
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ শাহরাবি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ ইউসুফ মৃত সরফ উবিন উঘাবরয়া হাবিয়া ২৫১৭

২ জসবলম বময়া তালুকদার িবদউজ্জামান তালুকদার বচজতাষী বচজতাষী িাোর ২৫১৮

৩ মৃত নুরুজ্জামান মৃত োবক উবিন মুবি নবরংপুর রাগগ ২৫২০

৪ আবু িকর জমাঃ বসবিক পাটওয়ারী মৃত আঃ মবেদ বনেজমাহন শাহরাবি ২৫২১

৫ জমাঃ রবফকুল ইসলাম জসরাজুল হক বময়া রাোপুরা আদশ শ ইছাপূরা ২৫৩৪

৬ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মজুঃ মৃত এ, জছািহান মজুমদার চানপুর সূচীপািা ২৫৩৫

৭ জমাঃ আলী আহজেদ মৃত জছলামত উল্ল্যাহ পাটঃ আয়নাতলী হাবিয়া ২৫৩৬

৮ জমাঃ িবশর মৃত আবমর উবিন দদকামতা সূচীপািা ২৫৩৭

৯ জমাঃ জহদাজয়ত উল্ল্যাহ জমাল্ল্া মৃত সুলতান মাহমুদ নূনীয়া হাবিয়া ২৫৩৯

১০ মৃত মবফজুর রহমান মৃত জতৌবহদুর রহমান পানচাইল কাদরা ২৫৪২

১১ জমাঃ আজনায়র জহাজসন মৃত আিদুল মবেদ মুিী বনেজমহার শাহরাবি ২৫৪৩

১২ জমাঃ আিদুল আউয়াল মৃত জমৌলভী নূরুল হক বশমুবলয়া রাগগ ২৫৪৫

১৩ জমাঃ জহদাজয়ত উল্ল্যাহ পাজটায়ারী মৃত জছলামত উল্ল্যা পাজটায়ারী রাগগ রাগগ ২৫৪৭

১৪ জমাঃ আবলম উবিন মৃত মঈনুবিন বনে জমহার জমহার ২৫৪৮

১৫ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত আঃ লবতফ নাওিা শাহরাবি ২৫৪৯

১৬ দছয়দ জমাঃ শাহ আলম মৃত দছয়দ বসবিকুর রহমান শ্রীপুর শাহরাবি ২৫৫১

১৭ জমাঃ বছবিক উল্ল্যাহ পাজটায়ারী মৃত নূরুল হক পাজটায়ারী জকশরাঙ্গা রাগগ ২৫৫৩

১৮ নাজয়ক বমেশা হাবিবুর রহমান মহব্বত আলী জিতজতালা বচজতাষী ২৫৫৭

১৯ জমাঃ আলী আকির জমাঃ ইসমাইল হক উল্ল্যাশ্বর উল্ল্যাশ্বর ২৫৫৮

২০ জশখ জগালাম জমািফা ইউনুছ জশখ চবিপুর যাদিপুর ২৫৬৭

২১ জমাঃ জসফাজয়ত উল্যাহ মৃত আম্বর আলী নাহারা ১৭ নং রায়শ্রী ২৫৬৯

২২ জমাঃ আিদুর রউফ জমাঃ শওকত আলী ঘুঘুরপি বখলা িাোর ২৫৭৪

২৩ জমাঃ নাবের আহেদ আলতাফ আলী প্রসন্নপুর বখলা িাোর ২৫৭৬

২৪ মৃত আসমত আলী মৃত মুনছুর আলী বখলা ২৫৭৭

২৫ জমাঃ খায়রুল আলম মৃত আঃ ছালাম মুবি ফটিকবখিা ২৫৭৯

২৬ আিদুল কবরম ফবরে উবিন জখবিহর জখবিহর ২৫৮০

২৭ জমাঃ মাহফুজুর রহমান ভুইয়া নাবের আহজেদ জখবিহর জখবিহর ২৫৮১

২৮ জমাঃ আবমনুল হক তরফদার মৃত সবফ উল্ল্াহ জখবিহর জখবিহর ২৫৮৩

২৯ মৃত জমাঃ আঃ রহমান মৃত আহেদ বময়া জিপারী জখবিহর জখবিহর ২৫৮৪

৩০ মৃত জমাঃ জমজহদী হাছান মৃত আবমন উল্ল্াহ বছবিক আয়নাতলী আয়নাতলী ২৫৮৫

৩১ জমাঃ হায়দার আলী পাটওয়ারী আরি আলী পাজটায়ারী আয়নাতলী পাটওয়ারী িািী আয়নাতলী ২৫৮৬

