
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ নিীনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ নসু বময়া কালা গােী শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর ১৩৮

২ জমাঃ মাসু বময়া আিদুল আলী শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর ১১৭৬

৩ জমাঃ আবুল খাজয়র জমাঃ আিদুল কবরম বিিপুর বিটঘর ১৬০৪

৪ সাজেদ বময়া মৃত েলুমবিন কৃষ্ণনগর ২৯১২

৫ আঃ আবেে আরাফাত আলী নারাই ব্রাহ্মণোতা ২৯২৫

৬ সমসুজ্জামান মৃত োেী তজু বময়া রছুল্লািাদ রছুল্লািাদ ২৯৪৫

৭ জমাঃ আবুল খাজয়র মৃত জমাঃ আঃ খাজলক নিীনগর পূি ব ২৯৬৩

৮ োবিবুর রেমান বিজফন জসানা বময়া সরকার িীরগাঁও িীরগাঁও ২৯৮৩

৯ আবু বিবিক বময়া কালা িাসু বময়া কােলীরা বিিপুর ২৯৯৯

১০ জরাকন উবিন কাজিম আলী বিিপুর িাঘাউরা ৩০০২

১১ আঃ মান্নান মন্তাে বময়া কােবলয়া বিিপুর ৩০৪২

১২ জমাঃ মবনরুল েক মবনর োেী জমাঃ জোসাইন উবিন মুন্সী িাবলিািী বেজনাদপুর ৩০৫৩

১৩ উমর আলী মৃত জমাঃ পাচু োেী আলমনগর নিীনগর ৩০৮৭

১৪ জমাঃ িােোোন বিবিকী আব্দুর রাজ্জাক মািার বচত্রী নিীনগর ৩১০৭

১৫ জমাঃ আবু োমাল োবফে উবিন জিপারী ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩১১৩

১৬ আবতকুর রেমান মৃত আিদুল গবন ব্রাহ্মণোতা কাইতলা ৩১১৮

১৭ আব্দুল েক আব্দুর রবিদ রতনপুর িােপুর ৩১৩৪

১৮ জমাঃ নূরুল আবমন জসকান্দার আলী নিীনগর নিীনগর ৩১৩৫

১৯ জমাঃ খুরবিদ আলম খান শৃত োসান আলী খান খুরিীদ আলজমর িাবি িবিকাবন্দ ৩১৪০

২০ ফবরদ উবিন মৃত মুবন্স জসানা বময়অ জ াল্লাকাবন্দ িবিকাবন্দ ৩১৪১

২১ আবুল জোজসন মৃত ধন বময়া মাবিকািা শ্রীরামপুর ৩১৪৮

২২ জমাঃ োসান আলী মৃত জমাঃ িরীফ খান নারায়নপুর শ্রীরামপুর ৩১৫২

২৩ জমাঃ ফবরদ উবিন আিদুল আলী জগাসাইপুর োলশুকা ৩১৫৪

২৪ মােবুবুর রেমান আব্দুল খাজলক িােপুর রতনপুর ৩১৬২

২৫ আিদুস সালাম মৃত আব্দুর রবেম খাগাতুয়া রতনপুর ৩১৭১

২৬ জমাঃ িবেদুল জিখ জমাঃ আঃ আওয়াল গুবিগ্রাম বিটঘর ৩২১০

২৭ এ আর খাজলকুজ্জামান জমাঃ আঃ খাজলক রছুল্লািাদ রছুল্লািাদ ৩২১৪

২৮ জমাঃ মবমনুল েক চান বময়া জপৌরসভা জপৌরসভা ৩২১৭

২৯ জমাঃ আঃ বময়া ভূঞা মৃত সরাফত আলী ভূঞা চুওবরয়া চুওবরয়া ৩২২৬

৩০ আিদুর জরৌফ মকবুল জোজসন জমরকুটা বিদ্যাকুট ৩২২৭

৩১ জমাঃ িােোোন আব্দুল োবমদ খাগাবলয়া বিিপুর ৩২৫০

৩২ জেলু বময়া চান বময়া ধনািী ধনািী ৩২৬০

৩৩ জমাঃ বিবিকুর রেমান আঃ রবিদ ভদ্রগািা বিটঘর ৩২৭৫

৩৪ জমাঃ েবসম উবিন আেজমদ জসানা বময়া জগাপালপুর জগাপালপুর ৩২৮০

৩৫ আঃ েব্বার আবেল উবিন রতনপুর ৩২৮৮

৩৬ আঃ েবলল মৃত জসারাি আলী িাোনপুর রতনপুর ৩২৯২

৩৭ সামসুল েক মৃত ওয়াজয়দ আলী নিীনগর ৩৩১১

৩৮ আোম্মদ সবফ মৃত জখাদা জনওয়াে ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩৩৩১

