
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ দাউদকাবি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আবুল িাশার আহাম্মদ আলী মুন্সী কাবের জকানা দাউদকাবি ৬১২

২ জমাঃ খবললুর রহমান জমাল্লা আকির আলী জমাল্লা কাপাসকাবি কবিকাবি ৬৩৫

৩ জমাঃ আঃ জমাজমন মুবন্স মৃত আাঃ লবতফ মুবন্স িিরামপুর কদ্াাবাবি ৬৪০

৪ আহজম্মদ উল যাহ মৃত জমাঃ আঃ আবেে জমাল্লাা্ দাউদকাবি িাোর দাউদকাবি ৬৫৩

৫ জমাঃ আঃ কবরম মৃত জমাঃ আক্রম আলী দাজানারচর দাউদকাবি জপৌরসভা ৬৫৪

৬ জমাঃ িেলুর রহমান মৃত আবফে উবিন দঃ সতানিী দাউদকাবি জপৌরসভা ৬৫৫

৭ জমাঃ মমতাে উবিন মুোফ্ফর জহাজসন প্রধান জুরানপুর জুরানপুর ৬৭৫

৮ এ,এইচ,এম তাজুল ইসলাম আলী জহাজসন সরকার জুরানপুর জুরানপুর ৬৭৬

৯ জমাঃ শবফকুল ইছলাম আঃ ছামাদ রফারবদয়া রফারবদয়া ৬৭৭

১০ জমাঃ হাবিবুর রহমান খান জসরােউবিন খান কবি চন্দ্রদী রফারবদয়া ৬৭৮

১১ আঃ মবতন জচৌধুরী মৃত আঃ হাবমদ জচৌধুরী রফারবদয়া রফারবদয়া ৬৭৯

১২ আঃ আলী বময়া ‘মৃত জমাঃ আক্মম আলী তুলাতলী পাঁচগাবছয়া ৬৮১

১৩ আঃ রাজ্জাক বময়ােী আ: হাবমদ বময়ােী চশই চশই ৬৮৪

১৪ জমাঃ  সামছুল হক মৃত জমাঃ ওয়াজেদ আলী প্রধান মাবলখাবল ইবলয়টগঞ্জ(দঃ) ৭১১

১৫ জমাঃ জমাছজলম উবিন মৃত জোহর আলী জিবকনগর ইবলয়টগঞ্জ (দঃ) ৭১৫

১৬ এ জক এম নাইমুল হক ভূইয়া মৃত আঃ গফুর  ভূইয়া কুবশয়ারা ইবলয়টগঞ্জ(দঃ) ৭১৮

১৭ িাজরক বময়া তবমে উবিন চাবরপািা পাঁচপুকুবরয়া ৭১৯

১৮ জমাস্তাক আহজমদ আসমত আলী জিপারী বসংগুলা গ্রাম রায়পুর ৭২০

১৯ জমাঃ সাহাবুবিন ভূইয়া মৃত কবফল উবিন ভূইয়া কুবশয়ারা গ্রাম রায়পুর ৭২১

২০ জমাঃ আঃ  আলমগীর মৃত হাবফে উবিন প্রধান জকশিপুর েগতপুর ৭৩৪

২১ জমাঃ আঃ ওয়াদুদ ভূইয়া মৃত জমাঃ আঃ ছামাদ ভূইয়া ওমরপুর েগতপুর ৭৩৫

২২ জমাঃ াঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত আঃ আলী মাস্টার ওমরপুর েগতপুর ৭৪১

২৩ জমাঃ মাজািারক জহাজসন মৃত আঃ  ছামাদ সরকার শ্রী নারায়ণকাবি িলরামপুর ৭৪৭

২৪ জমাঃ ছালাম মৃত জমাল্লা চান বময়া সরকার মনাইরকাবি িলরামপুর ৭৪৮

২৫ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত মবতউর রহমান ি যাপারী মনাইকাবি িলরামপুর ৭৫০

