
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ লাকসাম

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ ইবলয়াছ বময়া আিদুল িারী বময়া উত্তর লাকসাম লাকসাম ২৯০২

২ েবিরুল ইসলাম মৃত কালা বময়া ভুবি ৬০৩৬

৩ আবুল িাসার আলী আিজেদ িাটির পাড় ৬০৩৯

৪ জিদাজয়ত উল্যা আলী আিজেদ িাটির পাড় ৬০৪০

৫ জমাঃ ইবিস মৃত কােী আব্বাস আলী িারাইপুর ৬০৬৪

৬ জমাঃ িাসমত আলী জমাঃ লাল বময়া উত্তর িােবতয়া ৬০৬৬

৭ জমাঃ আিদুল গফুর মৃত বেন্নাত আলী বিকারপুর ৬০৬৭

৮ জমাখজলছুর রিমান (আলফু) মৃত লবকয়ত উল্লাি িাজকরা ৬০৭১

৯ দ্বীন জমািােদ মৃত আিদুর রিমান আলীশ্বর ৬০৭৩

১০ জমাঃ তাজুল ইসলাম মজুমদার মৃত মনু বময়া মজুমদার তাভকপাড়া ৬০৮৭

১১

জমাঃ েয়নাল আজিদীন সামছল িক

জকোঁয়ার, িাকই দবিণ, 

ডাকঘর:চান গোঁও-3570, 

লাকসাম, কুবমল্লা চোঁনগোঁও ৬০৯১

১২ জমাঃ রবিকুল ইসলাম পাজটায়ারী আব্দুল েব্বার আউিপাড়া আউিপাড়া ৬০৯২

১৩ জমাঃ সবিদ উল্যাি গুনা গােী নরপাটি দবিণ জডামিাড়ীয়া ৬১০০

১৪ জমাঃ জমাস্তিা বময়া আিদুল গবন উত্তর নরপাটি জডামিাবড়য়া ৬১০১

১৫ মৃতঃ আবমর জিাজসন মৃতঃ নুর জিাজসন গােীরপাড় ৬১৩০

১৬ আবুল কালাম আোদ মৃতঃ িােী লাল বময়া বদিািন্দ ৬১৪০

১৭ আিদুস ছালাম মৃতঃ ছামাদ আলী নারারপাড় ৬১৪২

১৮ স্বপন সািা মৃত সুভাল চন্দ্র সািা পবিমগোঁও লাকসাম ৬১৪৭

১৯

জমাঃ আলী আিরাি জমাঃ আরি আলী

বমশ্রী, নং-০১, 

ডাকঘর:লাকসাম-3670, 

লাকসাম, লাকসাম 

জপৌরসভা, কুবমল্লা লাকসাম ৬১৪৮

২০ আব্দুল খাজলক মৃত আবলম উবিন চোঁদপুর ৬১৫২

২১ জমাঃ জমাখজলছুর রিমান মৃত জমাঃ জিাজসন রাইপুর ৬১৫৮

২২ আব্দুল িাবর আলী আজ্জম রাইপুর ৬১৬৩

২৩ আলী আকির আিছর উবিন িরল ৬১৬৪

২৪ জমাঃ আইয়ূি আলী মৃত ততয়ি আলী জছাট বিেরা ৬২১০

২৫ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত আিদুল েব্বার অশ্ববদয়া িােীপুর ৬২১২

২৬ আলী আক্কাছ মৃত বেন্নাত আলী ফূলূয়া ৬২১৪

২৭ জদজলায়ার জিাজসন খন্দকার আঃ জছািািান খন্দকার ভািকপারা ৬২১৫

২৮

ইউনুছ বময়া আিদুর রিমান

তকত্রা, জিপারী িাড়ী, িাকই 

দবিণ, ডাকঘর:উত্তর 

গােীপুর-3570, 

লাকসাম, কুবমল্লা উত্তর গােীপুর ৬২২১

২৯ জমাঃ আবুল খাজয়র এছমত উল্লযা মাস্টার কামড্ডা ৬২২৩

৩০ মমতাে উবিন রজ্জি আলী অশ্বতলা, পবিমগোঁও ৬২২৫

৩১ আিদুস ছাত্তার মজুঃ মৃত আলিাে িাদিা বময়া মজুঃ নরপাটি জডামিাড়ীয়া ৬২৩১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (ো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 কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৩২