৩৯ জমাঃ আলীফ জোজসন মালু বময়অ কাইসানপুর বিিপুর ৩৩৩২

৪০ জমাঃ আিদুল জমাতাজলি জচৌধুরী আব্দূল খবলল জচৌধুরী খারঘর িিাইল ৩৩৪৪

৪১ জগাপাল চন্দ্র সূত্রধর স্বগীয় েবরি চন্দ্র সূত্রধর োলশুকা োলশুকা ৩৩৪৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/7
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ আবমরুল ইসলাম নুরুল ইসলাম িবিকাবন্দ ৩৩৭২

৪৩ আলী আেজমদ ভূঞা োেী জমাঃ মেরম ভূঞা রাোখা সাজদকপুর ৩৩৯৯

৪৪ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত মুন্সী আরমান আলী কালঘিা কালঘিা ৩৪০০

৪৫ জমাঃ জসাজয়ি জচৌধুরী জসাঃ মুকবুল জোজসন জসমন্তঘর ৩৪১০

৪৬ জমাঃ আিদুল কবরম মৃত ধন বময়া জসমন্তঘর ৩৪১১

৪৭ েবেরুল েক মবেবুর রেমান জসমন্তঘর িাঘাউরা ৩৪১৪

৪৮ আিদুল মান্নাদ মৃত জমাঃ োবনফ িীরগাঁও ৩৪১৭

৪৯ জমাঃ আিদুল কুদ্দুস মজনায়ার আলী মীরপুর বিটঘর ৩৪২০

৫০ আঃ লবতফ মাস্টার মৃতমুসবলম আঃ গবণ সাতজমাি ৩৪২৬

৫১ জমাঃ আবু সালাম জমাঃ আলম বময়া িইচাইল সাতজমাি ৩৪২৭

৫২ জমাখজলছুর রেমান জসানা বময়া আটিয়ার বিিপুর ৩৪৩২

৫৩ আবু সাজয়দ আঃ ছুিান লাপাং নিীনগর ৩৪৩৫

৫৪ জমাঃ আনু বময়া জমাঃ িাজয়ি আলী চরলাপাং ৩৪৩৭

৫৫ জমাঃ মবতউর রেমান মুত আঃ োবকম নিীপুর নিীনগর ৩৪৩৮

৫৬ ফেলুর রেমান ভূ ূঁইয়া মাইন উবিন ভূ ূঁইয়া নিীপুর নিীনগর ৩৪৩৯

৫৭ মবেবুর রেমান োেী জতাতা বময়া চরলাপাং ৩৪৪০

৫৮ আঃ িাজরক বময়া জতাতা বময়া লাপাং নিীনগর ৩৪৪১

৫৯ মৃত জমাঃ এনাজয়তউল্লাে খান আজনায়ার আোমদ খান িীরগাঁও ৩৪৫৬

৬০ জমাঃ োরুনুর রবিদ মৃত আিদুল খাজলক খারঘর ৩৪৭০

৬১ আঃ েবলল খন্দঃ মৃত জরািন আলী খন্দকার োলশুকা ৩৪৭৫

৬২ আিদুল োবমদ মৃত অোি আলী খারঘর িিাইল ৩৪৭৭

৬৩ জমাঃ মুরতুো আলী মৃত আঃ আলী িাোিােপুর ৩৪৮২

৬৪ রনবেৎ চন্দ্র সাো সবতি চন্দ্র সাো শ্যামগ্রাম ৩৪৯৮

৬৫ জমাঃ সাজয়ইি বময়া জমাঃ জমাকবূর জোজসন শ্যামগ্রাম ৩৪৯৯

৬৬ জমাঃ আঃ েবলল মৃত চানবময়া  ানারকাবন্দ কৃষ্ণনগর ৩৫০৩

৬৭ আবুল খাজয়র চাঁন বময়া আব্দুল খাএর িাবর কৃষ্ণনগর ৩৫০৪

৬৮ জমাোম্মদ মর্তবো আলী োেী জমাোম্মদ আজনায়ার আলী কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর ৩৫০৮