৩২ জমাঃ হাজতম আলী মৃত ইমাম আলী েয়নগর ২৫৯০

৩৩ জমাঃ সুরুৎ আলী ইবিছ ভু ুঁইয়া বছমাইল হাবিয়া ২৫৯১

৩৪ মৃত জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত ইউনুছ বময়া জখবিহর জখবিহর ২৫৯৬

৩৫ রবফক আহমদ ভুঞা পবিত নাসীর উবিন ভুঞা জখবিহর জখবিহর ২৫৯৭

৩৬ জমাঃ লুৎফর রহমান আিদুর রি তপদার জখবিহর জখবিহর ২৫৯৮

৩৭ জমাঃ শাহাোহান ভূইয়া হাছান ভুইয়া জখবিহর জখবিহর ২৫৯৯

৩৮ জমাঃ মবেবুল হক আতর বময়া জখবিহর জখবিহর ২৬০০

৩৯ জমাঃ আঃ মবতন মৃত োমা বদয়া জখবিহর জখবিহর ২৬০১

৪০ আবুল কালাম আতর আলী হাবিয়া হাবিয়া ২৬০২

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ শাহরাবি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ মৃত সুজুত আলী মৃত খবললুর রহমান জেবতনারায়নপুর হাঁবিয়া ২৬০৪

৪২ জমাঃ কবলম উল্যাহ জমাঃ খবললুর রহমান জসবতনারায়নপুর হাঁবিয়া ২৬০৫

৪৩ জমাঃ দসয়দ আঃ হক পাজটায়ারী মৃত দসয়দ আলী পাজটায়ারী িগগর ২৬০৬

৪৪ জমাঃ শামসুল হুদা আব্দুর রবসদ বময়া পাগৈর বখলািাোর ২৬১০

৪৫ মৃত আঃ গবন মৃত ছবমর উবিন পাগৈর বখলা িাোর ২৬১১

৪৬ আবুল কালাম আোদ মৃত আঃ হাবকম পাটওয়ারী জখবিহর জখবিহর ২৬১৭

৪৭ জমাঃ সুলতান আহজমদ মৃত হাবিি উল্ল্াহ িগগর হাবিয়া ২৬২৬

৪৮ জমাঃ মমতাে উবিন পাটওয়ারী মুকবুল আহজমদ পাটওয়ারী জছাটতুলা ২৬২৭

৪৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাল্ল্া জমাঃ রবফকুল জহাজসন জমাল্ল্া জলপসা কাদরা ২৬২৮

৫০ মৃত জসকান্দর আলী মৃত আঃ রহমান িিতুলা বচজতাষী িাোর ২৬২৯

৫১ এ জক এম আিদুর রহমান আবু তাজহর মুিী জমাহল্ল্া বচজতাষী িাোর ২৬৩০

৫২ জচৌধুরী আবু তাজলি মকবুল আহজমদ জচৌধুরী বচজতাষী বচজতাষী িাোর ২৬৩২

৫৩ আহজমদ বময়া মৃত খবললুর রহমান শ্যামপুর ২৬৩৪

৫৪ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাঃ বছবিকুর রহমান িিতুলা বচজতাষী ২৬৩৭

