
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ কচুয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ অবলউল্লাহ আব্দুল আবেে জনায়াগাঁও পাক শ্রীরামপুর ৪১

২ এ.জক.এম ইবলয়াছ বমঞা জমাঃ আব্দুল ওয়াজহদ বমঞা আয়মা রঘুনাথপুর ৮৮৩

৩ সালাউবিন মাবনক জমাসলজলহ উবিন আহজমদ করইশ কচুয়া ১৪৩৫

৪ আবু ইউছুফ মবনর উবিন করইশ কচুয়া ১৪৩৬

৫ জমাঃহাজফে আহম্মদ সরকার জমাঃ আঃ মাজলক সরকার জদিীপুর রঘুসাথপুর ১৪৩৭

৬ মবফজুল ইসলাম আলী আক্কাস Dhumuria Dhumuria ১৪৪০

৭ হােী জমাঃ মবিন বময়া সরকার জসানাবময়া সরকার ফজতিাপুর আটজমার ১৪৪৫

৮ জমাঃ মবনরুজ্জামান খান ওয়াজছক খান িাইছারা িাইছারা ১৪৪৭

৯ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ লুৎফর রহমান প্রধান শংকরপুর বসংআড্ডা ১৪৫০

১০ জমাঃ আঃ মান্নান ড্রাইভার মৃত আলীম উবিন তুলপাই ফজতিাপুর ১৪৫১

১১ মৃত আলী আহজমদ মৃত জনায়াি আলী মাস্টার নন্দনপুর ৫নং সহজদিপুর পঃ ১৪৫২

১২ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমাঃ ইয়াকুি আলী বখলজমজহর পালাখাল ১৪৫৩

১৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম নুর বময়া জতততয়া জতততয়া ১৪৫৬

১৪ আব্দুল মন্নান িশত আলী প্রধানীয় করইশ কচুয়া ১৪৫৭

১৫ জমাকতারুল ইসলাম মৃত আবেজুর রহমান আকাবনয়া নাবছরপুর ৯নং কড়ইয়া ১৪৬৩

১৬ মৃত এ, জক, এম, মবফজুল ইসলাম মৃত হােী জমািারক আলী সাজহদাপুর ৯নং কড়ইয়া ১৪৬৪

১৭ ওয়াবহদুর রহমান জমাঃ হাবনফ মাষ্টার তুলাগাঁও পাক নুরপুর ১৪৬৫

১৮ জমাঃ সবফকুর রহমান জমাঃ হাবনফ মাষ্টার িড়তুলাগাঁও পাকনুরপুর ১৪৬৬

১৯ হাজফে আিদুল হাবমদ ফফে উবিন বপালবগবর রবহমানগর ১৪৭০

২০ মঈন উবিন আহজমদ কবফল উবিন মজুমদার সাতিাবড়য়া রবহমানগর ১৪৭২

২১ জমাঃ আবু তাজহর বময়া মৃত জমাসজলম নাওপুরা খাজুবরয়া লক্ষীপুর ১৪৭৩

২২ জমাঃ ফসয়দ আহম্মদ আঃ োব্বার পনশাহী রবহমানগর ১৪৭৭

২৩ এ এস এম িবশর উল্যাহ জমাঃ আলী জহাজসন আশ্রাফপুর আশ্রাফপুর ১৪৭৮

২৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান আবুল জহাজসন জমাল্লা রাগতদল িড়ইয়া ১৪৮১