৬৯ জমাঃ আবমনুল েক (রবেম) মৃত বনয়ােউবিন োফরপুর ইব্রাবেমপুর ৩৫১৭

৭০ জমাঃ ফেলুল েক সরকার আিদুল গফুর সরকার ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩৫১৮

৭১ জমাঃ সবেদ বময়া আঃ মন্নাফ িালকাবন্দ ৩৫২০

৭২ জমাঃ আবুল জোজসন জমাঃ ইরন আলী োফরপুর োফরপুর ৩৫২২

৭৩ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত আঃ জিািান ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩৫২৩

৭৪ মৃতবেরণ বময়া মৃত জতারাি আলী বনিীপুর জভালাচং ৩৫২৪

৭৫ জমাঃ মােবুবুর রেমান মৃত টি  জোজসন জদালািারী ৩৫২৬

৭৬ জমামঃ সবেদুল ইসলাম মৃত োেী বমঞা চান নিীনগর নিীনগর ৩৫৩১

৭৭ জমাঃ আব্দুল োবফে আব্দুল লবতফ কালঘিা রছুল্লািাদ ৩৫৩২

৭৮ মৃতজগালাম ফবরদ খন্দকার আলতাফ জোজসন খন্দকার নিীনগর নিীনগর ৩৫৩৩

৭৯ জমাঃ িাে আলম জচৌঃ মৃত আলী আেম জচৌঃ নিীনগর ৩৫৩৪

৮০ জমাঃ হুমায়ুন কবির আব্দুল জেবকম জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৫৩৫

৮১ মৃত জমাঃ আিদুল খাজলক মুন্সী আব্দুল গবণ আলীয়ািাদ নিীনগর ৩৫৩৮

৮২ জমাঃ আব্দুস সাজদক বময়া তাে উবিন জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৫৩৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জরোউল কবরম মৃত আিদুল েব্বার নারায়ণপুর নিীনগর ৩৫৪২

৮৪ জমাঃ আবমরুল ইসলাম মৃদ বসরাজুল ইসলাম নারায়ণপুর ৩৫৪৩

৮৫ জমাঃ সবফকুল ইসলাম মৃত জকরামত আলী নিীনগর নিীনগর ৩৫৪৪

৮৬ জমাঃ আবু োমাল জমাঃ নুরুল েক আলামনগর ৩৫৪৮

৮৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম কালা বময়া জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৫৪৯

৮৮ জমাঃ আবুল োজসম মৃত জমৌঃ িাদিা বময়া মাবিকািা ৩৫৫১

৮৯ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত আঃ মাজলক জডাপাকান্দা নিীনগর ৩৫৫৪

৯০ মবত বময়া মৃত লাল বময়া জমােল্লা বিদ্যাকুট ৩৫৫৯

৯১ জমাঃ ওবেদ উবিন মৃত বসরাে উবিন আেম্মদপুর ৩৫৬৬

৯২ কাইউম উবিন মৃত সসয়দ আলী সাতজমািা ৩৫৬৭

৯৩ আব্দুল মাজলক মৃত আজয়ত আলী িািী খলা ৩৫৭৮

৯৪ আব্দুল মান্নান আবেজুল ইসলাম ফজতেপুর লাউরফজতেপুর ৩৫৮৬

৯৫ জমাঃ আবুল োজসম আিদুল গফুর লাউর লাউরফজতেপুর ৩৫৯০

৯৬ জমাঃ িাোরুল িাজসদ মৃত আঃ গফুর পাকোেীপুর ৩৫৯১

৯৭ জমাঃ োবিবুর রেমান মন্তাে উবিন ফজতেপুর লাউরফজতেপুর ৩৬০০

৯৮ জমাঃ আিদুল োই জমাঃ আিদুল গবন বিটঘর বিটঘর ৩৬০৬

৯৯ জমাঃ ওয়াজেদ মৃত আব্দুল খাজলক মজেিপুর ৩৬২৭

১০০ োেী জমাঃ ইবদ্রস বময়া মৃত মুন্সী রবমে উবিন রামচন্দ্রপুর বিটঘর ৩৬৩৫

১০১ জমাঃ আবনছুল েক আিদুর রবিদ বিটঘর বিটঘর ৩৬৪২

১০২ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস আঃ রবিদ দুরুইল বিটঘর ৩৬৪৪