৫৫ মৃত আঃ রবহম মৃত শমজশর আলী জতগতশ্বর ২৬৩৯

৫৬ নাঃ ফেলুল হক মৃত আঃ লবতফ চান্দল ২৬৪৩

৫৭ জমাঃ আবুল জহাজসন জমৌলভী েয়নাল আিদীন বখতারপািা বচজতাষী ২৬৪৪

৫৮ জমাঃ শাহোহান তপদার আবেে তপদার নবরংপুর নবরংপুর ২৬৪৭

৫৯ প্রজফসর আঃ মান্নান মৃত জসবলম উবিন নবরংপুর ২৬৪৮

৬০ জমাঃ আিদুর রশীদ আবিদুর রহমান রাগগ রাগগ ২৬৪৯

৬১ জমাঃ হারুনুর রবশদ আিদুল লবতপ রাগগ রাগগ ২৬৫০

৬২ জমাঃ আঃ রবহম পাজটায়ারী মৃত আহােদ উল্ল্াহ পাজটায়ারী মজনাহরপুর নবরংপুর ২৬৫১

৬৩ মৃত বসরাজুল ইসলাম মৃত আঃ রহমান ফুলজচা ২৬৫২

৬৪ আব্দুল মান্নান জমাঃ ফবরদ উবিন সংহাই আয়নাতলী ২৬৫৩

৬৫ ডাঃ েয়নাল আিদীন মৃত জছরাগ আলী জশারশাক ২৬৭৬

৬৬ জমাঃ ইউনুছ বময়া মৃত শরীফ উল্ল্াহ সাজরং ছাতারপাইয়া ২৬৭৯

৬৭ জমাঃ আলী আক্কাছ মৃত আবমন উবিন জহাজসনপুর আশ্রাফপুর-3632 ২৬৮০

৬৮ জমাঃ বমোনুর রহমান এমদাদুল হক িলশীদ (পাজটায়ারী িািী) িলশীদ ২৬৮১

৬৯ জমাঃ ফজয়ে উল্ল্াহ    পাটওয়ারী হােী জমা: হাবিবুর রহমান পাটওয়ারী 910,মবনপুর িলশীদ ২৬৮২

৭০ জমাঃ হাবফে আহজমদ আখন্দ মৃত জছরাে উবিন আখন্দ রািা ২৬৮৬

৭১ জমাঃ আবুল িাশার মৃত নূর বময়া আলীপুর ২৬৯০

৭২ জমাঃ আমীর জহাজসন মৃত জুনাি আলী আলীপুর উয়ারুক ২৬৯৪

৭৩ জমাঃ আবু তাজহর সিশার মৃত জসকান্দার আলী জসানাজচাঁ ওয়ারুক ২৬৯৮

৭৪ জমাঃ হাবকম জমাল্ল্া মাওলানা মবহউবিন টামটা ২৭০১

৭৫ জমাঃ আজনায়ার উল্ল্াহ ভূ ুঁইয়া মৃত িবশর উল্ল্াহ ভূ ুঁইয়া টামটা পূি শ টামটা ২৭০৩

৭৬ মত ফেলুল হক মৃত আঃ জছািহান বময়ােী টামটা ২৭০৪

৭৭ জমাঃ আবু তাজহর বসকদার ফেলুর রহমান টামটা বশকদার িািী টামটা ২৭০৫

৭৮ আবু তাজহর মাসুদ ভূ ুঁঞা মৃত ছবমর উবিন ভূ ুঁঞা জখাদ্্রদ ওয়ারুক ২৭০৬

৭৯ মৃত রবফকুল ইসলাম মৃত আবেে উল্ল্াহ ভূ ুঁঞা কুলশী ২৭০৭

৮০ েয়নাল আজিদীন মৃত আবুল হাজশম কুলশী টামটা ২৭০৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/4



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ শাহরাবি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮১ জমাঃ জগালাম জমািফা মৃত আঃ লবতফ কুলশী টামটা ২৭০৯

৮২ জমাঃ নেরুল ইসলাম জসানা বময়া কুলশী টামটা ২৭১০

৮৩ জমাঃ আঃ ওয়াদুদ মৃত আঃ মুন্নাফ বশিপুর ২৭১৪

৮৪ জমাঃ আবুল খাজয়র আঃ হাবমদ টামটা ওয়ারুক ২৭১৫

৮৫ জমাঃ মবনরুজ্জামান জমাঃ আিদুল অদুদ ইছাপুরা আদশ শ ইছাপূরা ২৭২১

৮৬ জমাঃ আঃ কাজদর মৃত আয়ুি আলী গােী িািী আদশ শ ইছাপুরা-3620 ২৭২২

৮৭ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজসন মৃত জমৌঃ আঃ রা জ্জাক বময়া রাোপুরা আদশ শ ইছাপুরা ২৭২৪

