
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ শাহ্ জমাঃ শবিকুল ইসলাম শাহ্ আবুল কাজশম দাজমাদরদী মজনাহরখাদী ১৪

২ জমাঃ িেলুল হক জমাঃ জগালাম সাত্তার রহমতপুর আ/ এ চাঁদপুর ৪৪

৩ জমাঃ আবুল িাশার মৃত আিতাি উবিন পূি ব শ্রীরামদী পুরান িাোর ৫৬

৪ জমাঃ শাহোহান জমাঃ োলাল বময়া ধনপবি মুবিরহাট ৭০

৫ নূর জমাঃ (িাচ্চু) মৃত জমাজ্জাির আলী কানুবদ মজনাহরখাদী ৮২

৬ জমাঃ জুলবিকার আহম্মদ জমাঃ িেরআলী রালবদয়া আবশকাটি ৮৮

৭ জমাঃ ইবলয়াস খান আব্দুল েবলল খান আবশকাটি িাবুরহাট ৯০

৮ জমাঃ এরশাদ উল্যা খান মৃত আঃ লবতি খান রালবদয়া িাবুরহাট ৯১

৯ জমাঃ িজয়ে উল্লা খান জমাঃ নওয়াি খান দাসাদী সিরমালী ৯৬

১০ জমাঃ মবিজুল ইসলাম পাটওয়ারী জমাঃ জহাসাইন পাটওয়ারী িড় শাহাতলী শাহতলী ১০৪

১১ জমাঃ খান-ই-আেম খান মুহঃ হাজশম খান জ াট সুন্দর আলগী পাঁচগাঁও ১০৫

১২ জমাঃ অবহদ উল্লাহ আিদুল গবন পাজটায়ারী মান্দারী মহামায়া িাোর ১০৬

১৩ জমাঃ নূর বময়া মাষ্টার হােী কাবমে উবিন বমবে জলাজধরগাঁও মহামায়া িাোর ১০৭

১৪ আঃ িাজরক খান  বলমবিন খান ভাঁজটরগাঁও আলগী পাঁচ গাঁও ১০৮

১৫ জমাঃ শবিউল্লাহ বময়া আিদুল হাবকম বময়া আলগী আলগী পাঁচগাঁও ১২৩

১৬ জমাঃ রবিকুল ইসলাম খান মৃত হাবিবুর রহমান খান মমশাদী মমশাদী ১২৯

১৭ আঃ রি জিপারী মৃত মসয়দ আলী জিপারী মমশাদী মমশাদী ১৩৪

১৮ জমাঃ সাম ল হক গােী মৃত মমতাে উিীন গােী তরপুরচন্ডী িাবুরহাট ১৩৬

১৯ জমাঃ বেন্নত আলী দবেব মৃত আহম্মদ দবেব তরপুরচন্ডী িাবুরহাট ১৩৭

২০ জদওয়ান আঃ জমাতাজলি মৃত জদওয়ান জমাঃ িজেে উল্লযা দবিন তরপুরচন্ডী চাঁদপুর ১৪০

২১ জমাঃ অবহদ উল ইসলাম আলহাে োজিদ আলী মাস্টার তরপুরচন্ডী িাবুরহাট ১৪১

২২ জমাঃ রুহুল আবমন জচৌধুরী আঃ রবশদ জচৌধুরী পবিম সকবদ সাজহি িাোর ১৪৭

২৩ জমাঃ মবেবুর রহমান িেলুর রহমান পবিম সকবদ সাজহি িাোর ১৪৯

২৪ জসালায়মান আহাম্মদ আহাম্মদ আলী বময়া পবিম সকদী সাজহি িাোর ১৫০

২৫ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাঃ বসরাজুল ইসলাম পঃ সকদী সাজহি িাোর ১৫২

