
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ রায়পুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আিদুল মবতন জেদাজেত উল্যা পূি ব জকজরাো জমাল্লার োট ১৩২৯

২ জমাঃ ছবি উল্যা এমদাদ উল্যা দঃ রােপুর ৩নঙ চর জমােনা ১৩৩১

৩ জমাঃ আেসান োিীি জমাঃ িাদশা বমঞা চর জমােনা ৩নঙ চর জমােনা ১৩৩৪

৪ আবুল কালাম জমাোম্মদ উল্যা োওলাদার দঃ সাগরদী ৭নং িামনী ১৩৪২

৫ কবলম উল্যাে এমদাদ উল্যা সাগরদী কাবপলাতলী ১৩৫৬

৬ বছবিকুর রেমান শামছুল েক িাোদুর চর জমােনা চর জমােনা ১৩৬১

৭ জমাঃ ছুন্নু বমো অবে উল্যা বমো রাখাবলো দঃ জসানাপুর ১৩৬৫

৮ জমাঃ আিদুছ সাত্তার মবেবুল েক চর জমােনা চর জমােনা ১৩৭১

৯ বপন্টু চন্দ্র সাো স্যামলাল সাো সাগরদী কাবপলাতলী ১৩৭২

১০ মুকবুল মাবি রেমান মাবি চরিংশী ২নং চরিংশী ১৩৭৩

১১ জমাঃ িেল আোম্মদ ইবিস বমো চরিংশী চরিংশী ১৩৭৫

১২ শ্রী নারােন চন্দ্র সরকার েরজমােন সরকার চর আিাবিল োেদরগঞ্জ ১৩৭৮

১৩ োবকর জোজসন খবলজলর রেমান সাগরদী কাবপলাতলী ১৩৭৯

১৪ ছাজদক আলী শাোদাত উল্যা চর পাঙ্গাসীো ১নং চর আিাবিল ১৩৮০

১৫ কােী জতািাজেল জোজসন মৃত কােী আিদুর রবশদ সাইচা কাবেরবদঘীর পাড় ১৩৮২

১৬ সুলতান আোম্মদ খান োলাল উবিন জিপারী সাগরদী ৭নং িামনী ১৩৮৩

১৭ এ, জক, এম জমাশারি জোজসন ডাঃ আিদুল েবলল সাইছা ৭নং িামনী ১৩৮৫

১৮ ইসমাইল জোজসন িেল েক সাগরদী কাবপলাতলী ১৩৮৬

১৯ নুর জোজসন ভ ূঁইো মৃযত িবশর উল্যা ভঞা চর িামনী উৎিতনগর ১৩৮৮

২০ এ, এস, এম শােোোন শামসুল হুদা মধুপুর রােপুর ১৩৮৯

২১ এ এইচ এম োমাল উিীন জমাোম্মদ ওোজছল রাখাবলো রাখাবলো িাোর ১৩৯০

২২ জমাঃ শাে আলম মাতাব্বর আলী আোম্মদ উদমারা উদমারা ১৩৯২

২৩ আিদুল খাজলক েেনাল আিবদন সাগরদী কাবপলাতলী ১৩৯৪

২৪ জমাঃ আিদুল জমাতাজলি মৃযত আলী আেজম্মদ উদমারা উদমারা ১৩৯৫

২৫ জমাঃ ওছমান খান োেী নুর জমাঃ খাঁন চরিংশী চরিংশী ১৪০৬

২৬ জমাঃ সালােউবিন মািী আঃ আবেে মািী চরিংশী চরিংশী ১৪০৭

২৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তিা োছন আলী জিপারী চরিংশী চরিংশী ১৪০৮

