
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ লালমাই

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ বিমল বসংহ হজরন্দ্র চন্দ্র বসংহ আলীশ্বর আলীশ্বর ৬৯৫

২ কমল রন্েন দাশ হবরশচন্দ্র দাশ আলীশ্বর আলীশ্বর ২০৫৭

৩ জমাঃ আবরফুর রহমান জমা: লাল বময়া জকদার দুয়ার যুবিজ ালা িাোর ৬০২৮

৪ মৃত েয়নাল আিদীন মজুমদার মৃত জুনাি আলী মজুমদার জিলঘর তুলাতলী জিলঘর ৬০৩১

৫ জমাঃ আিদুল মান্নান এলাহী িকস বময়ােী জেমনল জেমনল িাোর ৬০৩৩

৬ জমাঃ আবুল  াজয়র মজুমদার আছমত উল্লাহ কাবছয়া পুকুবরয়া জছাট শরীফপুর ৬০৫৯

৭ আবুল িসার আব্দুল হাবকম বশকারপুর হােত জ ালা িাোর ৬০৬০

৮ জমাঃ তাজুল ইসলাম জসকান্দর আলী বশকারপুর হােত জ ালা ৬০৬১

৯ আবুল হাজসম আলী আকির বশকারপুর হােত জ ালা ৬০৬৫

১০ সসয়দ আহমদ মৃত আিদুস জছািহান মাতাইনজকাট আলীশ্বর ৬০৭৬

১১ এ ডবিউ ফারুক  াঁন মৃত জসকান্দার আলী আলীশ্বর আলী  ুশ্বর ৬০৭৭

১২ জমাঃ শামছুল হক মৃত আলী আহমদ আলীশ্বর আলীশ্বর ৬০৮০

১৩ জমাহাম্মদ হাবিবুর রহমান জমাহাম্মদ বছবিকুর রহমান মাতাইনজকাট আলীশ্বর ৬০৮৩

১৪ জমাঃ মনজুর- আলী (মধু) মৃত রমোন আলী মধ্যম জপরুল জভারােগতপুর ৬০৮৪

১৫ জমাঃ আিদুর রহমান আলী আহমদ মাতাইনজকাট আলীশ্বর ৬০৮৬

১৬ জমাঃ রবফকুল ইসলাম মজুমদার জমাঃ আলহাজ্জ আলী আেম মজুমদার জিলঘর তুলাতলী জিলঘর ৬১০৪

১৭ জমাঃ আিদুল মাজলক মজুমদার জমাঃ আছাদ আলী ইছাপুরা তুলাতলী জিলঘর ৬১০৫

১৮ তাজুল ইসলাম আিদুল গবন পারিাইন সগয়ারভাঙ্গা িাোর ৬১১১

১৯ জমাঃ আিদুল মন্নান মজুমদার িাছা বমঞা মজুমদার কাজলারা যুবিজ ালা িাোর ৬১১৩

২০ েজফসর জমাঃ আজনায়ার উল্লাহ মজুমদার জমহান উবিন মজুমদার কালরা যুবিজ ালা ৬১৫৬

২১ জমাঃ হাবনফ জমাঃ মবনরুজ্জামান েয়নগর আলীশ্বর ৬১৭৪

২২ জমাঃ জকরামত আলী জমাঃ আিদুল কাজদর েয়নগর আলীশ্বর ৬১৭৫

২৩ মমতাে উবিন মজুমদার আদমহক মজুমদার হােতজ ালা জিতগাঁও ৬১৮১

২৪ সামছুল হক আলী আকির বশকারপুর হােতজ ালা িাোর ৬১৮২

২৫ জমাঃ আবুল কাজশম ছবলম উবিন বকছমত চলু্ন্ডা হােতজ ালা ৬১৮৫

২৬ এডঃ তাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ লাল জমাহাম্মদ  ান িারাইপুর জছাট শরীফ ৬১৮৬

২৭ জমাহাম্মদ আবু তাজহর মুবিজ াদ্ধা জমাঃ মুোফ্ফর আলী োমুয়া জছাট শরীফপুর ৬১৮৭

২৮ জমাঃ আঃ রবশদ মৃত উসমান গবন জছাট চলন্ডা হােতজ ালা িাোর ৬১৮৮

২৯ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন আলী আশ্রাফ জছাট চলন্ডা হােতজ ালা ৬১৯৪

