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ক্রঃ নং নাম বপিার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জেিব্রি োশ রাজেশ্বর োশ পূি ব চর সীিা চর সীিা ৯৪৫

২ জমাঃ মাহফুজুর রহমান মৃি হােী আিদুল গবন পবিি চর োঙ্গালীয় করুনানগর ৯৬৩

৩ শ্রী মৃর্তবঞ্জয় চন্দ্র োস সুনীল চন্দ্র োস চর োংগালীয়া করুনা নগর ৯৮১

৪ আিদুল কবরম আিদুল কাজের চর পাগলা নুবরয়া মাদ্রাসা ৯৮৮

৫ জমাশাজরফ জহাজসন জেরােল হক গুচ্ছ গ্রাম চর িাোম ১০১২

৬ জমাঃরুহুল আবমন বময়া আলী আহাম্মে পূি ব চর সীিা কারামবিয়া ১০২৪

৭ জমাঃ কামাল উবিন আিদুল িারী েগিন্ধু েগিন্ধু ১০২৯

৮ জমাঃ জ ারজশে আলম হােী আিদুল কাবের চর লজরন্স চর লজরন্স ১০৩২

৯ আিদুল মুবকি জেলামি উল্লাহ িড়জ রী রামগবির হাট ১০৩৬

১০ োবহদুর রহমান মৃি কালা বমঞা চর কাবেরা করুনা নগর ১০৬৪

১১ বনোম উবিন মাহমুে বসরাজুল ইসলাম চর লজরন্স চর লজরন্স ১০৬৫

১২ জমাঃ আিদুর রি নুরুল হক চর আলগী রামেয়াল িাোর ১০৬৭

১৩ জমাঃ োমাল উবিন  বলজলর রহমান চর আলগী রামেয়াল িাোর ১০৭৪

১৪ জমাঃ ইবদ্রে মৃি মুোজম্মল হক চর গােী রামগবির হাট ১০৭৫

১৫ জমাঃ আব্দু জ্জাজহর আব্দুল মবিন গুচ্ছ গ্রাম চর িাোম ১০৮৪

১৬ জমাহাঃ মবহ উবিন আবনছুল হক চর টগিী রামেয়াল িাোর ১০৮৭

১৭ জমাঃ লবকয়ি উল্লা মৃি আিদুল মবিন পাজটাওয়ারী চর োঙ্গালীয়া চর লজরন্স ১০৯৪

১৮ জমাবমন উল্লা নূরুল হক চর োঙ্গালীয়া হােীর হাট ১০৯৫

১৯ জমাঃ হাবনফ মৃি আিদুল হাবশম চর লজরন্স চর লজরন্স ১০৯৬

২০ জমাঃ োমাল উবিন নূর বমঞা হাওলাোর চর লজরন্স চর লজরন্স ১০৯৭

২১ আলী আহম্মে আিদুর রি চর পাগলা জিারািগঞ্জ ১১০০

২২ জমাঃ জহলাল উবিন নাবেরুল হক চর োঙ্গালীয়া হােীর হাট ১১০৭

২৩ জিাফাজয়ল আহম্মে আনোর আলী জিারািগঞ্জ জিারািগঞ্জ ১১১০

২৪ নােমুল হুো জচৌধুরী ফেলুল হক বমঞা চর আলগী রামেয়াল িাোর ১১১২

২৫ জমাঃ আবুল  াজয়র ছেয়ে আহম্মে চর হাসান জহাজসন নূরীয়া মাদ্রাসা ১১১৪

২৬ আনারুল্লাহ আলী আহাম্মে চর হাোন জহাজেন নূরীয়া মাদ্রাসা ১১১৬

২৭ জমাঃ আবুল কাজশম হােী জেলওয়ার জহাজসন চর জমহার রামেয়াল িাোর ১১২১

২৮ আবনে উবিন  বললুর রহমান চর োঙ্গালীয়া হাবের হাট ১১২২

২৯ জমাঃ জগাফরান উবিন ডাঃ ছসয়ে আহম্মে চর সীিা চর সীিা ১১২৩

৩০ মাণ্টার আবু ছিয়ি জমৌঃ িেলুল হক চর আলগী রাম েয়াল িাোর ১১২৪

৩১ আব্দুর রাজ্জাক মৃি আনারুল্লাহ চর েগিন্ধু চর েগিন্ধু ১১২৬

৩২ েবহর উবিন মুবম বে আলম জিারািগঞ্জ জিারািগঞ্জ ১১৭০

৩৩ জমাঃ জমাস্তফা আজনায়ার আলী চর জসকান্দর নূরীয়া মাদ্রাসা ১১৮১

৩৪ এ বি এম আজনায়ারুল কবরম জমাহাম্মে জহাজসন িালুর চর, সুেন গ্রাম চর আজলকোিার ১১৮২