৮৮ জমাঃ আবুল হাজশম বময়া আব্দুল গবন বময়া রাোপুরা ইছাপুরা ২৭২৬

৮৯ মৃত আবুল হাজশম মৃত আঃ জছািহান ঢশুয়া ২৭৩০

৯০ জমাঃ আিদুর রি জমাঃ আঃ গফুর শুয়াপািা কাবলয়াপািা ২৭৩৭

৯১ জমাঃ আঃ িারী বুেরত আলী সুয়াপািা কাবলয়াপািা ২৭৩৮

৯২ জমাঃ ফেলূর রহমান জমাঃ ইস  মাইল জমৌলভী নায়নগর কাবলয়াপািা ২৭৩৯

৯৩ ভুষন চন্দ্র জদ মজনারন্েন জদ বুরুলীয়া ফজতপুর ২৭৪০

৯৪ জমাঃ আবুল জহাজসন আবমন উবিন জসনগাঁও কাবলয়াপািা ২৭৪১

৯৫ জমাঃ নুরুল ইসলাম আবমন উবিন জসনগাঁও কাবলয়াপািা ২৭৪২

৯৬ জমাঃ আমান উল্ল্াহ মৃত আব্দুল গবন জসনগাঁও ২৭৪৯

৯৭ জমাঃ জমািারক আলী আহজমদ নয়নপুর জিপরী িািী পাক-ফজতপুর ২৭৫৫

৯৮ জমাঃ োবকর জহাজসন মৃত জুনাি আলী মাস্টার জনায়াগাঁও শাহরাবি ২৭৫৬

৯৯ কােী জখারজশদ আলম মৃত মবেবুর রহমান পদুয়া197 জদিকরা ২৭৫৭

১০০ জমাঃ শবফ আহজমদ বমন্টু মৃত মবের উবির পাজটায়ারী জভালবদঘী জমজহর ২৭৫৮

১০১ মৃত সুজিদার আঃ মবতন মৃত আঃ খাজলক বনে জমহার জপৌরসভা ২৭৬২

১০২ দসয়দ হাবফে আহজমদ দসয়দ জমাহােদ হাবনফ শ্রীপুর শাহরাবি ২৭৬৩

১০৩ আঃ োঃ মঃ ফেলুল কাজদর মৃত বমন্নত আলী জনায়াগাঁও শাহরাবি ২৭৬৪

১০৪ নাঃ জমাঃ জসাজলমান (বিবডআর) মৃত হােী আবে জদিকরা ২৭৬৬

১০৫ নাঃ আঃ রবশদ (জসনা) মৃত আিদুল হক দারুন করা জদিকরা ২৭৬৭

১০৬ জলি নাঃ নুর জমাহােদ ভূ ুঁয়া মৃত আিদুল েব্বার মালরা জমজহর ২৭৬৮

১০৭ জমাঃ জমাোফফর জহাজসন শহীদ আবুল হাজশম পাজটায়ারী ফজতপুর ২৭৭২

১০৮ জমাোজেল হক িবছর উবিন ফজতপুর পাক-ফজতপুর ২৭৭৫

১০৯ আবমনুল ইসলাম িাদশা বময়া ফজতপুর পাক-ফজতপুর ২৭৭৬

১১০ জমাঃ শবহদ উল্ল্াহ পাজটায়ারী মৃত কবলম উল্ল্াহ পাজটায়ারী রাোরামপুর জখবিহর ২৭৯৬

১১১ জমাঃ আব্দুল মান্নান আিদুল লবতফ পাজটায়ারী জদিকরা জমজহর (দঃ) ২৮০৩

১১২ মৃত িাচ্চু বময়া মৃত আেগর আলী ডুশুয়া টামাটা ২৮০৫

১১৩ মৃত জুলবফকার আলী মৃত আিদুর রহমান জচঙ্গাচল টামাটা ২৮০৬

১১৪ শবহদ আঃ মবতন মৃত হােী আঃ গফুর ইছাপুরা টামাটা ২৮১৪

১১৫ জমাঃ জগালাম জমািফা মৃত সরাফত আলী ইছাপুর টামাটা ২৮১৫

১১৬ জমাঃ আিদুল লবতফ মৃত আিদুল মাজলক দদয়ারা বচজতাষী পবিম ২৮১৯

১১৭ জমাঃ আিদুল আবেে মৃত আিদুল েব্বার মুবি জখবিহর জখবিহর ২৮২৪

১১৮ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃত আঃ লবতফ বময়া দদকামতা সূচীপািা (দঃ) ২৮৩৩

