
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জে িাগ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিোমবরক জগজেট

১ জমাঃ ইকিাল জ াজে  ভূঞা জেখ আ ম্মদ অর্জ ুতলা জে িাগ ৩০৩১

২ েয় াল আজিদী মৃত আিদুল লবতফ জ াম ািাদ শ্রীপুর গােীর াট ৩০৩২

৩ আবুল খাজয়র মৃত আিদুে োমাদ উঃ েয় গর জে িাগ ৩০৩৮

৪ জমাঃ আিদুচ ছালাম আোদ মৃত সুলতা  আ াম্মদ উঃ েয় গর বেরুয়া ৩০৪০

৫ আবুল কালাম মুেবলম বময়া অস্পস্ট জে িাগ ৩০৬৬

৬ জমাঃ েবরয়ত উল্যা জমাঃ েবফ উল্যা দঃ জগারকাটা জে িাগ ৩০৮২

৭ আিদুল েবলল মন্তাে বময়া মুটিী গােীর াট ৩০৮৩

৮ জমাঃ আবুল কালাম আোদ মৃত আঃ গফুর বময়া িীেিাগ িীেিাগ ৩১০১

৯ আিদুল  ক মৃত জমাঃ  াদু বময়া আ ম্মদপুর মবতবময়ার াট ৩১০৭

১০ েয় াল আজিদী মগেল বময়া কাবিলপুর োমাবে ার ৩১১৯

১১ জমাঃ আবুল িাোর জমাঃ আঃ  ক ডমুরুয়া গাবের  াট ৩১৩২

১২ আবুল কালাম ছালামত উল্যা মবেরখীল কা বকর াট ৩১৪১

১৩ আবুল  াজেম মৃত আলী আকির িীে িাগ িীে িাগ ৩১৪৮

১৪ আবুল জ াজে  দাদা  ােী আলী আকির দঃ রাোরামপুর জেিার াট ৩১৫৪

১৫ আবুল কালাম মৃত জমাঃ আঃ কবরম জমজ দীপুর বিেিাগ ৩১৬২

১৬ মৃত আবুল কাজেম মৃত আমোদ আলী মইেদীপুর ছবমমু েীর  াট ৩১৬৬

১৭ আবু তাজ র মৃত আলী আজ্জম উঃ ো াপুর কল্যান্দী ৩১৬৭

১৮ আঃ খবললুর মৃত োজির বময়া কাবিলপুর কাবিলপুর ৩১৬৮

১৯ জমাঃ মবফর্জর র মা আরি আলী ডমুরুয়া গাবের  াট ৩১৭৪

২০ জমাঃ মুকবুল আ াম্মদ মৃত জমাঃ ইিরাব ম উঃ মাব কপুর মাব কপুর ৩১৭৫

২১ জমাঃ ো  আলম জমাঃ এয়াকুি বময়া কাবিলপুর ছবমরমুন্সীর  াট ৩২১১

২২ জমাঃ কদম আলী মৃত জমাকছজদর র মা মতই মতই ৩২১৬

২৩ জমাঃ লবকয়ত উল্যা মফেল বময়া দঃ রাোরামপুর জেিার াট ৩২২৯

২৪ আিদুল েবলল আিদুল  াবকম অর্জ ুতলা জে িাগ ৩২৩৩

২৫ জমাঃ বেরাে বময়া মৃত আিদুর র মা োজয়স্তা গর েবমদার াট ৩২৫৩

২৬ জমাঃ নুরুল আবম মৃত জমাকজলজছর র মা জমা াম্মদপুর জে িাগ ৩২৫৭

২৭ জমাঃ বেরােজদালা মৃত িবদয়র র মা উত্তর ো াপুর জে িাগ ৩২৬৯

২৮ জমাঃ আিদুে ছাত্তার মৃত আরি আলী জকোরপাড় জকোরপাড় ৩২৭০

২৯ জমাঃ আিদুল জগাফরা বততা বময়া িাতাব য়া জে িাগ ৩২৮৭

৩০ জমাঃ আিদুল মন্না মৃত মুন্সী জমা াম্মদ উল্ল্যা ইবদলপুর মাব কপুর ৩২৯৩

৩১ মৃত আবুল  াজেম মৃত িকু বময়া চুয়া ী ইবদলপুর মাব কপুর ৩২৯৪

৩২ মৃত নুরুল  ক মৃত আমোদ আলী ইবদলপুর মাব কপুর ৩৩০৭

৩৩ জমাঃ ইউনুছ মৃত ফের আলী ইবদলপুর মাব কপুর ৩৩০৯

৩৪ আইয়ূি আলী মৃত সেয়দ আলী ইয়ারপুর ছবমর মুবন্সর  াট ৩৩১০

৩৫ জমাঃ ইউনুছ মৃত আলী আকির রাোরামপুর জেিার  াট ৩৩১৪

৩৬ জমাঃ  াবিবুর র মা মৃত জমাঃ ইব্রাব ম মুটিী গােীর াট ৩৩১৬

৩৭ আলী আক্কাছ মৃত  ােী রংগুবময়া িাবুপুর শ্রীপুর গােীর াট ৩৩১৭

৩৮ জমাঃ েয় াল আজিদী িলু বময়া কাদরা জে িাগ ৩৩৩০

৩৯ জমাঃ আবমরুল ইেলাম মৃত জমাঃ মুছবলম বময়া ইবদলপুর মাব কপুর ৩৩৩৯

৪০ জমাঃ ইয়াবছ মৃত আবম  উল্যা  বময়া েগৎপুর মবত বময়ার  াট ৩৩৪২

৪১ মৃত আঃ মন্না মৃত আলী আ াম্মদ খার্জবরয়া জলমুয়া ঠ ারপাড় ৩৩৪৩

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে েরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জে িাগ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিোমবরক জগজেট
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ েয় াল আজিদী মৃত জমাখজলছুর র মা দঃ কাদরা জে িাগ ৩৩৫৪