২৫ নুরুল ইসলাম িাদশা বময়া শুয়ারুল সাচার ১৪৮২

২৬ মৃত আবমর জহাজসন মৃত আনছর আলী মালীগাঁও ২ঙ পাজথর ১৪৮৩

২৭  জমাঃ েয়নাল আিবদন আফাে উবিন ফজতিাপুর িড়তদল ১৪৮৪

২৮ জমাঃ আঃ মাজলক জমাঃ জমাসবলম জমাল্লা গিরজখালা আটজমার ১৪৮৫

২৯ জমাঃ বলয়াকত আলী মৃত সুোত আলী দবিকাবন্দ আটজমার ১৪৮৯

৩০ জমাঃ জসকান্দর আলী মৃত আঃ হাবমদ িড়তদল ২নং পাজথর ১৪৯০

৩১ িীর মুবিযুদ্ধা জমাঃ রুহুল আবমন হাফীে উবিন িাতরয়ারা িাজয়ক ১৪৯২

৩২ জমাঃ আঃ রাজ্জাক আঃ লবতফ মাবিগাছা মাবিগাছা ১৪৯৭

৩৩ মৃত শহীদ উল্যাহ পাজটায়ারী মৃত মুন্সী বময়া পাজটায়ারী আইনপুর বসংআড্ডা ১৫০১

৩৪ জমাঃ আইউি আলী জমাঃ তাইেবিন জিপারী তুল পাই ৫নং সহজদিপুর (পঃ) ১৫০২

৩৫ জমাঃ আবু তাজহর মৃত জগালাম আলী মৃধা প্রসন্নকাপ তুলপাই ফজতপুর ১৫০৩

৩৬ জমাঃ আলী আক্কাস মৃত রুস্তম আলী মালজচাঁয়া ৫নং সহজদিপুর (পঃ) ১৫০৪

৩৭ জমাঃ ওসমান গবন আব্দুর রহমান তুলপাই তুলপাই ফজতপুর ১৫০৫

৩৮ জমাঃ আইউি আলী মৃত আঃ কবরম জোড়পুকুবরয়া উোনী ১৫০৭

৩৯ জদওয়ান জমাঃ আব্দুল গবন আলহাজ্ব আহমদ আলী জকায়া কচুয়া ১৫০৮

৪০ জমাহাম্মদ আলী বসরাজুল ইসলাম নাউলা আইনবগবর ১৫০৯

৪১ এম, এ, খাজলক বময়ােী মৃত জমাোফ্ফর জহাজসন তুলপাই জহাজসনপুর ১৫১১

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (ো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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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ কচুয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ মৃত জমাঃ আঃ আউয়াল মৃত খন্দকার ফেলুর রহমান জহাজসনপুর ৭নং কচুয়া (দঃ) ১৫১২

