
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ নাজসর আহম্মদ দুধ বময়া শালগাঁও ৩

২ কুমার চন্দ্র দাস আঃ আহাদ সরদার রূপা বিষ্ণুপুর ২৪

৩ জমাঃ মবহম উবিন জমাঃ আঃ িারছর বিষ্ণুপুর ৩০

৪ জমাঃ ইউনুছ বময়া বদদার িক্স ছাবতয়াইন বুধল ৪০

৫ জমাঃ সাজয়ি আলী মুকসুদ আলী জমরাশানী ৫৫

৬ জমাঃ বকতাি আলী মৃত জমাঃ মবহম উবিন ছয়িাবিয়া জগাকন নঘট ৬৫

৭ আব্দুস সালাম দয়াগােী সুবহলপুর ৭১

৮ জমাঃ মাসুম বময়া জমাঃ বসরাে বময়া পপিতলা বসংগারবিল ৯৬

৯ আিদুল হাবমদ ভ ূঁইয়া আবুল জহাজসন ভ ূঁইয়া ঘাটুয়া ১০৯

১০ বগয়াস উবিন ভ ূঁইয়া জমাঃ আঃ হাই আটলা মাবছহাতা ১১০

১১ আবুল হাজসম আশরাফ আলী গোবরয়া পাগাছং ১১৭

১২ আওলাদ জহাজসন খন্দকার আিদুল জহাজসন খন্দকার খাটুরা ঘাটুরা ঘাটুরা ১২৭

১৩ জমাঃ আিদুল হাই আলহাদী হােী জমাঃ আঃ িারী সুতীয়ারা ১২৯

১৪ জমাঃ আিদুল মান্নান মৃত জমাঃ বগয়াস আলী জছাতরপুর দুঃবিষুপুর ব্রাহ্মণিািীয়া সদর ১৩৪

১৫ শ্রী কুল বকজশার সরকার মৃত মহাম্মদ সরকার জমরাশাবন িীরপাশা ১৬০

১৬ জমাঃ মতাবলি বময়া আফছার উবিন জসোমুিা মুকুন্দপুর ১৭৩

১৭ জমাঃ আিদুল হান্নান ভ ূঁইয়া আিদু বমঞা ভ ূঁইয়া চাবন্দ জকাড্ডা ১৭৫

১৮ ইছহাক ভইয়া নেরুল ইসলাম ভইয়া জকাড্ডা আখাউিা ১৭৬

১৯ আিদুল হক মৃত রবমে আলী খাটংগা মুকুন্দপুর ১৭৮

২০ আখ বময়া খন্দকার নাজয়ি আলী হবরনাবদ সুবহলপুর ১৮৪

২১ আঃ রি দুধ বময়া জমলাশানী ১৯৩

২২ জশখ জরাকন উবিন সাজেদুর রহমান পয়াগ নরবসংসার ১৯৭

২৩ এজকএম আবহদ খান মৃত জমাঃ এম এ িারী খান শাহপুর, সুলতানপুর ব্রাক্ষণিাবিয়া ২২৭

২৪ জমাঃ আঃ সাঈদ ভুইয়া মৃত আঃ কবরম ভুইয়া িাজদশ্বর ব্রাক্ষণিাবিয়া ২২৯

২৫ মৃতঃ জমাঃ আিদুল্লাইম মৃত আঃ কবরম ভু ূঁইয়া িাজদশ্বরা ২৪৬

২৬ মৃত নুরুল আবমন জমাঃ মবফে উবিন জসানামুিা ২৫৮

২৭ জমাঃ ওয়াবলউল ইসলাম খান মৃত নওয়াি খান পুবনয়াউট ব্রাহ্মণিাবিয়া ২৯৩

২৮ এসএম ইসহাক মৃত জমাঃ ইসমাইল জসবরমনদার বিদ্যাকাট ২৯৪

২৯ পসয়দ শাহাদৎ জহাজসন মৃত সাজয়ম আলী খিমপুর মেবলশপুর ৩০২

৩০ বনয়ােমুজশ নদ আলম মৃত জমাঃ মবতউর রহমান ফুলিাবিয়া ৩০৭

৩১ মৃত আিদুল মন্নাফ মৃত আবফল উবিন কাবন্দপািা ৩৩১

৩২ জমাঃনুরু বময়া আব্দুল হাবসম িিিাকাইল সুবহলপুর ৩৩৫

৩৩ হাবিঃ আক্তার োমাল মৃত উয়াে উবিন ভাদুঘর ৩৬৬

৩৪ কােী শাহাোহান মৃত মাবনক বময়া জমড্ডা ব্রাহ্মণিাবিয়া ৩৭৬

৩৫ নাবের আহজমদ মৃত জম ঃ আঃ আউয়াল জছাট হরন ৩৮৭

৩৬ জমাঃ আবুল কাজশম পসয়দ আলী আটলা আটলা ৪০১

৩৭ ডাঃ জমাঃ ফবরদুল হুদা মৃত আঃ রবশদ ভঞা (হােী) জমড্ডা ৪১০

৩৮ জমাঃ আঃ শহীদ জমাঃ অজয়তআলী িামুটয়া, পাহািপুর ৪১৩

৩৯ আব্দুল মাজলক মৃত রবমে উবিন খরমপুর মেবলশপুর ৪২১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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২৫/০১/২০২১    