২৬ আবু সাঈদ জমাহাম্মদ আব্দুর রবহম জরহান উবিন পবিম সকবদ সাজহি িাোর ১৫৩

২৭ জমাঃ আলতাি জহাজসন অব ম উবিন িরাজয়েী জমাল্লা িাবড় জরাড চাঁদপুর ১৫৪

২৮ আিদুর রবহম গােী জমাঃ খবলল গােী নানুপুর িাগড়ািাোর ১৬০

২৯ কুদ্দুস গােী মৃত আমীর গােী িাগদী িাঘড়া িাোর ১৬৭

৩০ মৃত খবলল গােী মত  ালামত গােী মবমনপুর সাজহি িাোর ১৬৮

৩১ মৃত নাজয়ক আঃ মবতন মবল্লক আঃ হাবমদ মবল্লক রামচন্দ্রপুর সাজহি িাোর ১৬৯

৩২ এ, এি, এম, িজতউল িারী মাওলানা এ, এম, িেলুল িারী পবিম সকবদ সাজহি িাোর ১৭১

৩৩ জমাঃ জহদাজয়ত উল্যা জশখ মৃত আবমনুবিন জশখ সািদী িরক্কািাদ ১৭৬

৩৪ জমাঃ হা ান আলী তালুকদার জমাঃ হাবশম আলী তালুকদার সাপবদ িাঘড়া িাোর ১৮০

৩৫ আলী আহ্ জমদ আিদুল লনী কবিরাে িাবলয়া িরক্কািাদ ১৮১

৩৬ জমাঃ সবিকুর রহমান হাওলাদার মৃত মকরম আলী হাওলাদার সাখুয়া িহবরয়া িাোর ১৯১

৩৭ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত আঃ রহমান জিপারী োিরািাদ পুরান িাোর ১৯৩

৩৮ আিদুর রবশদ জমাঃ ওয়াবল উল্লাহ িাখরপুর িাখরপুর ১৯৫

৩৯ জমাঃ মবেবুর রহমান হােী নূর জমাহাম্মদ িাখরপুর িাখরপুর ১৯৬

৪০ ডাঃ এস এম হািীবুর রহমান ঈমান উিীন গােী জগাবিবন্দয়া জগাবিবন্দয়া ১৯৭

৪১ জমাঃ আব্দুল িাজতন পাজটায়ারী হােী আঃ আউয়াল পাজটায়ারী জগায়ালনপুর রােরাজেশ্বর ২০০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজোদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িা াই

োতীয় মুবিজোদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/5
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজোদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ বিনয় ভূষন মজুমদার বিজরশ্বর মজুমদার মুনজসি পাড়া চাঁদপুর ২১৬

৪৩ জমাঃ মাহাবুবুল হক পাটওয়ারী মৃত নূরুল হক পাটওয়ারী জকাড়াবলয়া জরাড ২১৭

৪৪ জমাঃ নুরুল কবির আঃ সাত্তার বিষ্ণুবদ চাঁদপুর ২১৮

৪৫ নূর জমাহাম্মদ িকাউল মৃত োলাল উবিন িকাউল পবিম শ্রীরামদী পুরান িাোর ২২০

৪৬ মবমন আলী হাজিে উবিন জমরকাটিে জরাড ২২১

৪৭ মৃত আবুল কাজশম জচৌধুরী মৃত আবমনুল হক জচৌধুরী পূি ব শ্রীরামদী পুরান িাোর ২২২

৪৮ জমাঃ িবশর জহাজসন মৃত হােী জমাঃ হা ান আলী িাগাদী জরাড ২২৩

৪৯ জমাঃ মবেবুর রহমান ভূ ূঁইয়া মৃত মহব্বত আলী ভূ ূঁইয়া রহমতপুর কলনী চাঁদপুর ২২৪

৫০ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন আলী রাো মাষ্টার ওয়াড ব নং-১২, 

ডাকঘর:চাঁদপুর-3600, 

চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর 

জপৌরসভা, চাঁদপুর

চাঁদপুর ২২৫

৫১ জমাঃ সাম ল হক জিপারী রওশন আলী জিপারী চাঁদপুর বমশন জরাড ২২৬

৫২ আলহাে আঃ মাজলক মৃত আমোদ আলী পাটওয়ারী জকাড়াবলয়া জরাড ২২৮

৫৩ মৃত আব্দুর রবশদ ম য়াল মত হাজিে আলী ম য়াল বিষ্ণুদী ২২৯

৫৪ আখতারুজ্জামান খান মৃত  ালামত উল্যাহ খান বিষ্ণুবদ চাঁদপুর ২৩০

৫৫ জদওয়ান কামরুজন্ন া জদওয়ান কবলম উল্লাহ বিষ্ণুবদ চাঁদপুর ২৩১

৫৬ লুৎির রহমান বমবে মৃত  বলম উবিন বমবে জে.এম.জসনগুপ্ত জরাড চাঁদপুর ২৩৩

৫৭ জমাঃ শাহ্ োহান ভূ ূঁইয়া আঃ হাকীম ভূইয়া ম্যারকাটে জরাড চাঁদপুর ২৩৪

৫৮ মধু মঙ্গূঁল শীল বেয়স চন্দ্র শীল জোড় পুকুরপাড় চাঁদপুর ২৩৬

৫৯ রুবহপদ সাহা েগিন্ধুসাহা জে.এম.জসনগুপ্ত জরাড চাঁদপুর ২৩৭

৬০ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন িাড়ী আব্দুল লবতি িাড়ী িাগাদী ব্রাক্ষ্মন সাখুয়া ২৩৮