১০৩ জমাঃ অবেদ উল্লা নাজয়ি আলী গুবিগ্রাম ৩৬৪৫

১০৪ িবেদুল ইসলাম আফ ্  তাি উবিন বিনামাবি বিটঘর ৩৬৪৬

১০৫ জমাঃ োই সাজয়ি আলী বিটঘর ৩৬৪৮

১০৬ জমাঃ আব্দুল েবলল মৃত নূর জোজসন বিটঘর ৩৬৪৯

১০৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম কান্দার আলী বিটঘর বিটঘর ৩৬৫৩

১০৮ জমাঃ ফুল বময়া েহুর আলী বময়া বিদ্যাকুট বিদ্যাকুট ৩৬৫৯

১০৯ হুমায়ুন কবির মৃত মােবুবুর রেমান বিদ্যাকুট বিদ্যাকুট ৩৬৬২

১১০ েবেরূল েক মৃত মবেি আলী কুবিঘর ৩৬৬৪

১১১ জমাঃ বলয়াকত আলী আিদুল আলীম নাটঘর খাবরয়ালা ৩৬৭১

১১২ জমাঃ আঃ মবেদ আলফাে আলী উঃ দররা ৩৬৮১

১১৩ হুমায়ূন কিীর আব্দুর রেমান জমাল্লা জমাল্লা ৩৬৮২

১১৪ জমাঃ মুবি বদুল েক আসান উবিন জমাল্লা জমাল্লা ৩৬৯১

১১৫ জমাঃ কাঞ্চন বময়া মুন্সী বিলাত আলী কালঘিা ৩৬৯২

১১৬ জমাঃ ফবরদ উবিন আোম্মদ মৃত আমীর জোজসন লেরী কালঘিা ৩৬৯৩

১১৭ জমাঃ বিল্লুর রেমান চাঁন বময়া শ্যামগ্রাম শ্যামগ্রাম ৩৬৯৪

১১৮ জমাঃ বমোনুর রেমান মৃত সুরুে বময়া উঃ দাররা ৩৬৯৫

১১৯ জমাঃ সাইফুল্লাে জমাঃ োসান জমাল্লা জমাল্লা ৩৬৯৬

১২০ ইমদাদুল েক োবিবুর রেমান জমাল্লা জমাল্লা ৩৬৯৭

১২১ আিদুস িালাম আব্দুল োবমদ রছুল্লািাদ রছুল্লািাদ ৩৭০১

১২২ জমাঃ িাোদাৎ জোজসন ইব্রােীম জোজসন শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর ৩৭০৯

১২৩ জমাঃ িােোোন জমাঃ আলী বসকদার দিীশ্রীরামপুর ৩৭১৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/7



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ নিীনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৪ জমাোম্মদ িােোোন জমাঃ আলী বিকদার দবি-শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর ৩৭১৬

১২৫ ফবরদ আোম্মদ বসরাজুল ইসলাম জগাপালপুর জগাপালপুর ৩৭১৭

১২৬ মৃত আব্দুল খাজলক মৃত জদালা বময়া জগাপালপুর জগাপালপুর ৩৭১৮

১২৭ জমা সামছূল আলম মৃত মবনর উবিন িাউচাইল ৩৭১৯

১২৮ কােী িাসারত উল্লাে কােী চান বময়া রতনপুর রতনপুর ৩৭৩৪

১২৯ জমাঃ আঃ িাজতস মুন্সী কবফল উবিন িােপুর ৩৭৫৫

১৩০ জমাঃ আিদুর রবেম মুন্সী আব্দুল মবেদ খাগাতুয়া রতনপুর ৩৭৫৬

১৩১ কােী মজয়ে উবিন মৃত কােী তবফে উবিন রতনপুর রতনপুর ৩৭৫৭

১৩২ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা সফর উিীন আেজম্মদ িলদী িাবি িােপুর ি ৩৭৫৮