৪০ জমাঃ ইয়াছবমন েে বময়া রামরাইল ৪২২

৪১ আিদুর রবহম আলীনুর ভঞা িীজেশ্বর ৪৩০

৪২ জমাঃ আঃ মাজলক মৃত আঃ আবেে থবলয়ারা নাটাই ৪৬৫

৪৩ জমাঃ ইসমাইল উবিন জমাঃ সামসুবিন বিষ্ণুপুর ৪৬৭

৪৪ আক্তারুজ্জামান মৃত আঃ আবেে দাউদপুর ৪৭৬

৪৫ জমাঃ সমুে আলী মৃত সফর উবিন বুধন সুবহলপুর ৪৮৬

৪৬ জমাঃ েয়নাল আজিবদন জহাজসন হায়দার ভাদুঘর ব্রাহ্মণিাবিয়া ৪৮৮

৪৭ জমাঃ ফেলুর রহমান মৃত আঃ মাজলক োফরগঞ্জ ৪৮৯

৪৮ জমাঃ তাজুল ইসলাম ভঞা মৃত আলী আকির ভঞা আিাইবসধা ৪৯৫

৪৯ জমাসন বময়া লালিক্স মাস্টার বিনাইর, সুবহলপুর ৫০৩

৫০ জমাজশ নদুল আলম মবতউর রহমান ফুলিাবিয়া পাঘাচং ৫১৫

৫১ েয়নাল আজিদীন মৃত আিাদ ভুঞা জসোমুিা ৫১৬

৫২ পসয়দ এমরানুর জরো পসয়দ ইয়াকুি আলী দঃ পপরতলা ব্রাহ্মণিাবিয়া ৫১৭

৫৩ আবুল কাজশম মৃত ইবিস বময়া মধ্যজমড্ডা ব্রাক্ষণিাবিয়া ৫১৮

৫৪ জমাঃ জগালাম মওলা েীিন মৃত জমাঃ জগালাম নিী পবিম পাইক পািা ব্রাহ্মণিাবিয়া ৫২০

৫৫ মৃত আলী নুর মৃত রওশন পবিম জমড্ডা ব্রাহ্মণিাবিয়া-৩৪০০ ৫২৪

৫৬ আবুল কাজশম সরকার জগাবদন্দ চন্দ্র পাল দারমা মেবলশপুর ৫৩০

৫৭ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃত আঃ নূর জিতিাবিয়া সরাইল ৫৩১

৫৮ আঃ রি ভ ূঁইয়া মৃত আঃ েবলল ভ ূঁইয়া জগায়ালনগর মুকুন্দপুর ৫৫৮

৫৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত আঃ রবহম ভইয়া চান্দপুর পাঘাচং ৫৭০

৬০ মবতউর রহমান জচ ধুরী মৃত আঃ ওয়াজহদ জচ ধুরী চান্দপুর পাঘাচং ৫৭৩

৬১ ফেলুল হক মৃত জোজিদ আলী পাঘাচং পাঘাচং ৫৭৪

৬২ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাঃ কুতুি খান রামরাইল জসন্দ ৫৮৫

৬৩ জমাঃ রবফকুল ইসলাম নুর জমাঃ ভইয়া রামরাইল জসন্দ ৫৯০

৬৪ জমাঃ আবুল জহাজসন মকবুল জহাজসন িিহরণ জছাটহরণ ৫৯৭

৬৫ জমাঃ রবফকুল হক নাজয়ি উবিন আহজমদ কাবলসীমা িি কাবলসীমা ৬০৬

৬৬ হাঃ আব্দুল মাজলক মৃত মহর উবিন বিরামপুর সাজদকপুর ৬১৬

৬৭ জমাঃ আবুল খাজয়র ভইয়া হােী আবু আশরাফ ভু ূঁইয়া দঃ জম িাইল ব্রাহ্মণিাবিয়া ৬৩১

৬৮ মৃত জমাঃ তাজুল ইসলাম ভু ূঁইয়া মৃত অলী আহজমদ ভু ূঁইয়া আটলা আটলা ৬৩২

৬৯ জমাঃ শাহ আলম জম ঃ জমাহাম্মদ কােী িবনক পািা ব্রাহ্মণিাবিয়া ১০৯৪

৭০ জমাঃ শবফকুল ইসলাম হােী মবেবুর রহমান কালাইশ্রীপািা ব্রাহ্মণিাবিয়া ২১৫২

৭১ জমাঃ জনায়াি বময়া মৃত সদাগর বময়া কজলেপািা ব্রাহ্মণিাবিয়া ২৮০২

৭২ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত আঃ মবেদ মধ্যপািা ব্রাহ্মণিাবিয়া ৩৯৪১

৭৩ মৃত আব্দুল আলীম মাষ্টার মৃত গবন বময়া পূি ন পাইক পািা ব্রাহ্মণিাবিয়া ৪১৭১

৭৪ শঙ্কর চন্দ্র সরকার বনবখল চন্দ্র সরকার সুবহলপুর সুবহলপুর ৪১৯১

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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