২৬ মৃত নাজয়ক আঃ মবতন আঃ রহমান িিরামপুর কবিকাবি ৭৫২

২৭ জমাঃ  শহীদ উল্লাহ খান মৃত আঃ রাজ্জাক খান চর রাোপুর কবিকাবি ৭৫৯

২৮ জমাঃ  জসালায়মান ফরাে আঃ ছামাদ ফরাে ইউসুফপুর কবিকাবি ৭৬১

২৯ জমাঃ শাহ আলম মৃত জমাঃ বসরাজুল ইসলাম িিরামপুর কবিকাবি ৭৬৩

৩০ মৃত জমাঃ মবনরুল হক মৃত আঃ গবণ িিরামপুর কবিকাবি ৭৬৪

৩১ জমাঃ  আফছার উবিন মৃত জসরাে উবিন আহজমদ িিরামপুর কবিকাবি ৭৬৬

৩২ জমাহার আলী মৃত হােী জমাঃ চাঁন বময়া িিরামপুর কবিকাবি ৭৬৯

৩৩ জমাঃ আবু হাবনফ ভূইয়া মৃত মাইে উবিন ভূইয়া কবিকাবি কবিকাবি ৭৭২

৩৪ মজনায়ার জহাজসন মৃত আঃ কবরম মুন্সী কবিকাবি কবিকাবি ৭৮৪

৩৫ জমাঃ কাজসম জমাঃ ইবিস আলী জপািাকাবি বভটিকাবি ৭৯৬

৩৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত ফেলুল কবরম জপািকাবি বভটিকাবি ৮০০

৩৭ বসামছুল হক মৃত ইউসুফ আলী সরকার কদমতলী বভটিকাবি ৮০৬

৩৮ জমাঃ শহীদ উল্লাহ জমাঃ জরাশন আলী জিপারী দুলারামপুর বভটিকাবি ৮০৭

৩৯ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃত আব্দুল গবণ খান নারাবিয়া নারাবিয়া ৮২২

৪০ জমাঃ সুরুে বময়া মৃত কুদরত আলী মুন্সী জগালাজপর চর দাউকাবি (উঃ) ৮৩৯

৪১ আব্দুল ওহাি সরকার মৃত জমাঃ আজয়ত আলী বদঘীরপািা দাউকাবি (উঃ) ৮৪০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

ো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  1/5
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ দাইম উবিন ফবকর মৃত ছামাদ ফবকর নাজগরকাবি দাউদকাবি ৮৪৭

৪৩ জমাঃ শাহোহান ভূ ূঁইয়া জমাঃ সামছুল হক ভূ ূঁইয়া কাবেরজপানা দাউদকাবি জপৌরসভা ৮৫৩