৬১ মৃত সুবনল কৃষ্ণ দাস মৃত জলাকনাথ দাস পালপাড়া চাঁদপুর ২৩৯

৬২ জসবলনা মুস্তাবিে আিদুল মান্নান মজুমদার রহমতপুর আ/ এ চাঁদপুর ২৪০

৬৩ জমাঃ রবিকুল আলম জচৌধুরী মৃত ডা. সামছুল আলম জচৌধুরী জকাড়াবলয়া জরাড ২৪১

৬৪ কবিল উবিন খান মৃত জমৌলভী কলন্দর খান োিরািাদ ২৪২

৬৫ জমাঃ আব্দুল্লা জমাল্লা হােী আব্দুল মবেদ আলীমপাড়া ২৪৩

৬৬ আব্দুল হাবমদ জগালাম জহাজসন বিষ্ণুদী ২৪৭

৬৭ জমাঃ আশ্রাফুল জহাজসন িকাউল এ,টি,এম আলী আব্বাস মাষ্টার বিষ্ণুদী িরবদয়া ২৫৩

৬৮ জমাঃ জতািাজ্জল জহাজসন খান মৃত জমাঃ আব্দুল খান ধনপবিব মুবিরহাট ২৫৪

৬৯ আব্দুর রহমান দুলাল মৃত আব্বাস আলী পাটওয়ারী সুগন্ধী সিরমালী ২৫৫

৭০ শাহ জমাঃ আবরি বিল্লাহ শাহ জমাঃ িেলুল কবরম দাজমাদরদী মজনাহরখাবদ ২৫৭

৭১ সবিকুর রহমান পাঠান মৃত ওয়াজহদ আলী পাঠান জখরুবদয়া লালপুর ২৫৮

৭২ মৃত জমাহাম্মদ জহাজসন মৃত ওয়াে উবিন প্রোপবত সিরমালী ২৫৯

৭৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ জচরাগ আলী জখরুবদয়া সিরমালী ২৬০

৭৪ নূর জমাহাম্মদ িাচ্চু জমাঃ জমাোিির আলী কানুবদ ২৬১

৭৫ জমাঃ বসরাে জহাজসন তালুকদার হােী আজনায়ার আলী তালুকদার নুরুলাপুর মুবিরহাট ২৬৩

৭৬ এস এম মামদুদ জহাজসন বলয়াকত জহাজসন দাজমাদরদী মজনাহরখাবদ ২৬৮

৭৭ জদজলায়ার জহাজসন জনায়াি আলী হােরা বিষ্ণুপুর লালপুর িাোর ২৭২

৭৮ মৃত আলতাি জহাজসন খান মৃত ও মান খান জহাজসনপুর আবশকাটি ২৭৮

৭৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন হােী আঃ লবতি তহবিলদার রালবদয়া আবশকাটি ২৭৯

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িা াই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট
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িীর মুবিজোদ্ধা োচাই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮০ হাবিবুর রহমান মৃত ওয়াে উবিন বমবে হাপাবনয়া আবশকাটি ২৮০

