
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ বুব ়িচং

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাসজল উবিন আহাম্মদ িেলুর রহমান কালী কৃষ্ণনগর ছয়গ্রাম িাোর ৪৩৪২

২ জমাঃ শাহ আলম মৃত হােী আঃ কবরম েরইন ৪৩৫১

৩ জমাঃ মবনরুল হক জচৌধুরী মৃত শরীফুল হক জচৌধুরী চড়ানল চড়ানল ৪৩৭০

৪ জমাঃ জমাস্তফা মৃত আলী আেগর ছয়গ্রাম িাোর মীরপুর ৪৪০০

৫ মৃযত নুরুল ইসলাম মৃযত সসয়দ আরী রামপুর ৪৪৩৬

৬ জমাঃ েয়নাল আজিদীন মৃত িেলু বময়া এতিারপুর রামপুর ৪৪৩৯

৭ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মৃত আঃ হাবমদ শাহবদলার িাগ ৪৪৫১

৮ জমাঃ আবমনুল ইসলাম আিদুল গফুর হায়দরািাদ শংকুচাইল ৪৪৫৫

৯ জমাকাজিস বময়া মৃত সাদত আলী ভজিরমুড়া বঘলাতলা দরিার শরীফ ৪৪৫৮

১০ জরায়াছত আলী মৃত আনছার আলী চড়ানল চড়ানল ৪৪৫৯

১১ মৃত বগয়াস উবিন মৃত জহাজসন আলী রাোপুর ৪৪৬৫

১২ রবফকুল ইসলাম মৃত জমাক্তল জহাজসন পাজচাড়া চড়ানল ৪৪৭৩

১৩ জরয়াছত আলী মৃত আকমত আলী চড়ানল চড়ানল ৪৪৭৮

১৪ শ্রী সাধন চন্দ্র মৃত সুজরশ চন্দ্র িলারামপুর ৪৪৮১

১৫ মৃত জমাবমনুল ইসলাম মৃত আঃ হাজমদ জকাদাজ বলয়া ৪৪৮৩

১৬ জমাঃ আবুল হাজশম বেন্নাত আলী সছয়জদর গাঁও ফবকর িাোর ৪৪৮৬

১৭ মৃত জনায়াি আলী জচৌধুরী মৃত ফজতহ আলী জচৌধুরী জলাহাইমুড়ী ফবকর িাোর ৪৪৯২

১৮ কােী আঃ সালাম কােী আমান উবিন মাশরা ফবকর িাোর ৪৪৯৩

১৯ জমাঃ শামসুবিন আহাম্মদ মৃত লাল বময়া আজ্ঞাপুর কাবলকাপুর ৪৪৯৪

২০ জমাঃ আব্দুস সামাদ মাষ্টার মৃত সুোত আলী েগতপুর মাদ্রাসা েগতপুর ৪৫০০

২১ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত মজনাহর আলী খাড়াতাইয়া (িড় িাবড়) খাড়াতাইয়া ৪৫১২

২২ জমাঃ আবুল হাজসম মৃত চান বময়া মবহষমারা নানুয়ার িাোর ৪৫১৩

২৩ এ জক এম মুলফত আলী ভুইয়া মুকছুদ আলী ভূইয়া দবিণ শ্যামপুর পীরযাত্রাপুর ৪৫২২

২৪ জমাঃ শামছুল হক মৃত মকসুদ আলী হবরনধরা ৪৫২৬

২৫ আিদুল কাজদর আজলক জহাজসন কাঁঠাবলয়া ময়নামবত িাোর ৪৫৩২

২৬ জমাঃ নূরুল ইসলাম জসকান্দর আলী ফবরেপুর ময়নামবত িাোর ৪৫৩৩

২৭ জমাঃ িেলু বময়া হােী আনু বময়া কংশনগর পবিমবসংহ ৪৫৪৫

২৮ মৃত আবুল হাজশম মৃত ময়নল জহাজসন পাচ বকত্তা ৪৫৫৫

২৯ জমাঃ জমাখজলছুর রহমান মৃত আলী আশ্রাফ বনমসার বনমসার ৪৫৫৮

৩০ েয়নাল আজিদীন ভূঞা মৃত মজনাহর আলী উত্তর শ্যামপুর মালাপাড়া ৪৫৫৯

৩১ জমাঃ আিদুল জমাত্তাজলি জমাঃ সাজহি আলী েগতপুর েগতপুর ৪৫৬০

৩২ জমাঃ আঃ রবহম মৃত আলতাি আলী রাোপুর শংকুচাইল ৪৫৬২

৩৩ জমাঃ শাহ আলম আিদুল কবরম িাড়াইর কাবিলা িাোর ৪৫৬৬

৩৪ জমাঃ িবললুর রহমান বময়াোন জকারপাই জকারপাই ৪৫৬৮

৩৫ জমাঃ আব্দুল রবশদ মৃত মুকশত আলী বনমসার বনমসার ৪৫৬৯

৩৬ জমাঃ আলী আশ্রাফ চান বময়া শংকুচাইল শংকুচাইল ৪৫৭৭

৩৭ সাইদুর রহমান মৃত িসরত আলী জচৌধুরী চড়ানল রাোপুর ৪৫৮০

৩৮ জমাঃ েজু বমঞা জসানা বমঞা রাোপুর শংকুচাইল ৪৫৮৮

৩৯ মৃত বসবিকুর রহমান মৃত চান বময়া দবিন গ্রাম শংকুচাইল িাোর ৪৫৯৩

৪০ মৃত বসরাজুল হক নান্নু মৃত আবছমবিন চড়ানল চড়ানল ৪৫৯৯

৪১ আিদুল হাবলম ভূইয়া সুরুে বময়া বঘলাতলা বঘলাতলা দরিার শরীফ ৪৬০০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ মৃত বমোনুর রহমান মৃত আফাে উবিন আহাম্মদ শংকুচাইল শংকুচাইল িাোর ৪৬০৭