২৮ রুহুল আবমন বমবি মৃত জমাঃ লনী বমবি চরিংশী ২নং চরিংশী ১৪০৯

২৯ আলী আোম্মদ েেনাল আিবদন জদনাজেতপুর রােপুর ১৪১৫

৩০ আেছান োবিি িাদশা বমো চর জমােনা চর জমােনা ১৪১৬

৩১ জমাঃ জমাোজম্মল েক মৃত জমাোম্মদ উল যা দবিন জকজরাো ১৪২২

৩২ জমাঃ ইউছুপ মৃত আঃ গবি বমো পূি ব লাচ রােপুর,জপৌরসভা ১৪২৫

৩৩ োবিি সবি উল যা মৃত শাোদাত উল যা জমাল্লা চর আিাবিল ১০নং রােপুর ১৪২৬

৩৪ জমাঃ সবিক উল যাে বমো মৃত েেনাল আজিদীন চর আিাবিল োেদরগঞ্জ ১৪৩২

৩৫ গােী আিদুস সামাদ আিদুস সালাম কারী চর িংশী উঃ চর িংশী ১৪৩৫

৩৬ জমাঃ সবিকুল ইসলাম মৃত মবেিল েক উঃ রােপুর ৩নং চর জমােনা ১৪৩৬

৩৭ সু (অিঃ ) জগালাম জমাস্তিা পাট মৃত ছালামত উল্যা পাটওোরী উঃ রােপুর ৩নং চর জমােনা ১৪৪১

৩৮ জমাঃ আলী আেম্মদ োবমদ উল্যা দ: রােপুর দ:রােপুর ১৪৪৪

৩৯ জতাোজম্মল জোজসন জচৌধুরী তবের উবিন আেমদ জচৌধুরী রাখাবলো রাখাবলো িাোর ১৪৪৭

৪০ আিদুল গবন মৃত জগালাম জোজসন রাখাবলো ৪নং জসানাপুর ১৪৫১

৪১ জগালাম জমাস্তিা আিদুর রবশদ পূি ব চর পাতা ৫ নং চর পাতা ১৪৫৮

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ রায়পুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ শাোোলাল পাঠান োজিদ উল্লাে পাঠান চর পাতা ৫ নং চর পাতা ১৪৫৯

৪৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত িবসর উল্যাে জদওোন চরপাতা চরপাতা ১৪৬০

৪৪ আ,ক,ম, আিদুল্লাে মৃত জমাঃ ওোবেে উল্যাে চরপাতা ৫নং চর পাতা ১৪৬২

৪৫ মৃত োবিি উল্যা মৃত মুবছবলম বমো চর পাতা ৫ নং চর পাতা ১৪৬৩

৪৬ আবুল কালাম আিদুল মবতন উঃ জকজরাো ৬ নং জকজরাো ১৪৬৫

৪৭ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম িেজলর রেমান উঃ জকজরাো ৬নং জকজরাো ১৪৬৮