৩৫ আিদুল ওয়াজহে হােী আহাম্মে বময়া চর লক্ষ্মী রামগবির হাট ১১৮৩

৩৬ জমাঃ জমােজলহ উবিন হািীবুর রহমান চর রবমে বিবির হাট ১১৮৪

৩৭ এ, বি, এম, শবরফ উবিন আহম্মে মৃি জমৌঃ জমািাজশ্বর আহাম্মে চর জগাসাই বিবির হাট ১১৮৫

৩৮ জমাঃ বেবিক উল্যাহ (োজেক) নুর জমাহাম্মে চর জমহার রামেয়াল িাোর ১১৮৯

৩৯ মৃি মাবনক চন্দ্র োস মৃি বেজনশ চন্দ্র োস চর জসকান্তর নূবরয়া মাদ্রাসা ১১৯১

৪০ এ জক এম আিদুর রি আবেজুল হক চর রবমে বিবির হাট ১১৯২

৪১ আিদুস োলাম জমাোফ্ফর আহাম্মে চর রবমে বিবির হাট ১১৯৩

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োিীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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ক্রঃ নং নাম বপিার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োিীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ আবুল কালাম ফবরে বময়া চরসীিা চরসীিা ১১৯৪

৪৩ আিদুল ওয়াজরে জেরােল হাক চর আলগী রামেয়াল িাোর ১১৯৫

৪৪ আবুল ওয়াজহে মৃি োজয়দুল হক চর জসকান্দর আজলকোিার ১১৯৬

৪৫ রুহুল আবমন কালু হাওলাোর চর বসিা চর বসিা ১১৯৭

৪৬ জমাঃ মুোজম্মল হক মাকছুদুর রহমান চর রবমে বিবির হাট ১১৯৮

৪৭ আব্দুল কবরম মৃি জগালাম রহমান চর জমহার রামেয়াল িাোর ১২০০

৪৮ জরোউল হায়োর জচৌধুরী হােী ওসমান আলী পবিি চর বসিা চরবসিা ১২০১

৪৯ বডএ. বডএ. মাবেে বময়া এম. বড ইবদ্রস বময়া চর আলগী রামেয়াল িাোর ১২০২

৫০ আবুল হাজসম মাওঃ হাজফে কােী জসিাগ্রাম জসিাগ্রাম ১২০৩

৫১ জমাঃ আবুল কাজশম মাজহ আলম রঘুনাথ পুর বিবির হাট ১২০৪

৫২ এম এ রি জচৌধুরী হােী আিদুল হাবসম চর জনয়ামি নূরীয়া মাদ্রাসা ১২০৬

৫৩ নবিয়ল হক আব্দুল হক চর জমহার বিবিরহাট ১২০৯

৫৪ জমাঃ শাহাোন জচৌধুরী আবেে উল যা পাজটাঃ চর োঙ্গাবলয়া হাবের হাট ১২১০

৫৫ মৃিঃ জশ  আহাজমে মৃিঃ হাজফে মকবুল চর োঙ্গাবলয়া হাবের হাট ১২৩৯

৫৬ জমাঃ শাহাি উবিন হােী আব্দুল  াজলক বময়া চর চগিী রামেয়াল িাোর ১২৪০

৫৭ সুমঙ্গল মজুমোর অমৃি লাল মজুমোর চর সীিা চর সীিা ১২৪২

৫৮ আবুনুর জসবলম জেজলায়ার জহাজসন চর োঙ্গাবলয়া চর োঙ্গাবলয়া ১২৪৭

৫৯ সুলিান আহাম্মে মৃি আঃ ওহাি মুবন্স েঃ চর েগিন্ধু কালবকবন ১২৫১

৬০ জমাঃ আজনার জহাজসন মৃি জমাঃ বেবিক উল যাহ চর ফলকন চর ফলকন ১২৬১

৬১ মৃি সুবনল চন্দ্র োস মৃি রমবন কুমার োস িড়জ রী রামগবিরহাট ১২৬৪

৬২ আোে উিীন জচৌধুরী আলহাজ্ব হাবরে আহজমে আর বস গ্রাম আজলকোিার ১২৬৫

৬৩ আিদুস সবহে আবুল জহাজসন িালুর চর, সুেন গ্রাম চর আজলকোিার ১২৬৬

৬৪ ফরহাে উবিন আবুল আেম হাওলাোর িালুর চর আজলকোিার ১২৬৭

৬৫ জমাঃ ওিায়দুল হক মৃি হােী জমাঃ জহাজসন চর বসিা চর বসিা ১২৬৮