৪৪ জমাঃ এনাজয়ত উল্লাহ্ জমাঃ সুিা বময়া কাবের জকানা দাউদকাবি ৮৫৪

৪৫ জমাঃ োহাঙ্গীর আলম আরশাদ আলী মাস্টার দবিণ গােীপুর দাউদকাবি ৮৫৫

৪৬ আজনায়ার জহাজসন তবমে উবিন ব্যাপারী দবিণ সতানবি দাউদকাবি ৮৫৭

৪৭ মৃত এ, জক, এম, নূর আহাম্মদ মৃত সুলতান আহাম্মদ বমনারবদয়া জুরানপুর ৮৫৮

৪৮ বগয়াস উবিন মৃত আঃ জসািহান কমাইরকাবি জগায়ালমারী ৮৫৯

৪৯ জমাঃ জমাকজশদ আলী সুলতান আহজমদ খখয়াখালী উত্তর পদুয়া ৮৬৫

৫০ ডাঃ এটি এম ফারুকুল ইসলাম জমৌঃ জমাঃ ইবিছ জমাল্লাকাবি জমাল্লাকাবি ৮৬৭

৫১ মবনর জহাজসন মৃত তাঁরা গােী প্রধান সাধারবদয়া পাঁচগাবছয়া (পূি ব) ৮৬৮

৫২ নূরুল ইসলাম জচৌধুরী মৃত হাবমদ জচৌধুরী রাফারবদয়া পাঁচগাবছয়া (পূি ব) ৮৬৯

৫৩ জমাঃ সামছুল হক জমাঃ নূর িক্স মাস্টার তুলাতলী পাঁচগাবছয়া (পঃ) ৮৭৬

৫৪ জমাঃ আবিদ আলী জমাঃ আবমন উবিন ফরােী িাোরজখালা শ্রীরাজয়র চর ৮৮১

৫৫ জমাঃ ফাজতহ উল্যাহ মৃত আলহাজ্ব আঃ গবণ ভূইয়া বচনামূিা বিজটশ্বর ৮৮৩

৫৬ জমাঃ বলয়াকত আলী খাঁন লাল বময়া খাঁন মুদাফবদ ব চরজগায়ালী ৮৮৯

৫৭ জমাঃ আবুল কাজশম আনু বময়া গজয়শপুর চরজগায়ালী ৮৯১

৫৮ আঃ মবেদ মৃত আঃ রহমান চরজগায়ালী গজয়শপুর ৮৯২

৫৯ জমাঃ জমাছজলহ উবিন আহাজমদ আব্দুল কাজদর গজয়শপুর চরজগায়ালী ৮৯৩

৬০ জমাঃ নূরুল আবমন সরকার জমাঃ আব্বাস আলী সরকার জকশরীজখালা দশপািা ৮৯৪

৬১ এযাডঃ শবফউল িশর ভূইয়া মৃত আঃ হাবকম ভূইয়া ভগলপুর সুিলপুর ৮৯৫

৬২ জমাঃ আব্দুল কাবদর সরকার জমাঃ লাল বময়া সরকার সুিলপুর দশপািা ৮৯৭

৬৩ জমাঃ জগালাম মবহউবিন জমাঃ চাঁন বময়া গজয়শপুর সুিলপুর ৯০০

৬৪ আবিদ জহাজসন বসরাে বময়া জিপারী গজয়শপুর চরজগায়ালী ৯০২

৬৫ জমাঃ কবলম উল্লাহ আফছার উবিন মুন্সী জ ালপািা দশপািা ৯০৭

৬৬ অপু চন্দ্র সরকার মৃত জিজদন্দ্র চন্দ্র সরকার বতনবচটা িারপািা ৯০৯

৬৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম ভূইয়া মৃত হােী শমজসর আলী ভূইয়া স্বল্প জপন্নাই জগৌরীপুর ৯১১

৬৮ জমাঃ জমািারক জহাজসন আিদুল মবেদ জপন্নাই জগৌরীপুর ৯১২

৬৯ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাহাম্মদ আলী জপন্নাই জগৌরীপুর ৯১৩

৭০ জমাঃ শহীদ ভূ ূঁইয়া মৃত জমাোজম্মল হক ধীতপুর বেংলাতলী ৯১৪

৭১ জমাঃ আঃ মবমন ওিায়দুল হক গবল ার চর বেংলাতলী ৯১৫

৭২ জমাঃ জনায়াি বময়া সুিা বময়া চাবরপািা পাঁচপুকুবরয়া ৯১৮

৭৩ বছবিকুর রহমান সরকার মবফে উবিন চাবরপািা পাঁচপুকুবরয়া ৯২০

৭৪ বে, এম, জমাসজলহ উবিন সরঃ মৃত জমাঃ মবফে উবিন সরকার কুবশয়ারা রায়পুর ৯২৪

৭৫ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত আহসান উল্লাহ জিপারী টামটা ইবলয়টগঞ্জ(উঃ) ৯২৮

৭৬ জমাসজলহ উবিন আঃ েবলল ভূইয়া জিবকনগি ইবলয়টগঞ্জ(উঃ) ৯২৯

৭৭ নাবসর উবিন মৃত সরুে বময়া ভূইয়া খৈরজখালা জমাহাম্মদপুর(পুি ব) ৯৩০

৭৮ এইচ, জক, এম, ইসহাক মরহুম মুোফ্ফর জহাজসন জকতুবি রফারবদয়া ৯৩২

৭৯ জমাঃ এনামুল হক মৃত জমাঃ তবছর উবিন পূি ব মলয় িরজকাটা স্কুল ৯৩৫

৮০ জমাঃ জনয়ামুল হক সরকার বেন্নত আলী সরকার বমনারবদয়া জুরানপুর ৯৩৬

৮১ সাইে উবিন বেন্নত আলী বমনারবদয়া জুরানপুর ৯৩৭

৮২ জমাঃ আকতার জহাজসন জমাঃ নান্নু বময়া দাউদকাবি দাউদকাবি ৯৩৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/5
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২৫/০১/২০২১    