৪৩ জমাঃ আঃ গবণ বময়া মৃত মনসুর আলী মহবির িাগ ৮নং কাদলা ১৫১৪

৪৪ মীর নূরুল ইসলাম জমাঃ আঃ কাবদর Sokhipur Monpura ১৫১৭

৪৫ গােী জমাঃ জসালায়মান প্রধান জমাঃ জসরাে উবিন প্রধান কাদলা কাদলা ১৫১৮

৪৬ মৃত ইবলয়াছ বময়া মৃত আঃ অদুদ পুি ব কালজচাঁ ডুমুবরয়া ১৫১৯

৪৭ মৃত জদজলায়ার মৃত রবহম উবিন পুি ব কালজচাঁ ডুমুবরয়া ১৫২০

৪৮ হাবফে উল্যাহ পাটওয়ারী মাওঃ সুোত আলী সাজহদাপুর সাজহদাপুর ১৫২১

৪৯ জমাঃ ওসমান গবন পাজটায়ারী আিদুল মান্নান পাজটায়ারী চাঁদপুর সাজহদাপুর ১৫২২

৫০ মবহি উল্যাহ মৃত মাওঃ সুোত আলী সাজহদাপুর ৯নং কড়ইয়া ১৫২৩

৫১ জমাঃ হাবনফ বময়া জমাঃ জসানা বময়া chandpur sahedapur ১৫২৪

৫২ জমাঃ আঃ কাজদর মজুমদার আঃ ছামাদ মজুমদার কহলথুবর সাজহদাপুর ১৫২৭

৫৩ জমাঃ জসাজলমান বময়া মৃত মহব্বত আলী িড়তুলাগাঁও পাকনুরপুর ১৫২৮

৫৪ নাবের আহমদ জমাঃ সামছল হক আমুোন আশ্রাফপুর ১৫৩৪

৫৫ আবুল কালাম আোদ জমাঃ োলাল আহজমদ পাড়াগাঁও রবহমানগর ১৫৩৫

৫৬ জমাঃ বমোনুর রহমান বসবিকুর রহমান চাপাতলী রবহমানগর ১৫৩৬

৫৭ জমাঃ শরীফ উিীদ আহম্মদ মৃত জসকান্দার আলী আশ্রাফপুর আশ্রাফপুর ১৫৩৮

৫৮ জমাঃহাবিবুর রহমান জমাঃ বছবিকুর রহমান চাঙ্গীবন পয়ালগাছা ১৫৪১

৫৯ জমাঃ মমতাজুল হক মৃত আশ্রাফ আলী জছাট ভিানীপুর িাোর েগৎপুর ১৫৪৩

৬০ মৃত জমাঃ আবু তাজহর মৃত আব্দুল খাজলক িড়িভানীপুর িাোর েগতপুর ১৫৪৫

৬১ জমাঃ জুনাি আলী আঃ হাবকম বুরগী পাক শ্রীরামপুর ১৫৪৬

৬২ জমাঃ নেরুল ইসলাম বসকদার মুল্লুকচান বসকদার বনন্দপুর আলীয়ারা রােিাড়ী ১৫৪৭

৬৩ আিদুল েবলল মবফে উবিন magigasa majigasa ১৫৪৮

৬৪ আলফু বময়া হাবমদ আলী আয়মা ১৫৪৯

৬৫ জমাহাম্মদ আিদুল মান্নান জমাঃ লাল বমঞা শাসনজখালা রগুনাথপুর ১৫৫০

৬৬ আঃ মবিন ড্রাইভার আমুদ আলী হাবরচাইল ফকলান ১৫৫২

৬৭ আবমন বময়া ছির আলী রামপুর আশ্রাফপুর ১৫৫৩

৬৮ জমাঃ শাহািবিন বশকদার জমাঃ ইব্রাহীম হবরপুর মাবিগাছা ১৫৫৪

৬৯ আিদুল েবলল িদর আলী তুলপাই জহাজসনপুর ১৫৫৭

৭০ মৃত আঃ আউয়াল খন্দকার ফেলুল হক জহাজসনপুর জহাজসনপুর ১৫৫৮

৭১ মৃত আবুল িাশার েয়নাল আিদীন sreerampur pak sreerampur ১৫৬৩

৭২ িাচ্চু বময়া সূ বত আলী জিপারী দবরয়াকাবন্দ আটজমার ১৫৬৪

৭৩ জসকান্দর সরকার আঃ হাবমদ িড়তদল ১৫৬৬

৭৪ মৃত ফেলুল হক আঃ মাজলক জতততয়া জতততয়া ১৫৬৭

৭৫ শবহদুল ইসলাম হাবিবুর রহমান BATABARIYA Aingiri ১৫৬৮

৭৬ জমািারক আলী আঃ মান্নান রাোপুর ১৫৬৯

৭৭ জমাঃ সাজদক বময়া জমাঃ ইব্রাহীম খলীল আবতশ্বর িড়তদল ১৫৭০

৭৮ জমাঃ আবমর জহাজসন মজুমদার জমাঃ শামচুল হক মজুমদার বসংআড্ডা বসংআড্ডা ১৫৭২

৭৯ নাবছর জহাজসন শামছুল হক আমুোন ১৫৭৩

৮০ জমাঃ েয়নাল আজিবদন বমঞা জমাঃ আলফুবময়া তালতলী ইনবগবর ১৫৭৪

৮১ বছবিকুর রহমান িক্স আলী নুরপুর পাকনুরপুর ১৫৭৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮২ আনু বময়া আঃ রহমান নুরপুর ১৫৭৬