৮১ আঃ মবতন পাটওয়ারী মৃত আঃ সামাদ পাটওয়ারী রজঙ্গরগাঁও িাবুরহাট ২৮৪

৮২ এস, এম, মবতউর রহমান এস, এম, সবলমউবিন সিরমালী সিরমালী ২৮৫

৮৩ আব্দুল কাজদর খান মৃত আহ ান আলী খান িড় শাহতলী চাঁদপুর ২৮৬

৮৪ এ, জক, এম মােহারুল ইসলাম এম, এম,  বলমউবিন সিরমালী ২৮৭

৮৫ এস, এম মাকসুদুর রহমান এস. এম সবলম উবিন পবিম কল্যাবন্দ সিরমালী ২৮৯

৮৬ জমাঃ হাবিে জমাঃ মসয়দ আলী নুরুল্লাপুর মুবিরহাট ২৯০

৮৭ জমাখজলছুর রহমান মৃত আ. হাবমদ বমবে রংিবলয়া মহামায়া িাোর ২৯৫

৮৮ জমাঃ আঃ কাজদর জিপারী মৃত োলাল উবিন জিপারী টাহরবখল মহামায়া িাোর ২৯৭

৮৯ জমাঃ নূর খান জমাঃ পরান খান জকতুয়া মাস্টার িাোর ২৯৮

৯০ মহাজদি িধ বন েভাশ্বর িধ বন জকতুয়া মাস্টার িাোর ২৯৯

৯১ জমাঃ আজনায়ারউল্যা মৃত হাবমদ খান জলাজধরগাঁও ৩০১

৯২ শাহ আলম পাটওয়ারী েয়নাল আলম পাটওয়ারী ভাজটরগাঁও ৩০২

৯৩ আব্দুল রাজ্জাক তপাদার মৃত আঃ আলী তপাদার ভাঁজটরগাঁও শাহতলী ৩০৩

৯৪ আবুল কালাম জমাঃ শামছুল আলম বচশ তী আলহাে মাওঃ জমাঃ আবশকউল্লযাহ গ্রাম- শাহাতলী, ডাকঘর- 

শাহাতলী, উপজেলা- 

চাঁদপুর সদর, জেলা- 

চাঁদপুর।

শাহাতলী ৩০৪

৯৫ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন ক্বারী আঃ গবণ শাহাতলী ৩০৫

৯৬ জমাঃ আব্দুর রি বমবে মৃত আব্দুল মবেদ বমবে জ াটসুন্দর ৩০৭

৯৭ জমাঃ জমািার আহজমদ খাজে আহজমদ জ াট সুন্দর আলগী পাঁচ গাঁও ৩১২

৯৮ আবুল িাশার জমাঃ মামুন মৃত আলী আিারুজ্জামান জ াট সুন্দর আলগী পাঁচগাঁও ৩১৪

৯৯ জমাঃ মবিজুল ইসলাম বরয়া ত আলী বময়া রামপুর কামরাঙ্গা িাোর ৩১৫

১০০ জমাঃ খবললুর রহমান বমবে মগেউবিন বমবে উত্তর মমশাদী িাবুরহাট ৩২৭

১০১ জমাঃ লুৎির রহমান পাটওয়ারী মৃত জমাঃ আঃ রবশদ পাটঃ গুনরােদী চাঁদপুর ৩৩১

১০২ জমাঃ ব বিক পাটওয়ারী আঃ েবলল পাটওয়ারী িাগাবদ জরাড চাঁদপুর ৩৩৬

১০৩ জমাঃ আব্দুল মান্নান ইউনু  বময়া িন্দুকশী িন্দুকশী িাবড় িাবুরহাট ৩৩৭

১০৪ মৃত হান্নান হােী মৃত হােী সুো গােী দবিণ তরপুরচন্ডী িাবুরহাট ৩৩৮

১০৫ জমাঃ আবু তাজহর পাটওয়ারী আিদুর রবশদ পাটওয়ারী গুনরােবদ চাঁদপুর ৩৩৯

১০৬ আবুল খাজয়র পাটওয়ারী আঃ লবতি পাটওয়ারী তরপুরচন্ডী িাবুরহাট ৩৪০

১০৭ জমাঃ জনায়াি আলী গােী জমাঃ ইসমাইল গােী তরপুরচন্ডী চাঁদপুর ৩৪১

১০৮ মৃত আঃ িাজরক মৃধা ব বিক আলী দবিণ তরপুরচন্ডী চাঁদপুর ৩৪২

১০৯ হারুনুর রবশদ খান শহীদ ই মাইল খান মাদ্রাসা জরাড চাঁদপুর ৩৪৩

১১০ জমাঃ জসকান্দার আলী পাটঃ মৃত রজ্জি আলী পাটঃ গুণরােদী ৩৪৪

১১১ নুর জমাহাম্মদ বময়া আব্দুল হক বময়া িাগাদী িাঘড়া িাোর ৩৫১

১১২ জমাঃ জহদাজয়ত উল যা বমবে মৃত ইবদ্রস বমবে িাগাদী ৩৫২

১১৩ মৃত আঃ রি মাষ্টার মৃত জসকান্দার আলী জসািানপুর িাগড়ািাোর ৩৫৩

১১৪ জমাঃ আতাউর রহমান জমাঃ হাবিবুর রহমান পবিম সকদী সাজহি িাোর ৩৫৪

১১৫ মৃত জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জমাহাম্মদ আলী নানুপুর িাগড়ািাোর ৩৫৫