৮৩ আব্দল ওয়াদুদ আরি আলী জিপারী উত্তর জসবি হাসানপুর কজলে ৯৪০

৮৪ আঃ িাজরক আঃ খাজলক উঃ নছরুবি দাউদকাবি জপৌরসভা ৯৪১

৮৫ আলহাজ্ব হ রত আলী খান মৃত আলফাে উবিন খান তুোরভাঙ্গা দাউদকাবি ৯৪৩

৮৬ এ জক সামসুল হক জমাঃ বসবিকুর রহমান উত্তর সতানিী দাউদকাবি ৯৪৪

৮৭ জমাঃ শবফকুল ইসলাম জচৌধুরী জমাঃ মমতাে উবিন জচৌধুরী জসবি দাউদকাবি ৯৪৫

৮৮ মরহুম এ.জক.এম জদৌলজতর রহমান মরহুম জকরামত আলী মাষ্টার িাজহরচর িাজহরচর ৯৪৭

৮৯ আজনায়ার জহাজসন মৃত জমাঃ মহীদ উল্লযাহ জচঙ্গাকাবি দাউদকাবি জপৌরসভা ৯৪৯

৯০ জমাঃ িবশরুল ইসলাম মৃত আলফাে উবিন জিপাঃ িাজহরচর িাজহরচর ৯৫২

৯১ জমাঃ আঃ জছািহান মৃত আঃ মবেদ ফরােী জগালাজপরচর দাউদকাবি ৯৬০

৯২ এস এম জগালাম মাওলা মৃত আবিদ আলী মুন্সী জচঙ্গাকাবি দাউদকাবি ৯৬১

৯৩ জমাঃ মবনর জহাজসন জমাঃ খবলল সরকার িাজহরচর িাজহরচর ৯৬২

৯৪ জমাঃ রবফকুল ইসলাম (জরনু) রবমে উবিন সরকার হাসনািাদ িাজহরচর ৯৬৩

৯৫ জমাঃ আব্দুল মবতন আঃ কাবদর জচঙ্গাকাবি দাউদকাবি ৯৬৪

৯৬ বনেম উবিন সরকার মৃত জমাঃ কুতুি উবিন সরকার জচঙ্গাকাবি দাউদকাবি ৯৬৫

৯৭ এ জক এম আঃ রশীদ মৃত আশ্রাি আলী িাজহরচর িাজহরচর ৯৬৬

৯৮ জমাঃ মকবুল জহাজসন নওয়াি আলী দঃ নছরবি জগায়ালমাবর ৯৬৭

৯৯ জমাস্তাক আহম্মদ আঃ আবেে কালাইরকাবি জগায়ালমারী ৯৬৮

১০০ মৃত শাহ আলম সরকার খবলল মুন্সী বমনারবদয়া জুরানপুর ৯৬৯

১০১ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জচৌধুরী জমাঃ মকবুল জহাজসন কামাইরকাবি জগায়ালমারী ৯৭০

১০২ জমাঃ আবুল জহাজসন আঃ আবেে জুরানপুর জুরানপুর ৯৭১

১০৩ জমাঃ আলী আহজমদ তফাজ্জল জহাজসন বমনারবদয়া জুরানপুর ৯৭২

১০৪ ডাঃ লনী বময়া আঃ গফুর ভূ ূঁইয়া বনবিন্তপুর পদুয়া ৯৭৫

১০৫ এ জক এম সামছুজ্জামান বময়া জমাঃ জখারজশদ আলম বময়া জমাল্লাকাবি পদুয়া ৯৭৬

১০৬ জমাঃ আবেজুল হক মৃত ইসমাইল বময়া চরজগায়ালী চরজগায়ালী ৯৮৪

১০৭ মৃত জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত জমাঃ আবেে উবকল ঢাকারগাঁও হাসানপুর কজলে ৯৮৬

১০৮ ফবকর আঃ ছাজদক মৃত আঃ েবলল ঢাকার গাঁও সুিলপুর ৯৮৭

১০৯ জমাঃ নােমুল হক সরকার মৃত লাল বময়া সরকার গজয়শপুর চরজগায়ালী ৯৮৮

১১০ জমাঃ আশ বাদ বময়া মৃত জমাঃ জহাজসন আলী পাং সুিলপুর দশপািা ৯৮৯

১১১ জমাঃ ইব্রাবহম জহাজসন জমাঃ ইয়াবছন বময়া গজয়শপুর চরজগায়ালী ৯৯০

১১২ জমাঃ নেরুল ইসলাম চাঁন বময়া সরকার গজয়শপুর চরজগায়ালী ৯৯১

১১৩ এ, এন, এম, আব্দুল ওয়াবহদ জমৌলভী আব্দুল হাবলম চকমজখালা চরজগায়ালী ৯৯২

১১৪ জমাঃ খবললুর রহমান ইউনুছ আলী বময়া মুদাফবদ ব চরজগায়ালী ৯৯৩

১১৫ মৃত আঃ েবলল মৃত আঃ মবেদ জিপারী বতনবচটা আবমরািাদ ৯৯৮

১১৬ জমাঃ আঃ লবতফ ফবকর মৃত আঃ মবেদ কানিা জগৌরীপুর ৯৯৯

১১৭ মৃত আবুল হাজসম ইব্রাহীম খবলল কানিা জগৌরীপুর ১০০০

১১৮ জমাঃ বসবিকুর রহমান আব্দুর গফুর বময়া কানিা জগৌরীপুর ১০০১

১১৯ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন সরকার সুলতান সরকার সাতপািা দশপািা ১০০২