৪৩ আবু তা র আজ ায়ার উল্যা মইোই জ াচ্ছাবময়া ৩৩৬১

৪৪ এ বি এম জ াজে মৃত আিদুল লবতফ ছাতার পাইয়া ৩৩৬৯

৪৫ জমাঃ রুস্তম আলী ভুইয়া মৃত আদয়ুি আলী ভুইয়া জকোরপাড় জকোরপাড় ৩৩৭৪

৪৬ জমাঃ েবফকুর র মা জমাঃ িবের উল্যা জিপারী খার্জবরয়া ৩৩৭৫

৪৭ আিদুল িাবর ভুইয়া মৃত ইয়াকুি আলী ভুইয়া জকোরপাড় জকোরপাড় ৩৩৮৬

৪৮ হুমায়ু  কবির জচৌধুরী আবের্জল  ক জকোরপাড় জকোরপাড় ৩৩৯১

৪৯ মৃত আিদুল ওয়াদুদ মৃত মমতাে উবদ মতই মতই ৩৪০২

৫০ জমাঃ ো  আলম জচৌধুরী আতাউর র মা িাবুপুর শ্রীপুর গাবের  াট ৩৪০৫

৫১ মবফর্জর র মা মৃত এরোদ উল্ল্া জ াম ািাদ শ্রীপুর গােীর াট ৩৪১০

৫২ জমাঃ আিদুল মন্না মৃত জমাঃ আশু বময়া পবরজকাট পবরজকাট ৩৪১২

৫৩ জমাঃ  াবরছ বময়া মৃত জেরার্জল  ক পবরজকাট পবরজকাট ৩৪১৭

৫৪ ম রম আলী মৃত আিদুল আবেে োতিাড়ীয়া মতই ৩৪২০

৫৫ জমাঃ ইে াক বময়া মৃত  ােী ইব্রাব ম জ াম ািাদ শ্রীপুর ৩৪২১

৫৬ জমা াং জগালাম মাওলা জমা াং ইছ াক চাঁদপুর  েরপুর ৩৪৩২

৫৭ মু ম্মদ আবু তাজ র  াবের আ ম্মদ শুভপুর অষ্টজরা ৩৪৩৪

৫৮ সেয়দ আবুল কাজেম মৃত সেয়দ জতাফাজ্জল জ াজে আ ম্মদপুর মবতবময়ার াট ৩৪৩৯

৫৯ আবুল জ াজে মৃত আঃ মবেদ চাঁদপুর  েরপুর ৩৪৪২

৬০ মবেবুল  ক জমাঃ নুজরর োমা মাব কপুর মাব কপুর ৩৪৫০

৬১ মৃত ডাঃ টি আই এম নুজরর োম  জচৌঃ মৃত  ােী জমাঃ বরয়াে উবদ চাঁচুয়া ৩৪৫৬

৬২ জমাঃ ইবরছ বময়া মৃত  াবেম উবদ ইবদলপুর মাব কপুর ৩৪৬৭

৬৩ জমাঃ এজক এম েরাফত উল্ল্া মৃত আজ ায়ার আলী দঃ জগৌরকাটা জে িাগ ৩৪৬৯

৬৪ োমছুল  ক মৃত জেকান্দর বময় উঃ ো াপুর জে িাগ ৩৪৭৭

৬৫ জমাঃ আিদুল মাজলক মৃত জছরার্জল  ক উঃ ো াপুর জে িাগ ৩৪৭৯

৬৬ আবু িক্কর বছবদক মৃত আলী আকির বময়া োজদকপুর কাবিলপুর ৩৪৮৬

৬৭ রমো  আলী মৃত েফর আলী পঃ লালপুর ৩৪৯০

