
বাহিনীর নাম: বর্ ডার গার্ ড অব বাাংলাদেশ 

জেলা- মাহনকগঞ্জ, উপদেলা-হিওর 

 

ক্র: নাং হর্.হে নাং নাম ও হপতার নাম  ঠিকানা হবহেহব 

জগদেট নাং 

মন্তব্য 

১ ৫০৭ আদবেনকারীর নামঃ- আব্দুল মান্নান  

মুহিদ াদ্ধার নামঃ- এম এ রাজ্জাক জমাল্লা 

হপতার নামঃ- মৃত কামাল উহিন জমাল্লা  

গ্রামঃ- বাইলট 

র্াকিরঃ- হিওর 

উপদেলাঃ- হিওর  

জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

৬৫০৪  

২ ৫০৮ আদবেনকারীর নামঃ- নাহিমা পারভীন 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ- েয়নাল আদবেীন 

হপতার নামঃ- মৃত- োলাল উহিন 

  

গ্রামঃ- কাকদরাে 

র্াকিরঃ- বাহনয়াজুরী 

উপদেলাঃ- হিওর  

জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

৭০০৩  

৩ ৫০৯ আদবেনকারীর নামঃ- জমা: জগালাম জমাস্তফা 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ- হনে 

হপতার নামঃ- মৃত- নাদয়ব আলী খান 

  

গ্রামঃ- জিজুলায়া 

র্াকিরঃ- বাহনয়াজুরী 

উপদেলাঃ- হিওর  

জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

৭০০৩  

৪ ২৩৫ আদবেনকারীর নামঃ- হনে 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ- আব্দুল কুদ্দুস 

হপতার নামঃ- মৃত েসীম  উহিন 

 

গ্রামঃ-কুস্তা 

র্াকিরঃ-হিওর 

উপদেলাঃ- হিওর 

জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

 

৬৯০৩  

৫ ৭৭২ আদবেনকারীর নামঃ- হনে 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ- জমাঃ আব্দর রহশে 

হপতার নামঃ- মৃত জমাঃ তাহির  উহিন 

 

গ্রামঃ-কাকদোর 

র্াকিরঃ-বাহনয়াজুহি 

উপদেলাঃ- হিওর, জেলাঃ- 

মাহনকগঞ্জ 

 

৫৭৫৮  

৬ ১৬১৭ আদবেনকারীর নামঃ- জমাঃ নুরুল ইসলাম 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ-হনে 

হপতার নামঃ- মৃত জমাঃ সামছুল িক 

 

গ্রামঃ-পুটিয়াোহন 

র্াকিরঃ-তরা 

উপদেলাঃ- হিওর 

 জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

 

৬৪৯৯  

৭ ১৫৮৮ আদবেনকারীর নামঃ-দমাঃ আব্দুস সাত্তার 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ-হনে 

হপতার নামঃ- মৃত নুর আিাম্মে আলী 

 

গ্রামঃ-হিওর 

র্াকিরঃ- হিওর 

উপদেলাঃ- হিওর 

জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

 

৮৪৮৪  

৮ ১৩৭৯ আদবেনকারীর নামঃ- জমাঃ জগালাম জমাস্তফা 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ-হনে 

হপতার নামঃ- মৃত নাদয়ব আলী খান 

 

গ্রামঃ-দিজুহলয়া 

র্াকিরঃ-বারাটিয়া 

উপদেলাঃ- হিওর 

 জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

 

৬৮২২  



৯ ১৩৮০ আদবেনকারীর নামঃ- আব্দুল কুদ্ধুস 

মুহিদ াদ্ধার নামঃ-হনে 

হপতার নামঃ- মৃত েসীম উহিন 

 

গ্রামঃ-কুস্তা 

র্াকিরঃ-হিওর 

উপদেলাঃ- হিওর 

জেলাঃ- মাহনকগঞ্জ 

৬৯৩০  

 

 

 

†Rjv-gvwbKMÄ, Dc‡Rjv-wNIi 

বাহিনীর নাম : বাাংলাদেশ  পুহলশ 

 
ক্র: 

নাং 

হর্হে নাং নাম  ও  হপতার নাম  ঠিকানা cywjk 

জগদেট নাং 

মন্তব্য 

১ ১৫৬৫ আদবেনকারীর নাম-Avãyj AvwRR 

wcZvর নাম-g„Z A‡n` Avjx 

 

গ্রাম-evwbqvRyix 

_vbv/উপজেলা-wNIi 

†Rjv-gvwbKMÄ 

1428 

Zvs-

10/11/04 

 

২ ১৫৬৫ আদবেনকারীর- BmgvBj †nv‡mb 

wcZvর নাম-g„Z ˆbgywÏb 

 

গ্রাম-cqjv 

_vbv/উপজেলা -wNIi 

†Rjv-gvwbKMÄ 

1958 

Zvs-

10/11/04 

 

৩ ১৫৬৫ আদবেনকারীর-AvãyQ QvËvi cÖavb 

wcZvর নাম-g„Z Kv‡Rg DwÏb cÖavb 

গ্রাম-bjKzwoqv 

_vbv/উপজেলা-wNIi 

†Rjv-gvwbKMÄ 

1430 

Zvs-

10/11/04 

 

৪ ১৫৬৫ আদবেনকারীর-‡gvt †mwjg wgqv 

wcZvর নাম-g„Z AvbQvi DwÏb 

গ্রাম-Rveiv 

_vbv/উপজেলা -wNIi 

†Rjv-gvwbKMÄ 

1368 

Zvs-

10/11/04 

 

 