১২০ জমাঃ বফজরাে সরকার জমাঃ আিদী বময়া সরকার চাবরপািা ইছাপুর ১০০৪

১২১ রুহুল আবমন খিকার মৃত কবফল উবিন সরকার বশিপুর িারপািা ১০০৫

১২২ জমাঃ হুমায়ুন কবির মৃত কালু বময়া সরকার চর মাহামুবদ জগৌরীপুর ১০০৮

১২৩ খছয়দ আঃ লবতফ খছয়দ মমতাে উবিন চক্রতলা মারুকা ১০১১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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১২৪ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন জমাঃ আব্দুল আবেে পালপািা চশই ১০১২

১২৫ মমতাে উবিন ভূইয়া আঃ মাজলক ভূইয়া খৈরখলা জমাহাম্মদপুর পূি ব ১০১৪

১২৬ েবহরুল হক ভূইয়া মৃত িাহর আলী ভূইয়া চরকজখালা জমাহাম্মদপুর ১০১৬

১২৭ জমাঃ সবফ উল্লাহ ভূইয়া মৃত জগালাম আলী ভূইয়া জমাহাম্মদপুর জমাহাম্মদপুর ১০১৭

১২৮ েয়নাল আিদীন হাবমদ আলী চরকখলা জমাহাম্মদপুর ১০১৯

১২৯ জমাঃ আবনছুর রহমান মৃত আঃ রহমান বপপয়াকাবি বপপয়াকাবি ১০২১

১৩০ জমাঃ নুরুল আবমন সরকার মরহুম জমাঃ বেন্নত আলী সরকার দবিন জমাহাম্মদপুর িরজকাটা স্কুল ১০২২