৬৮ আবম  উল্ল্া আিদুল িাবরক উঃ জমা াম্মদপুর জেিার াট ৩৪৯২

৬৯ জমাঃ আিদুর রউফ আিদুল  ক উঃ জমা াম্মদপুর মবতবময়ার াট ৩৪৯৪

৭০ জমাঃ ইউছফ মৃত োমছুল  ক দঃ রাোরামপুর জেিার াট ৩৫০১

৭১ এক এম এরোদ আবল মৃত জেকান্দর ভুইয়া বিষ্ণুপূর ৩৫১১

৭২ জগাপাল কুমার মর্জমদার মৃত বচন্তা র  মর্জমদার জদিীবেং পুর কুতুজির াট ৩৫১২

৭৩ জমাঃ জরোউল  ক মৃত জমাঃ নুর বময়াঁ বিষ্ণুপূর ৩৫১৫

৭৪ জতাফাজ্জল জ াজে জগারা বময়া জমাল্ল্া ছাতার পাইয়া ছাতার পাইয়া ৩৫২৩

৭৫ জমাঃ ইয়াকুি ইবরছ বময়া কাদরা জে িাগ ৩৫৩৭

৭৬ জমাঃ নূর  িী জচৌধুরী আবের্জল  ক অর্জ ুতলা জে িাগ ৩৫৩৯

৭৭ আিদূল জছাি া নুর বময়া ইবদলপুর মাব কপুর ৩৫৪০

৭৮ জমাঃ বেরাে বময়া মৃত ইব্রাব ম িাতাকাবন্দ মাব কপুর ৩৫৪৩

৭৯ আবেে উল্যা মুত ফা া উল্যা িাতাকাবন্দ মাব কপুর ৩৫৪৪

৮০ ে াি জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত ফবরদ বময়া ছাতারপাইয়া ছাতারপাইয়া ৪০৬৬

৮১ মৃত আব্দুল জগাফরা মৃত সুয়া বময়া ছাতারপাইয়া ছাতারপাইয়া ৪০৬৭

৮২ ে াি আব্দুল মবত মৃত আব্দুল আবেে ছাতারপাইয়া ছাতারপাইয়া ৪০৬৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ জে িাগ

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিোমবরক জগজেট
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িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ মৃত নুরুজ্জামা মৃত আলী বময়া ছাতারপাইয়া ছাতারপাইয়া ৪০৬৯

৮৪ ে াি আছু বময়া মৃত আেগর আলী ছাতারপাইয়া ছাতারপাইয়া ৪০৭০

৮৫ মরহুম জমাঃ মবেবুল  ক মৃত মকবুল আ জমদ বময়া ছাতারপাইয়া ছাতারপাইয়া ৪০৭১

৮৬ ে াি মবেবুল  ক মৃত জমা াম্মদ আলী িীরজকাট কা বকর াট ৪০৭২

৮৭ ে াি জমাঃ ইব্রাব ম (জে ািাব  ী) মৃত আছলাম পাজটায়ারা িীরজকাট ু ২ ং জকোরপাড় ৪০৭৩