১১৬ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন জমাস্তান মৃত জমৌঃ আবমন উবিন জমাস্তান পবিম সকদী ৩৫৬

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িা াই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ চাঁদপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজোদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১১৭ পাঠান শাহোহান মবিউল্লাহ পাঠান , গ্রাম/রাস্তা:999 , 

িাগাদী, ডাকঘর:সাজহি 

িাোর-3600, চাঁদপুর 

সদর, চাঁদপুর

সাজহি িাোর ৩৫৭

১১৮ শবিকুল ইসলাম গােী আব্দুল েবলল গােী মবমনপুর ৩৫৯

১১৯ জমাঃ আঃ মবতন খান আঃ রবহম িক্স খান িাগাদী িাগড়ািাোর ৩৬০

১২০ আবিদ বময়া হােী আব্দুল রউি িাগাদী িাগড়ািাোর ৩৬২

১২১ আব্দুল মান্নান বমবে তবির বমবে নানুপুর িাগড়া িাোর ৩৬৩

১২২ জমাঃ মবমনুল ইসলাম আঃ রহমান গােী বিষ্ণুদী চাঁদপুর ৩৬৪

১২৩ জমাঃ জহদাজয়ত উল্যা আঃ েবলল পবিম সকদী ৩৬৫

১২৪ জমাঃ জরোউল কবরম আলম ভুঞা ব্রাহ্মণ সাখুয়া িাঘড়া িাোর ৩৬৬

১২৫ জমাঃ অবল উল্লা গােী জসানা বময়া গােী ব্রাক্ষ্মনসাখুয়া িাগড়ািাোর ৩৬৭

১২৬ জমাঃ রবিকুল ইসলাম জশখ মৃত জমাঃ আঃ হাবলম জশখ পবিম সকবদ সাজহি িাোর ৩৬৮

১২৭ মৃত আঃ রবশদ গােী মত আঃ আজনায়ার উল্যা গােী নানুপুর িাগড়ািাোর ৩৬৯

১২৮ জমাঃ আব্দুল মবতন খান মৃত জমাঃ োির খান পবিম সকদী ৩৭০

১২৯ জমাঃ আব্দুর রবশদ খাঁন হােী আঃ েবলল খান মাদ্রসা জরাড চাঁদপুর ৩৭১

১৩০ জমাঃ আবুল কালাম আোদ আব্দুর রহমান গুবলশা িরক্কািাদ ৩৮০

১৩১ আব্দু   াত্তার খাঁন আঃ গফুর খাঁন িাবলয়া িাঘড়া িাোর ৩৮১

১৩২ জমাঃ আিদুল েবলল জশখ জমাঃ  াইজয়দ আলী জশখ মধ্য ইচলী চাঁদপুর ৩৮২

১৩৩ মুসবলহুর রহমান মৃত আলী আশ্রাি িাবলয়া, ডাকঘর:িরক্কািাদ-

3600, চাঁদপুর সদর, 

চাঁদপুর

িরক্কািাদ ৩৮৩

১৩৪ জলাকমান খান হােী জমাঃ জসকান্দর খান িাবলয়া িরাক্কািাদ ৩৮৪

১৩৫ হারাধন চন্দ্র নাহা মৃত জহম চন্দ্র নাহা িাবলয়া িরক্কািাদ ৩৮৫

১৩৬ ডাঃ আবুল খাজলক আশ্রাি আলী ঢালী গুবলশা ৩৮৬

১৩৭ আঃ আবেে ঢালী িবশর উল্যা ঢালী চাবপলা িরাক্কািাদ ৩৮৭

১৩৮ নুরুল ইসলাম জিপারী সাহােউবিন জিপারী িাবলয়া িাগড়ািাোর ৩৮৮

১৩৯ আব্দু   াত্তার ভূ ূঁঞা আঃ কাজদর ভূ ূঁঞা দুগ বাদী িরাক্কািাদ-3600 ৩৮৯

১৪০ জমাঃ আঃ গফুর বমবে কামাল বমবে গুবলশা িরাক্কািাদ ৩৯০

১৪১ জহদাজয়ত উল্যাহ বমবে ইয়াব ন বমবে দূগ বাদী দূগ বাবদ ৩৯১

১৪২ মৃত এ. জক. এম. িেলুল হক সরকার জমাঃ চাঁন বময়া সরকার িাবলয়া িরাক্কািাদ ৩৯২

১৪৩ মৃত আঃ রি তপাদার মৃত আহাম্মদ রাো তপাদার গুবলশা িরক্কািাদ ৩৯৩