১৩৩ আবু কাজিম জমাোম্মদ আিদুস জসািোন আব্দুল মবেদ  িাতুয়া রতনপুর ৩৭৫৯

১৩৪ মৃত জমাঃ সাজদক মৃত জমাঃ আবুর োজসম িলদী িাবি িােপুর ৩৭৬০

১৩৫ কােী বরয়ািত উল্লা কােী ওয়াজেদ উল্লা রতনপুর ৩৭৬১

১৩৬ তারা চাদ সরকার মৃত িসন্ত কুমার সরকার িােপুর ৩৭৬৩

১৩৭ জমাঃ মােবুবুল আলম আিরাফ উিীন রতনপুর খাগাতুয়া ৩৭৬৪

১৩৮ আঃ োবলম বলল বময়া িাজেবিিারা ৩৭৬৬

১৩৯ কােী োরুন বময়া কােী আঃ মবেদ  ািাতুয়া ৩৭৬৭

১৪০ কােী নয়ন বময়া কােী নাবদর জোজসন  িাতুয়া রতনপুর ৩৭৬৮

১৪১ কােী জগালাম মঈন উবিন ফারুবক কােী বরয়াে উবিন ফারুবক রতনপুর ৩৭৬৯

১৪২ বিশু বময়া জমাঃ সাঈদ ভূইয়া বিটিবিিারা ৩৭৭০

১৪৩ আিদুল েক আবু সাইদ সাতজমািা সাতজমািা ৩৭৭১

১৪৪ জমাঃ আঃ আউয়াল জমাঃ সবফউবিন আেজমদ িােপুর িােপুর ৩৭৭২

১৪৫ আব্দুল মান্নান জফলু বময়া জখাল্লাকাবন্দ ৩৭৭৬

১৪৬ বততু বময়া মৃত োবফে আলী ধরাভাঙ্গা ৩৭৮২

১৪৭ জমাঃ বমোন বময়া মৃত মাইজুল ইসলাম জমািারামপুর ৩৭৮৩

১৪৮ জমাঃ োমাল মৃত আব্দুল োবমদ িাবিকাবন্দ ৩৭৮৯

১৪৯ আব্দুল জেবকম মৃত ডাঃ আমোদ আলী সরকার জখাল্লাকাবন্দ ৩৭৯৩

১৫০ আব্দুল কাবদর সাজিাধ আলী কাবদর জমম্বাজরর িািী িবিকাবন্দ ৩৭৯৬

১৫১ জমাঃ নুরুল েক মৃত সামছুল েক িবিকাবন্দ িবিকাবন্দ ৩৮০০

১৫২ ইরন বময়া মৃত জোরন বময়া জখাল্লাকাবন্দ ৩৮০২

১৫৩ সামছুল হুদা মৃত আিদুস সালাম িািাইল ৩৮০৩

১৫৪ জমাঃ আিদুল োই মৃত আিদুল োবকম িািাইল ৩৮০৪

১৫৫ কৃষ্ণধন দাস মৃত সনাতন দাস িািাইল ৩৮০৫

১৫৬ জমাঃ জগালাম সাজরায়ার জমাঃ নুর বময়া জগালাম সাজরায়াজরর িাবি শ্যামগ্রাম ৩৮০৬

১৫৭ জমাঃ জখারজিদ আলম ভূইয়া মৃত আিারুজ্জামান ভূইয়া িািাইল ৩৮০৭

১৫৮ োবেদ জোজসন জমাঃ নােমুল জোজসন িািাইল ৩৮০৮

১৫৯ জমাঃ আঃ রাজ্জাক জমৌঃ আঃ েব্বার িািাইল ৩৮০৯

১৬০ োমাল জোজসন জমাঃ মংগল বময়া িািাইল ৩৮১০

১৬১ জমাঃ মবনরুজ্জামান হুদা জমাঃ সুরুে বময়া িাড্ডা ৩৮১১

১৬২ জমাঃ িেীদুল্লাে মুন্সী একুি আলী অবেদ মাস্টাজরর িািী সবলমগঞ্জ ৩৮১২

১৬৩ জমাঃ িালাম মৃত মাছু বময়া মুন্সী িাবি িািাইল ৩৮১৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ নিীনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১৬৪ জমাঃ আবুল কাজিম ইব্রাবেম বনলখী সবলমগঞ্জ ৩৮২০