১৩১ জমাঃ িাবরক আখি মৃত লাল বময়া আখি জমাহাম্মদপুর জমাহাম্মদপুর ১০২৩

১৩২ জমাঃ ছাজদকুর রহমান মৃত আঃ আবেে তালুকদার মাইৈারবদয়া পাঁচগাবছয়া ১০২৮

১৩৩ আিদুর রি বময়া আলাউবিন জচৌধুরী পািা রফারবদয়া ১০২৯

১৩৪ এম,এম,শবফউবিন জমা: চাঁদ বময়া সমু্ভরবদয়া রফারবদয়া ১০৩১

১৩৫ জমাঃ আঃ মান্নান সরকার আলীম উবিন জচৌধুরীপািা রফারবদয়া ১০৩২

১৩৬ জমাঃ জমাস্তাক আহাজম্মদ মৃত খসয়দ আলী হােী পবিম কাউয়াদী কাউয়াদী ১০৩৩

১৩৭ জমাঃ োবকর জহাজসন আমান উবিন গাংকািা পাঁচগাবছয়া ১০৩৪

১৩৮ আজয়ত আলী প্রধান আবেম উবিন প্রধান তুলাতলী পাঁচগাবছয়া ১০৩৬

১৩৯ জমাঃ শহীদ উল্লাহ জমাঃ ফেলুল হক সরকার তুলাতলী পাঁচগাবছয়া ১০৩৭

১৪০ জমাঃ আইয়ুি জচৌধুরী আমান উবিন গাংকািা পাঁচগাবছয়া ১০৩৮

১৪১ আঃ িাকী মৃত অজহদ আলী জিপারী িারকাউবনয়া সাতানী ১০৪২

১৪২ জমাঃ আশ বাদ আলী জমাঃ জসানা বময়া েগৎপুর েগৎপুর ১০৪৬

১৪৩ জমাঃ আঃ মবতন মাস্টার মৃত মুন্সী আঃ লবতফ কানাইগর েগৎপুর ১০৪৯

১৪৪ জমাছজলম বময়া জমাকজছদ আলী ভূইয়া হাইদনকাবি বভটিকাবি ১০৫৯

১৪৫ আঃ রহমান সরকার আঃ আবেে সরকার রঘুনাৈপুর বভটিকাবি ১০৬১

১৪৬ জমাঃ ইসমাইল বময়া মৃত কদম আলী মাস্টার রঘুনাৈপুর বভটিকাবি ১০৬২

১৪৭ আঃ রবহম ইসমলাই জমাল্লা নাজগরচর িলরামপুর ১০৬৫

১৪৮ মৃত বসরাজুল হক মৃত জমাঃ ইসহক জহাজসন পাঙ্গাবশয়া িলরামপুর ১০৬৮

১৪৯ জমাঃ আব্দুর মুন্নাফ মৃত আব্দুল গফুর নাজগরচর িলরামপুর ১০৭১

১৫০ মবতউর রহমান মৃত জমাঃ মবনরুল হক ভূইয়া মনাইরকাবি িলরামপুর ১০৭৩

১৫১ আঃ মান্নান মৃত শরীফ আলী িিরামপুর কবিকাবি ১০৭৯

১৫২ জমাঃ মঙ্গল বময়া মৃত ছজলম উবিন িিরামপুর কবিকাবি ১০৮০

১৫৩ জমাঃ শাহ আলম মৃত নুরু বময়া কবিকাবি কবিকাবি ১০৮১

১৫৪ আব্দুর রি বময়া মৃত মুন্সী আফাে উবিন একলারামপুর কবিকাবি ১০৯০

১৫৫ জমাঃ আশরাফুল আলম মৃত জমাঃ েমজশর আলী প্রাং কবিকাবি কবিকাবি ১০৯৫

১৫৬ জমাঃ কবির উবিন ভূইয়া দুধ বময়া ভূইয়া বসংগুলা গ্রামরায়পুর ১১০১

১৫৭ েয়নাল আজিবদন কদম আলী বসংগুলা গ্রামরায়পুর ১১০২

১৫৮ জমাঃ আকতারুজ্জামান আলী আেগর ভূঞা চাবরপািা পাঁচপুকুবরয়া ১১০৩

১৫৯ জমাঃ জখারজশদ আলম ছাজয়দ আলী বসংগুলা গ্রাম রায়পুর ১১০৪

১৬০ জমাঃ িবশরুবিন ভূই া আরি আলী ভূইয়া কুবশয়ারা গ্রাম রায়পুর ১১০৫

১৬১ জমাঃ হুমায়ুন কবির সরকার জমাঃ আলী আকির সরকার ভাস জখালা ইবলয়টগঞ্জ ১১০৬

১৬২ আিদুল মাজলক আিদুর রহমান ইবলয়টগঞ্জ ইবলয়টগঞ্জ ১১০৭

১৬৩ মৃত আঃ মাজলক মৃত মহব্বত আলী টামটা ইবলয়টগঞ্জ (উঃ) ১১১০

১৬৪ জদৌলত আহম্মদ আফোল উবিন খবলফা িাশরা ইবলয়টগঞ্জ (উঃ) ১১১২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৫ জমাঃ শাহোহান জমাঃ আঃ রহমান আদমপুর গ্রাম রায়পুর ১১১৩

১৬৬ জমাঃ আব্দুস সামাদ সুোত আলী আদমপুর গ্রাম রায়পুর ১১১৪

১৬৭ জমাঃ লুৎফর রহমান ( িীর মুবি জ াদ্ধা) নাজয়ি আলী বিটমান ইবলয়টগঞ্জ ১১১৫

১৬৮ জমাঃ মহসীন খান মৃত কামাল উবিন খান জমৌটুপী মবেদপুর ১১২০

১৬৯ এম এ মাজলক হােী আিির আলী সাহাপুর মবেদপুর ১১২৩

১৭০ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজসন মৃত জহমত আলী আহঃ খবললািাদ নারানবিয়া ১১২৬

১৭১ জমাঃ হাবনফ আকি রহমত আলী আকি িােরা িাজহরচর ১১২৭

১৭২ সাজেবন্ট সবফকুল ইসলাম বসকদার জমাঃ নূরুল ইসলাম বসকদার জগালাজপরচর দাউদকাবি ৩৬২২

১৭৩ হােী জমাঃ ছালামত উল্লাহ জমাঃ সাইে উবিন জিপারী নাজগরকাবি দাউদকাবি ৩৬৬৪

১৭৪ আবুল কাজশম শবরফ আিদুল জসািহান সরকার কদমতলী দাউদকাবি ৬২১৮

১৭৫ মৃত আবুল কালাম আোদ মৃত োফুর আবলম জমাল্লা দবিণকাবি বমেবানগর ৬৫১৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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