৪৮ জমাঃ জমাস্তিা বমো মৃযত োেী িাদশা বমো উঃ জকজরাো ৬ নং জকজরাো ১৪৬৯

৪৯ জমাঃ োবনপ মৃযত োেী লবকেত উল্যা লুধুো ৬ নং জকজরাো ১৪৭৬

৫০ মৃযত জতািাজেল আোম্মদ মৃযত জমাোম্মদ উল্যাে উঃ জকজরাো ৬ নং জকজরাো ১৪৭৮

৫১ মৃত জমাঃ জখারজশদ আলম মৃত ইউনুছ বমো পাটওোরী উত্তর জকজরাো োেী িাড়ী ১৪৮০

৫২ জমাঃ তােল ইসলাম মৃত সামছল েক দিাদার উত্তর জকজরাো োেী িাড়ী ১৪৮৩

৫৩ জমাঃ িেজলর রেমান পাটওোরাী মৃত িবসর উল্যা পাটওোরী উঃ জকজরাো ৬নং জকজরাো ১৪৮৪

৫৪ জমাোম্মদ আবমন মৃত আঃ গফুর পাটওোরী উঃ জকজরাো ৬নং জকজরাো ১৪৮৫

৫৫ আিদুল কবরম মৃত আঃ েক বমেবা উত্তর জকজরাো উত্তর জকজরাো ১৪৮৬

৫৬ এ, আর, খাঁন মৃত োেী কবল বমো রামনী ৭নং িামনী ১৪৮৯

৫৭ জমাঃ িের আলী বমো মৃত োেী আতর আলী বমো সাগরদী কাবপলাতলী ১৪৯০

৫৮ ম্রত আেসান উল্যাে মৃত োেী আতর আলী বমো সাগরদী কাবপলাতলী ১৪৯১

৫৯ িেল আেজমদ মৃত োজিদ উল্যাে সাগরদী ৭নং িামনী ১৪৯৩

৬০ মৃত িেলুল েক বমোেী মৃত সােদুল্লাে বমোেী সাগরদী কাবপলাতলী ১৪৯৪

৬১ সুলতান আেম্মদ খাঁন োমাল উবিন জিপাবর সাগরদী কাবপলাতলী ১৪৯৫

৬২ ছানা উল্যা মৃত োবিি উল্যাে সাইচা কাবেরবদঘীর পাড় ১৪৯৬

৬৩ জমাঃ ইকিাল জোজসন মৃত জলাকমান জোজসন সাইচা ৭নং িামনী ১৪৯৭

৬৪ জোজসন আেজম্মদ িসু বমো সাগরদী কাবপলাতলী ১৪৯৮

৬৫ জমাোম্মদ জোজসন মৃত রুহুল আবমন সাইচা কাবেরবদঘীর পাড় ১৫০০

৬৬ মৃত জোজসন আেম্মদ মৃত েজিদ উল্যাে সাগরদী ৭নং িামনী ১৫০১

৬৭ জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ ইউনুছ বমো সাগরদী ৭নং িামনী ১৫০৫

৬৮ জমাঃ নূর নিী পাটওোরী মৃত জসানা বমো পাটওোরী পূি ব কাঞ্চনপুর ৭ নং িামনী ১৫০৬

৬৯ জমাঃ রবিক উল্যাে পাটওোরী মৃত োবিি উল্যাে সাইচা ৭ নং িামনী ১৫১১

৭০ জমাঃ রুহুল আবমন ছাজদক আলী উদমারা উদমারা ১৫১৩

৭১ মৃত জমাঃ আোত উল্যাে মৃত সাোদ উল্যা জদিীপুর ১০ নং রােপুর ১৫১৬

৭২ জমাঃ মঞ্জুরুল আলম জমাঃ সাোবুবিন দঃ জকজরাো রােপুর জপৌরসভা ১৫১৭

৭৩ নূরুল ইসলাম মৃত নুর বমো জমাল্লা দবিন জকজরাো রােপুর ১৫১৮

৭৪ মৃত আবু তাজের মৃত আবমন উল্যা বমো জদনাজেতপুর রােপুর জপৌরসভা ১৫২০

৭৫ জমাঃ সামছুবিন জমৌলভী জমাোম্মদ উল্যা দবিন জকজরাো জমাল্লার োট ১৫২৩

৭৬ নুর জমাোম্মদ মৃত জমাঃ এসোক জদনাজেতপুর রােপুর জপৌরসভা ১৫২৮

৭৭ জমাঃ জিলাজেত জোজসন জচৌঃ মৃত োেী জমািারক আলী জচৌঃ িামনী উৎিতনগর ১৫৩০

৭৮ জমাঃ আবুল কাজশম গােী মৃত গফুর গােী চর আিাবিল ১নং চর আিাবিল ১৫৩৪

৭৯ জমাঃ আিদুল আউোল মৃত ইমান েক মাবি মধ্য রােপুর ১৫৩৬

৮০ নূর জমাোম্মদ ভ ূঁইো মৃত আলী আেম্মদ ভ ূঁইো সাগরদী ১৫৩৮

৮১ জমাঃ জখারজশদ আলম মৃত আিদুর রাজ্জাক পাটঃ সাগরদী ১৫৪০

৮২ আবুল োজসম পাটওোরী মৃত িেলুল েক পাটঃ সাগরদী ৭নং িামনী ১৫৪৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/3



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ রায়পুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ আেসান উল্যা মৃত আর্শ্বাদ বমো চরলক্ষ্মী ৮নং চরিংশী ১৫৪৫

৮৪ জোজসন আেম্মদ জচৌধুরী আব্দুল েক জচৌধুরী পূি ব জকজরাো ভ ূঁইো িাড়ী ১৫৫৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/3


