
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ হাইমচর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আলী আহাজেদ হাওলাদার জমাঃ ইউনুছ হাওলাদার কামাল সদ দাজরর কাবি হাইমচর ১৩৩৯

২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম সরকার জমাঃ েবহর উদ্দীন সরকার হাইমচর হাইমচর ১৩৪৪

৩ আবুল কালাম উবকল রুস্তম আলী চরজ ালাদী হাইমচর ১৩৪৬

৪ এম আর নূরুল কবির আিদুল লবতফ বময়া গন্ডামারা গন্ডামারা ১৩৪৭

৫ মৃত  াহোদা নেরুল ইসলাম মৃত আলহাে মাঃ আঃ গবন চরভভরিী চরভভরিী ১৩৫২

৬ আবুল কালাম আোদ নুরুল হক বময়া হাইমচর হাইমচর ১৩৫৪

৭ জমাঃ কাইউম বময়া মৃত সানা উল্যা মালত চরজ ালাদী নীকমল ১৩৫৫

৮ ইবলয়াছ বসকদার মৃত মাওঃ ইব্রাহীম চরভভরিী চরভভরিী ১৩৫৭

৯ আঃ হাবলম আখন মৃত মান্নান আখন উত্তর আলগী উত্তর আলগী ১৩৫৯

১০ েবহরুল ইসলাম মাল জসানা বময়া মাল গন্ডামারা আলগী দুগ দাপুর দঃ ১৩৬৫

১১ জমাঃ জিারহান উবদ্দন নূর জমাহােদ নকীি গন্ডামারা গন্ডামারা ১৩৬৬

১২ আঃ খাজলক মাতাব্বর মৃত হােী এবকন আলী মাতাব্বর তফার কাবি চরভভরিী ১৩৬৯

১৩ নূরুল আবমন সরদার মৃত পচু সরদার চরভভরিী চরভভরিী ১৩৭০

১৪ জমাঃ জসকাির আবল আিদুস সবহদ জচৌবকদার চর িগুলা চরভভরিী ১৩৭২

১৫ জমাঃ ফখরুল ইসলাম সরকার হাবফে আলী সরকার হাইমচর হাইমচর ১৩৭৫

১৬ শ্রী রবিন্দ্রনাথ জচৌধুরী মৃত অন্নদা প্রসাদ জচৌধুরী হাইচর হাইচর ১৩৭৭

১৭ ফজয়ে িক্স জিপারী মৃদ আঃ েব্বার জিপারী পবিমচর কৃষ্ণপুর আলগী িাোর ১৩৭৮

১৮ জমাঃ তাজুল ইসলাম মৃত হাবে ছজয়দ আলী হাওঃ িাোপ্তী গােীপুর ১৩৭৯

১৯ হাবিবুল্লাহ জগালদার মৃত জমাঃ জগালদার িাোপ্তী িাোপ্তী ১৩৮০

২০ আঃ মবতন খান জমাঃ দরজি  খান চরজ ালাদা নীলকমল ১৩৮১

২১ জনছার আহেদ বময়া জমাঃ োমাল িক্স বময়া চরজ ালাদী হাইমচর ১৩৮২

২২ জমাঃ আন্নাছ পাটওয়ারী জমাখজলছুর রহমান চরজ ালাদী আলগী িাোর ১৩৮৩

২৩ জমাঃ জমািারক জহাজসন চাঁদ বময়া মাদির চরভাঙ্গা গন্ডামারা ১৩৮৪

২৪ জমাঃ েবসম রও ন বময়া আবুল হাজ ম বময়া চরজ ালাদী হাইমচর ১৩৮৫

২৫ জমাহােদ আলী বেন্নাহ ্   জমাঃ চাঁন বময়া পাটওয়ারী চরজ ালাদী হাইমচর ১৩৮৬

২৬ হাঃ আবুল জহাজসন হাওলাদার মৃত ইছাহাক হাওলাদার চরজ ালাদা নীলকমল ১৩৮৯

২৭ হােী আলাউবদ্দন মৃত রাজ্জাক ভ ূঁইয়া চরভভরিী চরভভরিী ১৩৯০

২৮ আিদুচ ছাত্তার পাটওয়ারী আব্দুর রও ন পাজটায়ারী গন্ডামারা গন্ডামারা ১৩৯৬

২৯ জমাঃ মবফজুর রহমান পাজটায়ারী ওয়ালী উল্লাহ পাজটায়ারী কমলাপুর আলগী দূগ দাপুর ১৪০০

৩০ এম, এ, আউয়াল আব্দুল গফুর হাওলাদার চরজপাড়ামুখী গন্ডামারা ১৪০৮

৩১ িবসর উল্যা হােী আয়ুি আলী পবিম চরকৃষ্ণপুর আলগী িাোর ১৪০৯

৩২ জমাঃ  াহোহান পাটওয়ারী আিদুল লবতফ পাটওয়ারী গন্ডমারারা গন্ডামারা ১৪১০

৩৩ ডাঃ জমাঃ হারুন অর রব দ মৃত হােী আমোদ পাটওয়ারী নয়ানী লক্ষীপুর িাোবপ্ত ১৪১২

৩৪ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা আবুল জহাজসন ঢালী বভংগুবলয়া হবরপুর িাোর ১৪১৩

৩৫ বসরাজুল ইসলাম মৃত োমাল উবদ্দন খা িাোপ্তী ১৪১৪

৩৬ আবুল কাজ ম মৃত হােী মাতাব্বর আলী চরভভরিী চরভভরিী ১৪১৫

৩৭ জমাঃ আবুল িাসার আঃ জছািহান মুবি দবক্ষণ আলগী আলগী িাোর ১৪১৬

৩৮ জমাঃ আক্তার জহাজসন আিদুল হাবলম গন্ডামারা গন্ডামারা ১৪১৭

৩৯  বহদউল্যা বময়ােী এনাজয়ত উল্যা বময়ােী পূি দচর কৃষ্ণপুর গন্ডামারা ১৪১৮

৪০ এস এম  াহোহান এস এ সামাদ পবিমচর কৃষ্ণপুর আলগী িাোর ১৪১৯

৪১ জমাঃ আবু ছাজয়দ কবিরাে মৃত আবেে উল্যা কবিরাে চরজ ালাদী হাইমচর ১৪২০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদ  সরকার 

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ হাইমচর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট
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৪২ জিারহান উবদ্দন আহজমদ মৃত েবহরউবদ্দন সরকার হাইমচর হাইমচর ১৬৪৮

৪৩ জমাঃ িরকত উল্লাহ োলাল আহজমদ চরজ ালাদী হাইমচর ২২৯৮

৪৪ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম হাজফে আলী সরকার বকতাি আলী সরকার কাবি হাইমচর ২৫১৪
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