪৮৭

২৪১ জমাঃ মবিজুর রহমান আব্দুল আবেে বিশ্বাস জশখপাড়া আকবছ ৪৮৮

২৪২ বসরাে জমািা তাজহর উবিন জমািা লক্ষীপুর িজনশ্বগাতী ৪৮৯

২৪৩ জমাঃ আঃ মবেদ জমাঃ আঃ িাবরক জমাল্যা জেবডয়ামপাড়া,মাগুরা মাগুরা ৪৯১

২৪৪ জমাঃ আব্দুস সত্তার বিশ্বাস হাজরে উবিন বিশ্বাস মািাইল জিঙ্গাজিরইল ৪৯৩

২৪৫ মৃত মু আশরাফুল আলম মৃত হাজদক জহাজসন পারনান্দুয়ালী মাগুরা ৯৯০

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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