৪৩ আোদ বময়া মৃত লাল বময়া ধম মনগর ছয়গ্রাম িাোর ৪৬১৩

৪৪ মৃত আব্দুল হাবকম মৃত কাহার জমাল্লা বমরপুর িাকশীমুল ৪৬১৪

৪৫ জমাঃ আিদুল লবতফ আিদুল হাবকম েঙ্গলিাবড় ফবকর িাোর ৪৬২৭

৪৬ জমাঃ জুলফু বময়া মৃত এলাবহ িক্স িাকশীমূল িাকশীমুল ৪৬২৮

৪৭ জমাঃ ফবরদ উবিন মৃত আিদুর রহমান ছয়ঘবড়য়া সদর ইছাপুরা ৪৬৬১

৪৮ জমাঃ বসরজুল ইসলাম মৃত নািালক বময়া সাদকপুর পীরযাত্রাপুর ৪৬৭৮

৪৯ আিদুল মান্নান আোদ জমাঃ আনছার আলী সাদকপুর পীরযাত্রাপুর ৪৬৭৯

৫০ আঃ রবশদ মন্ছর আলী উত্তর শ্যামপুর মালাপাড়া ৪৬৮০

৫১ জমাহাম্মদ আিদুল হক ভূঞা জমাহাম্মদ টুক্কু বমঞা ভূঞা দবিণ শ্যামপুর পীরযাত্রাপুর ৪৬৮১

৫২

জমাঃ আিদুল খাজলক জসালায়মান

দবিণ শ্যামপুর (জমম্বার 

িাবড়) পীরযাত্রাপুর ৪৬৮২

৫৩ এ জক এম ব  আিদুল কুদ্দুস ভূইয়া মৃত ওয়াবরশ বমঞা ভুইয়া দবিণ শ্যামপুর পীরযাত্রাপুর ৪৬৮৩

৫৪ জমাঃ ময়নাল জহাজসন জমাঃ হাছান আলী সজমষপুর ময়নামবতে িাোর ৪৬৮৪

৫৫ জমাঃ শামছুল আলম খাঁন জমাঃ আিদুল কবরম খান সজমশপুর সাজির িাোর ৪৬৮৬

৫৬ মৃত আব্দুল খাজলক মৃত িেলুর রহমান ঝুমুর ময়নামবত ৪৬৮৭

৫৭ জমাঃ আঃ েবলল গােী মৃত আফছার  উবিন গােী জহাজসনপুর ময়নামবত ৪৬৯০

৫৮ জমাঃ শহীদ  উল্লাহ মৃত লুৎফর রহমান সজমষপুর ময়নামবত িাোর ৪৬৯৫

৫৯ আঃ রাজ্জাক আলী আহম্মদ শাহজদৌলতপুর কালাকচুয়া ৪৬৯৯

৬০ জমাঃ হাবমদ আিদুল হাজফে নামতলা ময়নামবত িাোর ৪৭০৩

৬১ জমাঃ সামছুল আলম দুলা বময়া বিনবন্দয়ারচর ময়নামবত িাোর ৪৭১২

৬২ জমাঃ আফাে উবিন মৃত করম আলী নামতলা ময়নামবত িাোর ৪৭১৩

৬৩ মৃত আঃ মাজলক মৃত আিদুল গফুর বেয়াপুর বেয়াপুর ৪৭১৪

৬৪ জমাঃ জমািারক জহাজসন রবমে উবিন আবিদপুর আবিদপুর ৪৭১৫

৬৫ বে এইচ জহদাজয়ত উল্লাহ মৃত আঃ হাবমদ জকারপাই জমাকাম ৪৭২৬

৬৬ জমাঃ আিদুল হাই আিদুল গবন (মাষ্টার) আবিদপুর আবিদপুর ৪৭২৭

৬৭ জমাঃ আিদুল েবলল বময়াোন জকারপাই জকারপাই ৪৭২৮

৬৮ জমাঃ রবমে উবিন মৃত আবিদ আলী জমাকাম বনমসার ৪৭২৯

৬৯ জমাঃ আঃ আউয়াল মৃত জদজলায়ার জহাজসন দয়ারামপুর রামপুর ৪৭৩৬

৭০ মৃত আবুর কাজশম মৃত আব্দুর রহমান সজমষপুর ভাজরল্লা ৪৭৪১

৭১ জতাফাজ্জল জহাজসন মৃত জতারাি আলী আকন্দ কংশনগর কংশনগর ৪৭৪২

৭২ জমাঃ নূরুল ইসলাম জমা. ওয়াে উবিন ভাজরল্লা ভাজরল্লা ৪৭৪৩

৭৩ আব্দুল মুন্নাফ মৃত আঃ েব্বার পবিম বসংহ ভাজরল্লা ৪৭৪৭

৭৪ আবু কাজহর কালাম জোনাি আলী িাজরশ্বর সাজহিাদ ৬৫০৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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