জমাঃ সবিকুল ইসলাম জমাঃ ইউনুছ বময়া

নরপাটি, ইউনুস সদ দার 

িাবড়, ডাকঘর:জডামিাবড়য়া-

৩৫৭০, লাকসাম, কুবমল্লা জডামিাড়ীয়া ৬২৩২

৩৩ জমাঃ সবিকুর রিমান মৃত িােী ওয়াজিদ আলী নরপাটি জডামিাড়ীয়া ৬২৩৩

৩৪ জমাঃ িবিদ উল্যাি আবেে উল্যাি নরপাটি জডামিাড়ীয়া ৬২৩৪

৩৫ জমািারক জিাজসন খোঁন মৃত জমািােদ খোঁন নরপাটি ৬২৩৫

৩৬ আঃ রি ভ ূঁইয়া মৃত আলম গােী ভ ূঁইয়া জপ্রমনল ৬২৬২

৩৭ মীর আঃ ওিাি েব্বর আলী জদাখাইয়া ৬২৮০

৩৮ এইচ, এম, জমাস্তাক আিােদ মৃত জমাঃ বছবিকুর রিমান নর িবরপুর ৬২৮৩

৩৯ জমাঃ আিদুর রি মৃত নুর জমািােদ শ্রীপুর ৬২৯৬

৪০ জমাঃ আিদু ওয়াদুদ মৃত কালা বময়া আবিয়াদারী ৬২৯৭

৪১ মৃত এ, বকউ, এম, আঃ রিীদ মৃত কালা বময়া শ্রীপুর ৬৩০৩

৪২ মৃত আিদুল খাজলক, িীর প্রতীক মৃত জমাঃ আবমন উিীন পূি দ িাতািাবড়য়া ৬৩১৮

৪৩ আঃ আউয়াল মৃত জনায়াি আলী বিপুলাসর ৬৩২৮

৪৪ জমাঃ ইউছুি মৃত জমাঃ ইসমাইল বিউরাইন ৬৩৩৩

৪৫ মৃত আব্দুল কবরম জচৌধুরী মৃত জগালাম জমািােদ জচৌঃ বমশ্রী, লাকসাম ৬৩৩৫

৪৬ আঃ রবিম খান আঃ িাবমদ খান উত্তরকুল লাকসাম ৬৩৩৬

৪৭ জমাঃ আব্দুল মন্নান মৃত িাদিা বময়া পাইকপাড়া ৬৩৩৭

৪৮ মৃত সুিল চন্দ্র সািা মৃত খজগন্দ্র কুমার সািা পবিমগোঁও ৬৩৪০

৪৯ সুভাষ জভৌবমক মৃত নজরন্দ্র কুমার জভৌমঃ পবিমগোঁও পবিমগোঁও ৬৩৪১

৫০ জমাঃ িিীরুল আজনায়ার িিীর িলাগাত উল্লাি িড়তুপা, ডুবরয়াবিষ্ণুপুর ৬৩৪২

৫১ জমাঃ জিাজসন মৃত মকবুল আিেদ ডুবরয়াবিষ্ণুপুর ডুবরয়াবিষ্ণুপুর ৬৩৪৩

৫২ জমাঃ নুরুল আজনায়ার মৃত িালাগাত উল্লা িড়তুপা, ডুবরয়াবিষ্ণুপুর ৬৩৪৪

৫৩ আঃ খাজলক মৃত আিদুল গবণ বমশ্রী ৬৩৪৫

৫৪

অবনল কুমার জদ মৃত িবরজমািন জদ

বমশ্রী, ওয়াড দ নং-০১, 

ডাকঘর:লাকসাম-3570, 

লাকসাম, লাকসাম 

জপৌরসভা, কুবমল্লা লাকসাম ৬৩৪৬

৫৫ মৃঃ জখারজিদ আলম (সুরুে) মৃঃ িােী আলী আশ্রাি বময়া গােীমুড়া ৬৩৪৭

৫৬ আনা বময়া আলতাি আলী পাইকপাড়া লাকসাম ৬৩৪৮

৫৭ জমাঃ জছলামত উল্লাি জমাঃ আছমত উল্লা গােীমুড়া দবিণ চোঁদপুর ৬৩৫৯

৫৮ জমািারক আলী মৃত ইদর আলী বমশ্রী ৬৩৬০

৫৯ আলমগীর মাওলা জচৌঃ মৃত আিদুল কবরম জচৌঃ বমশ্রী ৬৩৬১

৬০ অরুন কুমার জদি রায় মৃত তরুনী কুমার রায় নিরতপুর ৬৩৬৩