১৬৫ আবেজুর রেমান মরহুম আব্দুর রেমান বনলখী, বমোন মািাজরর 

িাবি

সবলমগঞ্জ ৩৮২২

১৬৬ জমাঃ মবেবুর রেমান ভূয়া আবমন উবিন ভুয়া হুরুয়া বেজনাদপুর ৩৮৩৭

১৬৭ সবফকুল ইসলাম ভূঞা জমাোফর আলী ভূঞা হুরুয়া বেজনাদপুর ৩৮৪৪

১৬৮ জমাঃ আব্দুল আলীম মুন্সী মালু বময়া হুরুয়া বেজনাদপুর ৩৮৪৫

১৬৯ জমাঃ ইউনুস বময়া মুত আবু বময়া িাঘাউিা ৩৮৪৬

১৭০ জমাঃ ইবদ্রি বময়া মৃত সসয়দ আলী িাঘাউিা ৩৮৪৭

১৭১ জমাঃ নান্নু বময়া সুরুে বময়া কবনকািা বিিপুর ৩৮৭১

১৭২ মৃত এজকএম আিদুল কাবদর মৃত আিদুল মাজলক কাইতলা ৩৮৭৬

১৭৩ সসয়দ সারওয়ার োোন মৃত আিদূর রেমান কাইতলা ৩৮৭৭

১৭৪ চাঁন বময়া বসরাে বময়া কাইতলা কাইতলা ৩৮৮৭

১৭৫ আঃ রবিদ আঃ মবেদ জনায়াগাঁও ৩৮৮৮

১৭৬ সবেদ বসরাজুল ইসলাম মৃত ওয়ালী আোম্মদ জগায়াবল কাইতলা ৩৯০১

১৭৭ মৃত আঃ রেমান মৃত কবপল উবিন জনায়াগাও ব্রাহ্মণোতা ৩৯০২

১৭৮ নেরূল ইসলাম মৃত লাল বময়া কাইতলা ব্রাহ্মণোতা ৩৯০৪

১৭৯ জমাঃ আবুল কাজসম আব্দুল মাজলক আবুল কাজসজমর িাবি ব্রাহ্মণোতা ৩৯০৭

১৮০ জমাঃ মবেদুল েক দারু বময়া উরখুবলয়া বিদ্যাকুট ৩৯০৮

১৮১ কাফু বময়া ইরিার আলী জনায়াগাঁও ৩৯১০

১৮২ জমাঃ আব্দুল কাবদর আলী জোজসন ব্যাপারী জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯১১

১৮৩ জিারোন উবিন আেজমদ িবমর উবিন জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯১২

১৮৪ আঃ বময়া মৃত আলী জেজসন মুন্সী জসাোতা নিীনগর ৩৯১৩

১৮৫ িবফকুল ইসলাম আঃ িাজরক ভূইয়া কাবেমািাদ ৩৯১৪

১৮৬ েয়নাল আজিদীন আিদুস সাত্তার জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯১৫

১৮৭ আবেজুল েক মূতবে আলী জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯১৬

১৮৮ জমাঃ আিদুল োন্নান মুন্সী নেীি আলী জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯১৭

১৮৯ আবু নাজির মৃত িেলুর রেমান নিীপুর জভালাচং ৩৯১৮

১৯০ জসালায়মান আেজমদ সুলতান আেজমদ নারায়নপুর নিীনগর ৩৯১৯

১৯১ ডাঃ িাবন্ত রঞ্জন সাো মৃত মজেন্দ্র চন্দ্র সাো নিীনগর নিীনগর ৩৯২০

১৯২ েগদীি চন্দ্র িম বন জদজিন্দ্র চন্দ্র িম বন নিীনগর নিীনগর ৩৯২১

১৯৩ ফেলুল েক মতুবে আলী জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯২২

১৯৪ জমাঃ বিবিকুর রেমান আব্দুস জিািোন জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯২৩

১৯৫ প্রদীপ রন্েন ভট্রাচার্য্ব মজনারন্েন ভট্রাচার্য্ব জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯২৪

১৯৬ জমাঃ রুহুল আবমন মৃতইউসুফ আলী সদাগর নিীনগর নিীনগর ৩৯২৫

১৯৭ বগয়াসউবিন খান িােোোন খাঁন জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯২৬

১৯৮ গুরুপদ সাো সুজরন্দ্র চন্দ্র সাো জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯২৭

১৯৯ োরুন-অর-রবিদ িেলুর রেমান জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯২৮

২০০ ডাঃ জিগম রওসন আরা আব্দুল েব্বার সরদার রছুল্লািাদ/উত্তর পািা তারু 

সরকার িাবি।

রছুল্লািাদ ৩৯২৯

২০১ জমাঃ িরীফুল ইসলাম ধানু বময়া জমাল্লা জমাল্লা ৩৯৩০

২০২ মৃত ইদন বময়া মুন্সী আজয়ত আলী কালঘিা কালঘিা ৩৯৩১

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ নিীনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২০৩ জমাঃ নাবেম উবিন আঃ খাললক রছুল্লািাদ রছুল্রািাদ ৩৯৩২