৬৬ জমাঃ জসালায়মান হক মৃি মবিউর রহমান পবিি চর আজলকেিার চর আজলকোিার ১২৭০

৬৭ জমাঃ ইব্রাহীম  বলল মুোফ্ফর আহাং চর হাসান জহাজসন নূরীয়া মাদ্রাসা ১২৭১

৬৮ আবমনুল ইসলাম জগালাম রহমান চর সীিা চর সীিা ১২৭৫

৬৯ শাহাোি জহাজসন জেজলায়ার জহাজসন িড় জ রী চর আফেল ১২৭৬

৭০ শাজহ আলম জগালাম রহমান চর জসকান্দর নূবরয়া মাদ্রাসা ১২৭৮

৭১ আব্দুল মান্নান (যুিরাে) মৃি জেজলার জহাজসন চর লক্ষ্মী রামগবির হাট ১২৭৯

৭২ এ, জক, এম আনোরুল হক মুবন্স  বিরুল হক িড়জ রী রামগবির হাট ১২৮০

৭৩ োহাঙ্গীর আলম মৃি রবফকুল হক চর জগাসাই বিবির হাট ১২৮১

৭৪ বমেবা জগালাম মাহমুে মৃি জমাঃ িেলুর রহমান চর রবমে বিবির হাট ১২৮২

৭৫ জমাঃ আশরাফুল ইসলাম এ বি এম িবেয়ল আলম চর রবমে বিবির হাট ১২৮৩

৭৬ সবফকুর রহমান জসানা বময়া চর রবমে বিবিবর হাট ১২৮৫

৭৭ জমাঃ জশ  ফবরে জরোউল হক িড়জ রী রামগবির হাট ১২৮৬

৭৮ আব্দুল জমািাজলি েয়নাল আিেীন চর গােী রামগবির হাট ১২৮৭

৭৯ আব্দুল মবিন মুনসুর আহাম্মে িড়জ ড়ী চর আফেল ১২৮৮

৮০ জমাঃ আব্দুল জমািাজলি আবেজুল হক িড়জ রী রামগবির হাট ১২৮৯

৮১ আব্দুস সালাম আব্দুস জসািহান চর গােী চর লক্ষ্মী ১২৯০

৮২ জমাঃ বনোম উবিন ছসয়ে আহম্মে চর লক্ষ্মী রামগবিরহাট ১২৯১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ রামগবি

ক্রঃ নং নাম বপিার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োিীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জমাোজম্মল হক ডাঃ আেহার উবিন চর লক্ষ্মী রামগবির হাট ১২৯২

৮৪ আবনেল হক মৃি জমাোফ্ফর আহাম্মে চর গােী চর আফেল ১২৯৩

৮৫ জমাঃ েবহর উবিন ইসকান্দার মৃি জমািাজশ্বর আহজম্মে চর রবমে বিবির হাট ১২৯৪

৮৬ সুবনল চন্দ্র সাহা বনিারন চন্দ্র সাহা চর রবমে বিবির হাট ১২৯৫

৮৭ জমাঃ েয়নাল আিেীন আেলাম বময়া চর জনয়ামি নূরীয়া মাদ্রাসা ১২৯৬

৮৮ বনমাই চন্দ্র োস কৃষ্ণ মহন োস চর সীিা চর সীিা ১৩০১

৮৯ জমাঃ হাবিি উল্যাহ জমাঃ আিদুর রহমান চর সীিা চর সীিা ১৩০২

৯০ জমাঃ নুর োমান আিদুর রবশে চর আলগী রামেয়াল িাোর ১৩০৪

৯১ এ,বি,এম আশরাফ উবিন (বনোন) আিদুল হােী বময়া চর টিগী রামেয়াল িাোর ১৩১০

৯২ আিারুজ্জামান মৃি হােী আব্দুর রি চর লজরন্স চর লজরন্স ১৩১১

৯৩ আব্দুল কালাম পাজটায়ারী মৃি জমািারক উল্যাহ চর ফলকন চর ফলকন ১৩১২

৯৪ জমাঃ বমোনুর রহমান আিদুল মন্নান জমাকিার চর আলগী রামেয়াল িাোর ১৩১৪

৯৫ জমাঃ আিদুল হাবকম জমাঃ আিদুল জোহরাি চর োঙ্গাবলয়া হােীর হাট ১৩১৬

৯৬ আলী আহম্মে জ াকন আলী হাোন জহাজেন নূবরয়া মাদ্রাসা ১৩১৭

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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