৬১ জমাঃ সুলায়মান বময়া মৃত জমািােদ সির আলী মাস্টার গেরাপাড়া আমতলী ১২ নং তমিাতুয়া ৬৩৬৫

৬২ জমািােদ জমাস্তিা কামাল মৃত জমািােদ সির আলী মাস্টার গেরাপাড় আমতলী ১২ নং তমিাতুয়া ৬৩৬৬

৬৩ িামছু উিীন মৃত জমৌঃ জুনাি আলী পূি দ জনায়াগোঁও িাগমারা ৬৩৭০

৬৪ জমাঃ রুস্তম আলী মৃত আলী বময়া শ্রীপুর িােতজখালািাোর ৬৩৮০

৬৫ সবিকুর রিমান মৃত আলী আকিার মজুমদার মজগরাকলবময়া জছাটিরীিপুর ৬৩৮২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৬৬ মবিজুর রিমান িবির আিেদ কনকি রী রমািল্লিপুর ৬৩৯৪

৬৭ বিমল িড়ুয়া িজরন্দ্র চন্দ্র িড়য়া আলীশ্বর আলীশ্বর ৬৩৯৫

৬৮ মবনরুল ইসলাম আলী আশ্রাি তকত্রা উত্তর িােীপুর ৬৩৯৬

৬৯ মৃত মবিজুল িক মৃত জমাঃ ইসমাইল িড় বিেরা বিেরা িাোর ৬৩৯৮

৭০ জমাঃ ইবিস বময়া মৃত দুধু বময়া িড় বিেরা বিেরা িাোর ৬৪০৩

৭১ বসরাজুল ইসলাম রিমত আলী জকোঁয়ার চোঁনগোঁও ৬৪০৪

৭২ জমািারি জিাজসন মজুঃ মৃত ইয়াবছন মজুঃ লিীপুর পাচথুিী িাোর ৬৪০৬

৭৩ জমাঃ আমান উল্লাি জমা: িাবমদ আলী ইরুয়াইন আউিপাড়া ৬৪০৮

৭৪

জমাঃ আবুল িাজসম চোঁন বময়া

িাসা/জিাবডং:ডাঃ িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999 , 

কাবন্দরপাড়, 

ডাকঘর:চান্দগোঁও-3570, 

লাকসাম, কুবমল্লা চোঁনগোঁও ৬৪০৯

৭৫

জমাঃ েবলল মৃত আনছার আলী

ছনগোঁও, 

িাসা/জিাবডং:টিটির িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999, 

কাবন্দরপাড়, 

ডাকঘর:পবিম গোঁও-

3570, লাকসাম, কুবমল্লা পবিমগোঁও ৬৪১১

৭৬ আিদুল কবরম কালা বময়া তুলাতলী জিলঘর জিলঘর িাোর ৬৪২৯

৭৭ ইউনুছ বময়া িজন্দ আলী জনায়াগোঁও আেগরা ৬৪৩১

৭৮ মৃত িােী জমাঃ  আলতাি আলী মৃত ছির আলী িকতলা আেগরা িাোর ৬৪৩২

৭৯ জমাঃ আলী জনায়াি মৃত আবেজুর রিমান আতাকরা রায় জগাবিন্দপুর ৬৪৩৬

৮০ জমাঃ জমাস্তিা কামাল মৃত জমা সির আলী মাষ্টার গেরাপাড়া আমতলী ৬৪৩৮

৮১ জসালায়মান বময়া মৃত জমাঃ সির আলী মাষ্টার গেরাপাড়া আমতলী ৬৪৩৯

৮২ জতািাজ্জল আিজেদ মৃত আিাদ আলী ভইয়া িাইিগোঁও িাইিগোঁও ৬৪৪৯

৮৩ আবুল িািার মৃত জমািােদ উল যাি িাদুপাড়া িাসনািাদিাোর ৬৪৫১

৮৪ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত ইউসুি আলী ি রীপুর িাসনািাদিাোর ৬৪৫৩