১১৯ জমাঃ ওজহদুল আলম মৃত আঃ গবন জসনগাঁও জমজহর (উঃ) ২৮৪৫

১২০ জমাঃ ছাজলহ উহেদ মৃত নুর আহজমদ জনায়াগাঁও জমজহর (দঃ) ২৮৫৮

১২১ জমাঃ শামছুল হক মৃত েয়নাল আিবদন নরহ বচজতাষী পূি শ ২৮৬০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/4



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ শাহরাবি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২২ এ. এন. এম জিারহান উবিন জচৌঃ এ. বকউ. এম. আবেে উল্ল্াহ জচৌঃ উঘাবরয়া বচজতাষী (পঃ) ২৮৬৭

১২৩ নুরুল ইসলাম োমাল উবিন েয়নগর হাঁবিয়া ২৮৭৭

১২৪ জসাজলমান বময়া আিদুর রহমান বছমাইল হাবিয়া ২৮৭৮

১২৫ জমাঃ আিদুল হক পাটওয়ারী পবরে উবিন পাটওয়ারী জখাবিহর জখাবিহর ২৮৭৯

১২৬ জমাঃ আবু তাজহর পাজটাঃ মৃত ইউসুফ আলী পাজটাঃ রাোরামপুর জখবিহর ২৮৮৪

১২৭ জমাঃ আিদুল িাজতন পাটওয়ারী হােী মকবুল আহেদ পাজটায়ারী জছাটতুলা কাদরা ২৮৮৫

১২৮ ওয়ালী উল্ল্াহ ওলী আিদুল কাজদর িিতুলা বচজতাষী িাোর ২৮৮৬

১২৯ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন আফোল জহাজসন ভূইয়া ৭ বচজতাষী িাোর ২৮৮৭

১৩০ জমাঃ তাজুল ইসলাম জচৌঃ মৃত নবের আহজমদ জচৌঃ নবরংপুর নবরংপুর ২৮৯০

১৩১ জমাঃ ইমাম জহাজসন মৃত আব্বাস আলী মুিী বিেয়পুর রায়শ্রী দঃ ২৮৯৩

১৩২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ শামছুল হক উল্ল্যাশ্বর উল্ল্যাশ্বর ২৮৯৫

১৩৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত আরি আলী কাবলয়াপািা জসনগাঁও ২৯০০

১৩৪ জমাঃ আব্দুল অদুদ মৃত হাবনফ পাজটাঃ আোগরা টামাটা ২৯০৫

১৩৫ এম এ গফুর মৃত রমোন আলী রািা টামাটা ২৯১৪

১৩৬ মৃত হাবি উল্ল্াহ আব্দুর মন্নান রািা টামাটা ২৯১৫

১৩৭ জমাঃ মবহি উল্ল্াহ জমাঃ নুরুল হক ভূ ুঁইয়া িািী আদশ শ ইছাপুরা-3620 ২৯১৭

১৩৮ কােী জখারজশদ আলম কােী মমতাে উবিন সংকরপুর টামটা ২৯১৮

১৩৯ যুদ্ধাহত জমাঃ আঃ মান্নান মৃত আঃ লবতফ পাজটাঃ জদিকরা জমজহর দবিণ ২৯২৫

১৪০ আিদুল হক মৃত নুরুল হক িশুপািা সূচীপািা ২৯২৭

১৪১ মাহাবুি আলম মৃত অবল উল্ল্যা বময়া সূচীপািা সূচীপািা ২৯২৮

১৪২ বসবিকুর রহমান মৃত আঃ আবেে জিরনাইয়া রায়শ্রী দবিণ ২৯২৯

১৪৩ এ. এন. জমাঃ এ. মবমন মুিী আঃ মুনাফ পরানপুর উল্ল্যাশ্বর ২৯৩০

১৪৪ জমাঃ আলী মৃত কুরিান আলী পাগৈর বচজতাষী পবিম ২৯৩১

১৪৫ জমাঃ নরুল আবমন মৃত শরাফত উল্যাহ েয়নগর হাঁবিয়া ২৯৩৪

১৪৬ জসবলম বময়া তালুকদার মৃত িবদউজ্জামান তালুকদার বচজতাষী বচজতাষী পূি শ ২৯৩৯

১৪৭ জমাহােদ হাসান আলী মৃত হাবমদ মুিী বশমুবলয়া সূচীপািা দবিণ ২৯৪১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/4