২০৪ বমলন বময়া চন্দু বময়া রছুল্লািাদ রছুল্লািাদ ৩৯৩৩

২০৫ জমাঃ ফুরকানুল ইসলাম ওয়ালী বময়া িাঙ্গরা পাক িাঙ্গরা ৩৯৩৪

২০৬ আিদুল ওোি সসয়দ আলী িাঙ্গরা পাক িাঙ্গরা ৩৯৩৫

২০৭ োবকর জোজসন বমল্কী আব্দুল আবেে বমল্কী মালাই বেজনাদপুর ৩৯৩৬

২০৮ চান্দুবময়া মৃত আিমত আলী জমরকুটা বেজনাদপুর ৩৯৩৭

২০৯ মৃত জরোউল কবরম খান মৃত সুোত খান মালাই বেজনাদপুর ৩৯৩৮

২১০ জমাঃ আঃ োবফে মৃত আঃ োবমদ শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর ৩৯৩৯

২১১ এেসানুল েক ফেলুল েক িািাইল উত্তর পািা জনায়াি 

আলীর িাবি

সবলমগঞ্জ ৩৯৪০

২১২ আিদুস সাত্তার বিবিকুর রেমান বিদ্যাকুট বিদ্যাকুট ৩৯৪২

২১৩ জমাঃ আিদুর রাজ্জাক জমৌলানা আিদুল েক বিদ্যাকুট বিদ্যাকুট ৩৯৪৩

২১৪ আঃ আজলক খান জমাঃ আশ্রাি উিীন খান দূগ বাপুর বিদ্যাকুট ৩৯৪৪

২১৫ মৃত কােী নাবেমউবিন মৃত কােী েবের উবিন  িাতুয়া রতনপুর ৩৯৪৫

২১৬ আিদুল জমাজমন মৃত মাজেদুল ইসলাম নাবিরািাদ নাবিরািাদ ৩৯৪৭

২১৭ জমাঃ ভাসানী চান বময়া লবতফ বভলা শ্যামগ্রাম ৩৯৪৮

২১৮ জমাঃ আবু োজের মৃত োেী আিদুল োই বিটঘর বিটঘর ৩৯৪৯

২১৯ এম এ োবলম জমাঃ আিদুর রেমান সাতজমািা সাতজমািা ৩৯৫০

২২০ রামকৃষ্ণ দাস মৃত বসিরাম দাস সাতজমািা সাতজমািা ৩৯৫১

২২১ জমাঃ ধনু বময়া মৃত মূলফত আলী বিটঘর বিটঘর ৩৯৫২

২২২ জমা” জখারজিদ আলম োেী ইয়াকুি আলী ভাতুবরয়া বিটঘর ৩৯৫৩

২২৩ আঃ মাজলক মৃত িাসু বময়া বিটঘর বিটঘর ৩৯৫৪

২২৪ জমাঃ ইয়াকুি ভুঞা মন্তাে উবিন ভুঞা বিটঘর বিটঘর ৩৯৫৬

২২৫ আলী জোজসন মৃত আপতাি উবিন টিয়ারা বিটঘর ৩৯৫৭

২২৬ েীিন কৃষ্ণ সাো ইন্দুজভাষন সাো বিটঘর বিটঘর ৩৯৫৮

২২৭ জমাঃ হুমায়ুন কবির দুদু বময়া টিয়ারা বিটঘর ৩৯৬০

২২৮ জমাঃ োবিবুর রেমান মৃত নবেি আলী বিটঘর বিটঘর ৩৯৬১

২২৯ মৃত োবিবুল্লাে ভূইয়া মৃত আঃ জমাকাবলি ভূইয়া ধনাসী ধনাসী ৩৯৬৪

২৩০ জমাঃ আব্দুল আবেে উলফাত আলী আোম্মদপুর পাঁক োেীপুর ৩৯৬৫

২৩১ বসবিকুর রেমান মৃত রবেম িক্স আোম্মদপুর পাক োবেপুর ৩৯৬৬

২৩২ জমাঃ নাবসর উবিন মান্টার মৃত বসরাজুল েক মান্টার আোম্মদপুর পাক োেীপুর ৩৯৬৭

২৩৩ জমাঃ োবিবুর রেমান সামসুজ্জামান িাবিখলা লাউরফজতেপুর ৩৯৬৮

২৩৪ জমা” আবমর জোজসন মৃত বকতাি আলী ফজতেপুর লাউরফজতেপুর ৩৯৬৯

২৩৫ অধ্যাপক এম িরীফুল ইসলাম জমৌ ঃ জমায়অজজ্জল ইসলাম বকজিারপুর িীরগাঁও ৩৯৭২

২৩৬  জমাঃ দাবনি বময়া তারু বময়া দূগ বারামপুর িীরগাঁও ৩৯৭৪

