
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ সরাইল

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ মবিন আঃ জ ািহান কালীকচ্ছ নন্দীপািা কালীকচ্ছ-3430 ১৬৫৪

২ মবতউর রহমান জগদু বময়া সরাইল সরাইল ৪০৯৭

৩ আবুল কালাম আোদ আঃ মন্নাফ জিপারী পাকবিমুল দবিণপািা অরুয়াইল,3430 ৪১০৮

৪ জমাঃ সাইফুর রহমান জমাঃ সুরুে বময়া (নুরুল হুদা) কােীপািা িাহিােপুর িাহিােপুর ৪১১০

৫ জমাঃ আিদুল হাবকম আিদুর রাহমান অরুয়াইল, সরাইল অরুয়াইল,3430 ৪১২০

৬ মৃত আঃ খাজলক মুত আঃ আবেে রাোপুর অরুয়াইল,3430 ৪১২১

৭ জমাঃ িবফকুল ইসলাম েিান আলী রসুলপুর,চুন্টা চুন্টা ৪১২৮

৮ জমাঃ জমািারক জহাজসন আব্দুল গফুর নতুনহাটি মধ্য্যপািাচুন্টা চুন্টা ৪১২৯

৯ জমাঃ আবুল ফজয়ে আঃ জহবলম সরাইল সরাইল ৪১৪১

১০ েয় নারাযন দাস মৃত সুজরি চন্দ্র দাস বুড্ডা পবিমপািা -3431 ৪১৪৭

১১
জমাঃ োহাঙ্গীর কবির আব্দুল আলীম আইরল মেবলিপুর সরাইল মেবলিপুর ৪১৪৮

১২ মৃত নুর আহম্মদ মৃত মাহতাি উবিন জতরকান্দা জনায়াগাঁও-3430 ৪১৪৯

১৩ জমাঃ িবফ বময়া জম ঃ মবহউবিন বময়া জনায়াগাঁও,বময়ািাবি জনায়াগাঁও-3430 ৪১৫০

১৪

নারায়ন চন্দ্র সাহা রামদয়াল সাহা িাসা/জহাবডং:নারায়ন 

সাহার িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , চান্দুরা, 

ডাকঘর:চান্দুরা-3432, 

বিেয়নগর, ব্রাহ্মণিাবিয়া

িাহিােপুর ৪১৬০

১৫
প্রদীপ চন্দ্র চত্রুিতী িন্ধু জগাপাল চত্রুিতী ঠাকুর িাবি, 

গ্রাম/রাস্তা:999

িাহিােপুর-3431 ৪১৬১

১৬

মায়া রানী রায় মনজমাহন রায় িাদল ডাক্তাজরর িাবির 

দবিন পাজবে, 

গ্রাম/রাস্তা:999

িাহিােপুর ৪১৬২

১৭ সজতযন্দ্র জমাহন জচ ধুরী মৃত গুরচরণ জচ ধুরী িাহিােপুর িাহিােপুর-3431 ৪১৬৩

১৮ দীপক কুমার নাগ মৃত রিীন্দ্র জমাহন নাগ িাহিােপুর িাহিােপুর ৪১৬৪

১৯ রতন কুমার পাল অিনী জমাহন পাল িাহিােপুর িাহিােপুর ৪১৬৫

২০ জমাঃ ফেলুল হক মৃত তুফান আলী রানীবদয়া পূি েপািা অরুয়াইল -3430 ৪১৬৬

২১ সুজখন্দু জিখর রায় মৃত নজরন্দ্র নাথ রায় িাজদ অরুয়াইল অরুয়াইল,3430 ৪১৬৭

২২ জমা ধন বময়া মৃত সনু বময়া রানীবদয়া আরুয়াইল ৪১৬৮

২৩ জমাঃ সাজহর উবিন জমাঃ আব্দুর রহমান িাজদ অরুয়াইল অরুয়াইল -3430 ৪১৬৯

২৪ জমাঃ আবুল কাজসম জমাঃ  াজয়ি আলী অরুয়াইল,পাকবিমুল অরুয়াইল,3430 ৪১৭০

২৫ জমাঃ আিদুল খাজলক মৃত জমাঃ জখলু বময়া নাইলা িাখাইতী ৪১৭৩

২৬ জমাঃ আব্দুল ওয়াহাি মৃত ধন বময়া িড্ডাপািা সরাইল-3430 ৪১৭৪

২৭ জমাঃ আিদুল অহাি জমাঃ আিদুল ওয়াজহদ বনে সরাইল সরাইল ৪১৭৫

২৮ জমাোজম্মল হক জমাঃ বসরাজুল হক উচাবলয়াপািা সরাইল-3430 ৪১৭৬

২৯ জমাঃ আব্দুল আলী আব্দুল মাজলক সরাইল সরাইল ৪১৭৭

৩০ অমৃত চন্দ্র রায় মৃত গঙ্গাধর রায় িবনকপািা সরাইল ৪১৭৮

৩১
জমাঃ মন্নর আলী জমাঃ েহুর আলী আলী ভিন ৩৪৩৯/এ 

পাঠানপুর

মেবলিপুর ৪১৮১

৩২ হরলাল জদিনাথ ঈবর চন্দ্র জদিনাথ িাহোদাাপুর পবিমপািা ৪১৮২

৩৩ জমাঃ জ াট বময়া ওরজফ নুরুল ইসলাম মৃত কানাই বময়া িাহিােপুর িাহিােপুর-3431 ৪১৮৩

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িা াই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩৪

নুর উবিন জচ ধুরী রবকি উবিন জচ ধুরী masterpara 

sahbazpur sarail

িাহিােপুর-3431 ৪১৮৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িা াই
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