৩০ জমাঃ নুরুল হক জমাঃ আিদুল মবেদ আলীশ্বর আলীশ্বর ৬২০২

৩১ মৃত শরাফত আলী মৃত আরি আলী জপরুল পূি ব জভারােগতপুর ৬২০৬

৩২ হাবিবুর রহমান জচৌধুরী ছাজয়দ আলী হবরশ্চর জভারােগতপুর ৬২০৯

৩৩ জমাঃ আিদুল িারী মজুমদার চাঁন্দ বমঞা মজুমদার জচৌিজদানা জছাট শরীফপুর ৬২৩৯

৩৪ ইউসুফ বময়া মৃত জমাহাম্মদ জহাজসন জডামিাড়ীয়া জসান্ডা ৬২৪২

৩৫ মৃত নুরুল ইসলাম মৃত হােী জরৌশন আলী উন্দাবনয়া সগয়ারভাঙ্গা ৬২৪৪

৩৬ জমাঃ আবু তাজহর মজুমদার আল িক্স মজুমদার কাজলারা যুবিজ ালা িাোর ৬২৫৩

৩৭ জমাঃ আিদুল মান্নান আলী আহম্দ সাধুর কলবময়া যুবিজ ালা িাোর ৬২৫৮

৩৮ জমাঃ ইসহাক বময়া ইসমাইল বময়া ব লপাড়া জেমনল িাোর ৬২৬৩

৩৯ জমাঃ রুস্তম আলী মজুমদার জ ৌিন আলী মজুমদার শ্রীপুর যুবিজ ালা িাোর ৬২৬৪

৪০ জমাঃ আঃ মান্নান জমাঃ ফেজল আলী ধাজনাড়া যুবিজ ালা িাোর ৬২৬৫

৪১ জমাঃ জমাস্তফা কামাল ছাজয়দুর রহমান পারিাইন সগয়ারভাঙ্গা ৬২৬৬

গণেোতন্ত্রী িাংলাজদশ 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
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গণেোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ কালা বময়া ইসলমাইল জহাঃ আদমপুর জছাট শরীফপুর ৬২৬৭

৪৩ আিদুল হাবকম আনছার আলী  াদিপুর জছাট শরীফপুর ৬৩৫২

৪৪

রঙ্গু বময়া মৃত হােী জ ৌিন আলী

গ্রাম: সগয়ারভাঙ্গা -

ধনগােী িাড়ী সগয়ারভাঙ্গা িাোর ৬৩৫৫

৪৫ আিদুল লবতফ মৃত ছবলম উবিন সগয়ারভাঙ্গা সগয়ারভাঙ্গা ৬৩৫৬

৪৬ জমাঃ আবুল হাজসম কােীম উবিন উত্তর জদৌলতপুর িাগমারা ৬৩৬৮

৪৭ হারাধন বিশ্বাস কুন্েজমাহন বিশ্বাস মজনাহরপুর জলালাই িাগমারা িাোর ৬৩৭১

৪৮ জমাঃ আিদুল কাজদর জমাঃ েয়নাল আজিদীন বশকারপুর হােত জ ালা ৬৩৭২

৪৯ আব্দুছ জসািহান ইজ্জত আলী বশকারপুর হােতজ ালা ৬৩৭৮

৫০ জমাঃ সামছুবিন আনছর আলী মজঘর কলবময়া জছাট শরীফপুর ৬৩৭৯

৫১ মৃত মমতাে বময়া মৃত আশ্রাফ আলী উত্তর হােবতয়া হােতজ ালা ৬৩৮১

৫২ জমাঃ ফেলল হক জমাঃ জুলজফ আলী মজগর কলবময়া জছাট শরীফপুর ৬৩৮৩

৫৩ জমাঃ েয়নাল জুনাি আলী উত্তর হাোবতয়া হােত জ ালা ৬৩৮৬

৫৪ আবমরুল হক আলী আহাম্মদ আলীশ্বর আলীশ্বর ৬৩৮৮

৫৫ ফের আলী জোহর আলী কনকশ্রী রমািল্লভপুর ৬৩৯৩

৫৬ জমাঃআবমর জহাজসন জমাঃ জসকান্দর আলী তুলাতলী তুলাতলী জিলঘর ৬৪১৫

৫৭ জমাঃ জমা জলছুর রহমান জমাঃ লাল বময়া জকদার দুয়ার যুবিজ ালা িাোর ৬৪১৮

৫৮ জমাঃ জগালাম জহাজসন ভ ূঁইয়া জমাঃ আলম গােী ভ ূঁইয়া জেমনল জেমনল িাোর ৬৪২৩

৫৯ জমাঃ ফেলল হক রঙ্গুূঁ বময়া কাজলারা যুবিজ ালা িাোর ৬৪২৪

৬০ জমাঃ আসলাম বময়া আিদুল আলী পারিাইন সগয়ার ভাঙ্গা ৬৪২৫

৬১ মৃত সুরুে বময়া মৃত আলী আহম্মদ জিলঘর তুলাতলী জিলঘর ৬৪২৬

৬২ মৃত হাবিি উল্ল যাহ ভইয়া মৃত িবশর উবিন ভইয়া পারিাইন সগয়ারভাঙ্গা িাোর ৬৪২৭

৬৩ আিদুল  াজলক আরি আলী বমতল্লা যুবিজ ালা িাোর ৬৪২৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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