৮৫ িজরকৃষ্ণ জদিনাথ উজপন্দ কুমার জদিনাথ কমলপুর িাসনািাদিাোর ৬৪৫৬

৮৬ জমাঃ ইউছুি োমান মমতাজুল িক সাতঘবড়য়া জনায়াগোঁও ৬৪৫৭

৮৭ জগালাম রিমাস ভইয়া মৃত আতা বময়া  ভইয়া িাদুপাড়া িাসনািাদিাোর ৬৪৫৯

৮৮ িিীদুল্লাি ভ ূঁইয়া মৃত সাজয়দুল্লাি ভ ূঁইয়া আিীয়াদারী জনায়াগোঁও ৬৪৬০

৮৯ মৃত বসরাজুল ইসলাম ভ ূঁইয়া মৃত জসকান্দার আলী ভু ূঁইয়া আিীয়াদারী জনায়াগোঁও ৬৪৬১

৯০ আিদুল ওয়াদুদ সুেত আলী উত্তর িাওলা উত্তর িাওলা ৬৪৬৬

৯১ মাষ্টার আিদুল কবরম মৃত আছাদ আলী উত্তর িাওলা উত্তর িাওলা ৬৪৬৭

৯২ জমাঃ আিদুল  িাবকম মৃত জিাজসন আলী িাতািাড়ীয়া ইকিাল নগর ৬৪৭১

৯৩ আিদুস জসািিান ক্বারী অবল উল্লাি লৎসর মজনািরগঞ্জিাোর ৬৪৭২

৯৪ বিজনাদ বিিারী সািা েগিন্ধু সািা পবিমগোঁও পবিমগোঁও ৬৪৭৯

৯৫ শুজসন চন্দ্র সািা মৃত সুিল চন্দ্র সািা পবিমগাও পবিমগাও ৬৪৮০

৯৬ এবিএম ইকিাল মৃত এজকএম আলী আিেদ লাকসাম েংিন লাকসাম ৬৪৮১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ লাকসাম

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৯৭ মৃত িােী ইউনুছ মীর মৃত জমাঃ িােী ইসমাইল মীর জপয়ারাপুর পবিমগোঁও ৬৪৮৩

৯৮ মৃত িরুন কুমার জদিরায় মৃত তরুনীকান্ত জদিয়ায় নিরতপুর লাকসাম ৬৪৮৫

৯৯

আিদুল খাজলক মৃত আক্রম আলী

কুন্দ্রা, িাসা/জিাবডং:৭৩৬, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড দ 

নং-০২, ডাকঘর:ডুবরয়া 

বিষ্ণুপুর-3570, 

লাকসাম, লাকসাম 

জপৌরসভা, কুবমল্লা ডুবরয়াবিষ্ণুপুর ৬৪৮৬

১০০ মৃত িােী চোঁন বময়া মৃত িােী আলতাি আলী গােীমুড়া গােীমুড়া ৬৪৮৭

১০১ আলিাজ্ব সাইফুল ইসলাম মৃত িােী চোঁন বময়া গােীমুড়া গােীমুড়া ৬৪৮৮

১০২ আবুল খাজয়র মৃত আলতাি আলী পাইকপাড়া ডুবরয়াবিষ্ণুপুর ৬৪৮৯

১০৩

জমাঃ জমাস্তিা বিল্লাল খান িাবিি উল্লা খান

বমশ্রী, ওয়াড দ নং-০১, 

ডাকঘর:লাকসাম-3570, 

লাকসাম, লাকসাম 

জপৌরসভা, কুবমল্লা লাকসাম ৬৪৯০

১০৪

জমাঃ জলাকমান জিাজসন জিংগল ইবিস আলী

বমশ্রী, িন্ধন টাওয়ার, 

ডাকঘর:লাকসাম-3570, 

লাকসাম, লাকসাম 

জপৌরসভা, কুবমল্লা লাকসাম ৬৪৯১

১০৫ জমাঃ িিীদুল্লাি মৃত আিদুল েব্বার জগামতী লাকসাম ৬৪৯২

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/4