২৩৭ মৃত জমাঃ োরুন অর রবিদ মৃত জসানা বময়া নুরোোনপুর িবিকাবন্দ ৩৯৭৭

২৩৮ সসয়দ এখলাস আেম্মদ সসয়দ েয়নাল আজিদীন কাইতলা কাইতলা ৩৯৭৮

২৩৯ জমাঃ আবুল োজসম আব্দুল গফুর সরকার কাইতলা কাইতলা ৩৯৭৯

২৪০ জমাঃ শুক্কুর আলী মৃত আিদুর রেমান কাইতলা কাইতলা ৩৯৮৩

২৪১ জমাঃ বমোনুর রেমান খাঁন জমাঃ জমাখজলছুর রেমান খাঁন ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩৯৮৪

২৪২ জমাঃ বমোনুর রেমান জমাঃ ইউনুি বময়া ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩৯৮৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ নিীনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৪৩ মুিজলম বময়া রুিমত আলী োফরপুর ইব্রাবেমপুর ৩৯৮৭

২৪৪ জমাঃ োবমলুজ্জামান জমাঃ কামাল উবিন আেজমদ ইব্রাবেমপুর ইব্রাবেমপুর ৩৯৮৯

২৪৫ আবমর জোজসন মৃত েয়দুল জোজসন োফরপুর ইব্রাবেমপুর ৩৯৯০

২৪৬ জমাঃ জমািজলম উবিন মৃধা তনেি আলী মৃধা জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯৯১

২৪৭ জমাঃ ইউসুফ আব্দুল োবমদ মাবিকািা নিীনগর ৩৯৯২

২৪৮ জমাঃ রবেে বময়া মৃত জমাঃ আিদুল মাজলক জভালাচং জভালাচং ৩৯৯৩

২৪৯ আিদুর রউফ আিদুল িারী জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯৯৪

২৫০ জমাঃ আবুল ফজয়ে জমাঃ আঃ মবেদ সাতজমািা সাতজমািা ৩৯৯৫

২৫১ জমাঃ আবরফুল ইসলাম ভূইয়া োেী বসরাজূল ইসলাম গুবিগ্রাম বিটঘর ৩৯৯৬

২৫২ আবু তাজের মৃত সােন আলী টিয়ারা বিটঘর ৩৯৯৭

২৫৩ সুভাষ চন্দ্র িীল রাখাল চন্দ্র িীল জপৌরসভা জপৌরসভা ৩৯৯৮

২৫৪ মৃত জমা” জমাজলমান খান মৃ  ্ত জুলমত খঅন নারায়নপুর নিীনগর ৩৯৯৯

২৫৫ এ, জক, এম আবেজুল ইসলাম আব্দু বময়া জপৌরসভা জপৌরসভা ৪০০০

২৫৬ রজমন্দ্র নারায়ন চক্রিতী মৃত রবসক চন্দ্র চক্রিতী নিীনগর নিীনগর ৪০০১

২৫৭ নুরূল ইসলাম মুত দিদীল জোজসন বিদ্যাকুট বিদ্যাকুট ৪০০২

২৫৮ জমাঃ জমাোজম্মল েক খন্দকার ইবিি খন্দকার জসমন্তঘর িাঘাউিা ৪০০৩

২৫৯ জমাঃ কালা বময়া সুলমান আলী জমােল্লা বিদ্যাকুট ৪০০৪

২৬০ জভালানা  চক্রিত্তী রমানা  চক্রিত্তী োেীপুর পাক োেীপুর ৪০০৫

২৬১ বসরাজুল ইসলাম জুের আলী কাইতলা কাইতলা ৪০০৬

২৬২ আিার বময়া আশ্রাি আলী িগডের নিীনগর ৪০০৭

২৬৩ োমাল উবিন আেজমদ মৃতমজয়ে উবিন দবিশ্রীরামপুর শ্রীরামপুর ৪০০৮

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িািাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  7/7