১৪৪ জমাঃ সুলতান আঃ তপাদার মৃত আহাম্মদ রাো তপাদার গুবলশা ৩৯৫

১৪৫ জমাঃ শবিকুর রহমান মৃত নুরুল হক ভূইঁয়া ইচলী নতুন িাোর ৩৯৬

১৪৬ জমাঃ ও মান খান মৃত জসজকন্দার খান উত্তর িাবলয়া িরক্কািাদ ৩৯৭

১৪৭ জমাঃ আিদুল হাবমদ কবিরাে আহসান উল্লা িাবলয়া, ডাকঘর:িরক্কািাদ-

3600, চাঁদপুর সদর, 

চাঁদপুর

িরক্কািাদ ৩৯৯

১৪৮ জমাঃ োমাল উবিন ঢালী একাব্বর ঢালী চাবপলা িরাক্কািাদ ৪০১

১৪৯ জমাঃ আবমনুল হক মজুমদার িবশর উল্যা মজুমদার গুবলশা িরাক্কািাদ ৪০২

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িা াই

োতীয় মুবিজোদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/5
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িীর মুবিজোদ্ধা োচাই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৫০ জমাঃ সবহদউল্লাহ ভূইয়া (িীর মুবিজোদ্ধা ) আঃ িাজরক ভূইয়া রামদাসবদ িহবরয়া ৪০৯

১৫১ জরৌশন আলী জিপারী জগালাম আলী জিপারী িহবরয়া িহবরয়া ৪১০

১৫২ আব্দুল ওহাি গােী আিদুল লবতি গােী লক্ষ্মীপুর িহবরয়া িাোর ৪১১

১৫৩ আিদুর রহমান বমবে ব বিক আলী বমবে জকাটরািাদ িহবরয়া ৪১২

১৫৪ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন জশখ আিদুল মবতন জশখ িহবরয়া রঘুনাথপুর ৪১৩

১৫৫ মৃত এম, এ িাশার মৃত হা ান আলী গােী িহবরয়া রামদাসবদ ৪১৫

১৫৬ আঃ হাবমদ আখন হােী আ: গফুর খান পীর িাদশা বময়া জরাড চাঁদপুর ৪১৬

১৫৭ সুধাংশু কুমার কর অিয় কুমার কর িহবরয়া িহবরয়া ৪১৭

১৫৮ কােী আব্দুল মবতন হােী কবিল উবিন কােী রঘুনাথপুর িহবরয়া িাোর ৪১৮

১৫৯ জমাঃ েয়নাল আজিদীন এস্তাবিজুর রহমান রঘুনাথপুর পুরান িাোর ৪১৯

১৬০ জমাঃ কােী শবহদুল্লা আঃ গফুর কােী রঘুনাথপুর িহবরয়া ৪২০

১৬১ আঃ হাবরম জিপারী মৃত হায়দার আলী জিপারী োিরািাদ পুরান িাোর ৪২৬

১৬২ শামছুল আজরবিন আঃ আবেে ঢালী রহমতপুর আ/এ চাঁদপুর ৪২৭

১৬৩ আব্দুল কবরম আসলাম আলী িলাবশয়া ৪২৮

১৬৪ আব্দুল মান্নান খান (জসনা) মৃত ইউসুি খান মদনা ৪৩২

১৬৫ জমাঃ িেলুল কবরম খান আঃ রবহম খান িাখরপুর িাখরপুর ৪৩৩

১৬৬ মৃত শামছুবিন আহাম্মদ মৃত জমৌঃ আশ্রাি আলী মুিী িাোবপ্ত ৪৪১

১৬৭ ডাঃ আঃ মান্নান জমাল্লা আঃ েবলল জমাল্লা জগাবিবন্দয়া হবরনা িাোর ৪৪২

১৬৮ নূর জমাহাম্মদ বমবে মৃত হেলা বমবে ম্যারকাটে জরাড পুরান িাোর ৪৪৩

১৬৯ হাবিঃ অিঃ সুলতান মৃত আঃ হাবসম বময়া হানারচর ৪৪৪

১৭০ শহীদউল্যা জশখ মৃত কাজসম জশখ সাদুল্যাপুর হানারচর ৪৪৫

১৭১ সবহদ ভূ ূঁইয়া মুত িাজরক ভূইয়া রামদাসদী িহবরয়া িাোর ২৭৮৮

িীর মুবিজোদ্ধা োচাই-িা াই

োতীয় মুবিজোদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  5/5