৮৮ ে াি আব্দুল মবত  (আ ছার) মৃত আরত আলী মুন্সী িীরজকাট কা বকর াট ৪০৭৪

৮৯ মৃত আলী আ ামম্দ মৃত আবিদ আলী কা বকর াট িীরজকাট ৪০৭৫

৯০ ে াি আব্দুল মবম মৃত  াবের আলী জ াম ািাদ শ্রীপুর গােীর াট ৪০৭৬

৯১ ে াি আলী আকির মৃত মমতাে বময়া এ াজয়তপুর গােীর াট ৪০৭৭

৯২ ে াি আব্দুল  ক মৃত গণু বময়া এ ায়তপুর ৩ ং ডমুরুমা ৪০৭৮

৯৩ আজ ায়ার জ াজে আিদুল আলীম বমঞা  লুয়া কা বকর  াট ৪০৭৯

৯৪ ে াি জদজলায়ার জ াজে মৃত ম  র আলী সকয়ােলা গােীর াট ৪০৮০

৯৫ আবুল কালাম আোদ আলী আজ্জম মইোই গােীর াট ৪০৮২

৯৬ ে াি জমাঃ আবুল খাজয়র (আ ছার) মৃত জ ায়াি আলী িাবুপুর শ্রীপুর গােীর াট ৪০৮৩

৯৭ মৃত জদজলায়ার র মা মৃত জমাখজলছুর র মা পবরজকাট পবরজকাট ৪০৮৪

৯৮ মৃত ছাজয়দুল  ক মৃত ইবরছ বময়া  েরপুর  েরপুর ৪০৮৫

৯৯ জমাঃ মবেবুল  ক জমা র আবল পূি ুআ াম্মদপুর মবতবময়ার  াট ৪০৮৬

১০০ জমা াম্মদ আিদুে োত্তার জমা াম্মদ ইব্রা ীম বময়া চাঁদপুর  েরপুর ৪০৮৭

১০১ ে াি জকারিা  আলী মৃত োমছল  ক  েরপুর ৪ ং কাদরা ৪০৮৮

১০২ মৃত আব্দুল গফুর মৃত জমাঃ বময়া চাঁদপুর  েরপুর ৪০৮৯

১০৩ ে া  এ, জক, এম আব্দুল্ল্া জচৌধুরী মৃত জিলাজয়ত আলী দঃ জমা াম্মদপুর ৫ ং অর্জ ুতলা ৪০৯০

১০৪ ে াি জমাঃ অব জদর র মা ে াি জমাঃ আব্দুল  ক জিপারী িাবুপুর জে িাগ ৪০৯১

১০৫ মৃত আব্দুল খাজলক মৃত জমাঃ জছরার্জল  ক ইবদলপুর মাব কপুর ৪০৯২

১০৬ ে ীদ আব্দুর রি মৃত জমৌঃ  াজদরুজ্জামা িাতাকাবন্দ মাব কপুর ৪০৯৩

১০৭ ে াি নূর ইেলাম ইবরছ বময়া ইয়ারপুর ছবমরমুন্সীর  াট ৪০৯৪

১০৮ ে াি েয় াল আিবদ  ফারুক মৃত জমৌঃ আব্দুল  ক ইয়ারপুর ৬ ং কাবিলপুর ৪০৯৬

১০৯ জমা াম্মদ ওয়ালী উল্যা আিদুল মবেদ ভূইয়া কাবিলপুর কাবিলপুর ৪০৯৭

১১০ ে াি জমাঃ বছবদক উল যা মৃত আব্দুল জছলাম দঃ জমা াম্মদপুর কল্যান্দী ৪০৯৮

১১১  াবিলদার বেরাে বময়া মৃত আব্দুল মন্না  ভূঞা জমা াম্মদপুর কল্যান্দী ৪০৯৯

১১২ ওিাজয়দ উল্যা োমছল  ক িাবলয়াকাবন্দ িীে িাগ ৪১০০

১১৩ ে াি আবুল খাজয়র মৃত আব্দুল  াবলম জগাবিন্দপুর ৯ ং  িীপুর ৪১০১

১১৪ মা বুবুল  ক আিদুল  াবলম জগাবিন্দপুর কুতুজির াট ৪১০২

১১৫ আিদুল জমাতাজলি ফেজলর র মা বিষ্ণুপুর কুতুজির াট ৪১০৩

১১৬ জমাঃ মা মুদুল  ক   া বময়া জদিীবেং পুর কুতুজির াট ৪১০৪

১১৭ ে াি োমছু উবদ ে াি জমাঃ েবফ উল যা জদবিবেং পুর ৯ ং  িীপুর ৪১০৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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