৮৩ জমাঃ আলী আেম ইবিস আলী নাবছরপুর সাজহদাপুর ১৫৭৮

৮৪ জমাঃ সবহদ উল্যা আলী আহজমদ ফকটিা খাজুবরয়া লক্ষীপুর ১৫৮০

৮৫ মৃত আঃ গবণ আঃ কবরম ফকটিা খাজুবরয়া লক্ষীপুর ১৫৮১

৮৬ িী ম আবু তাজহর তপাদার কবরম িক স তালতলা আইনবগবর ১৫৮৩

৮৭ আঃ িারী আবুল হাজশম েগতপুর িাোর েগৎপুর ১৫৮৪

৮৮ মৃত আঃ মবিন আঃ আবেে সজহজদিপুর তুলপাই ফজতপুর ১৫৮৫

৮৯ জমাঃ কালু বময়া ইবিস বময়া Prosonnokap Tulpai ১৫৮৬

৯০ কাবপল উবিন ফের আলী প্রশন্নকাপ ১৫৮৭

৯১ মৃত জুনাি আলী মৃত হােী আদম আলী কাদলা কাদলা ১৫৮৯

৯২ আব্দুল মবিন চারু বময়া রাোরামপুর সাচার ১৫৯১

৯৩ আঃ ছাত্তার বিএসবস ফবরদ উবিন পাটওয়ারী প্রসন্নকাপ তুলপাই ফজতপুর ১৫৯৪

৯৪ ফেলুল হক আদম আলী মহবিরিাগ গুলিাহার ১৫৯৬

৯৫ জমাঃ আব্দুল হাবলম উজমদ আলী কাদলা কাদলা ১৫৯৭

৯৬ মৃত ডাঃ জমাসজলম বময়া নজুমবিন জনায়াগাঁও ১৫৯৮

৯৭ জমাঃ তাছাজিক জহাজসন মুসবলম বময়া জনায়াগাঁও পাক শ্রীরামপুর ১৫৯৯

৯৮ জমাঃ িবদউল আলম মজুমদার কবপল উবিন মজুমদার ডুমুবরয়া ডুমুবরয়া ১৬০০

৯৯ মৃত সুলতান নুর বময়া Nurpur Pak nurpur ১৬০৩

১০০ হাবিবুর রহমান হবনফ মাষ্টার borotulagaow pak noupur ১৬০৪

১০১ মৃত আবু তাজহর আঃ গবন এনাজয়তপুর ১৬০৬

১০২ জমাঃ বছবিকুর রহমান আলু বময়া আটজমার আটজমার ১৬০৮

১০৩ নুরুল হক মহব্বত আলী রাোপুর ১৬০৯

১০৪ মৃত জদজলায়ার জহাজসন জমাহাম্মদ আলী তুলপাই তুরপাই ফজতপুর ১৬১২

১০৫ জমাঃ আজশক আলী প্রধান নাবছম উবিন পরানপুর সাজহদাপুর ১৬১৩

১০৬ আবু তাজহর মজুমদার লুৎজফ আলী কাদলা কাদলা ১৬১৮

১০৭ বছবিকুর রহমান চাঁন বময়া আজটাজমার ১৬১৯

১০৮ জমাঃ সবহদ উল্লাহ আব্দুল কাজদর বময়া হবরপুর মাবিগাছা ১৬২০

১০৯ মধু বময়া ওজহদ আলী aingiri aingiri ১৬২১

১১০ জমাঃ আিদুল আউয়াল পাটওয়ারী জমাঃ আঃ ওয়াদুদ পাটওয়ারী আকাবনয়া নাবছরপুর হােীগঞ্জ ১৬২২

১১১ জমাঃ ফতয়ি আলী আব্দুল আলী মুন্সী িড তুলাগাঁও পাক নুরপুর ১৬২৩

১১২ এ জক এম আিদুল জমাতাজলি হােী ইিীস মুন্সী নলুয়া সাজহদাপুর ১৬২৪

১১৩ জুলমাদ জহাজসন আবফে উবিন রাোপুর আশ্রাফপুর ১৬২৬

১১৪ জমাঃ ফেলুল হক জমৌলভী আহজম্মদ আলী জমঘদাইর পালাখাল ১৬২৭

১১৫ সুঃ আরি আলী আব্বাছ আলী রাোপুর আশ্রাফপুর ১৬২৮

১১৬ সুলতান আহজমদ জনায়াি আলী কহলথুবর সাজহদাপুর ১৬২৯

১১৭ জমাঃ বসবিকুর রহমান আব্দুল হাবমদ সাহারপাড় রবহমানগর ১৬৩১

১১৮ আবুল িাশার সরকার আবফে উবিন সরকার মাবিগাছা মাবিগাছা ১৬৩২

১১৯ মৃত আবমনুল হক মৃত ওমর আলী জকায়া চাঁদপুর ১৬৩৩

১২০ তরনী জমাহন দত্ত ফকলাস চন্দ্র দত্ত ঘাগড়া কচুয়া ১৬৩৪

১২১ এস,এম বগয়াসউবিন চাঁদ বময়া পাড়াগাঁও রবহমানগর ১৬৩৫

১২২ নুরুজ্জামান আলী আেগর মথুরাপুর আশ্রাফপুর ১৬৩৬

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

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৩ জমাঃ আবু তাজহর আব্দুর রবহম রাোপুর আশ্রাফপুর ১৬৩৭

১২৪ আিদুল হাবমদ ডািার জমৌলভী তােউবিন নাওপুরা সাজহদাপুর ১৬৩৯

১২৫ জমাঃ ফসয়দ আলী আব্দুল গবন শাসনজখালা রঘুনাথপুর ১৬৪০

১২৬ জমাঃ আবু ইউছুফ মাস্টার মৃত হােী আঃ হাবকম েয়নগর িাজয়ক িাোর ১৬৪১

১২৭ ঈমান আলী ছবলম উবিন আবন্দরপাড় জহাজসনপুর ১৬৪২

১২৮ জমাঃ আয়ুি আলী মজুমদার আঃ গবন কহলথুবর সাজহদাপুর ১৬৪৩

১২৯ মৃত চাঁন বময়া আদম আলী noyakandi sahar ১৬৪৪

১৩০ মৃত সফর আলী েব্বর আলী noyakandi sahar ১৬৪৫

১৩১ জমাঃ ছবফ উল্লাহ জমাঃ হাবিি উল্লাহ লক্ষীপুর খাজুবরয়া লক্ষীপুর ১৬৪৬

১৩২ জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ বসরাজুল হক বময়া রাোপুর আশ্রাফপুর ১৬৪৭

১৩৩ জমাঃ তাজুল ইসলাম এজকএম নুরুল হুদা BOROIGAO ROGUNATHPU

R

১৬৪৮

১৩৪ মৃত রবফকুল ইসলাম ইসমাইল জহাজসন জনায়াগাঁও পাক শ্রীরামপুর ১৬৫০

১৩৫ আিদুর রহমান বপয়ার আলী তুলপাই তুলপাই ফজতপুর ১৬৫১

১৩৬ আঃ িাজতন আবমন উল্যাহ সানন্দ করা ১৬৫৩

১৩৭ আঃ মবিন আঃ জছািহান আকবনয়া ১৬৫৪

১৩৮ জমাঃ জমাসজলম উবিন জমাঃ আনু বময়া িেরীজখালা সাচার ১৬৫৫

১৩৯ জমাঃ তাজুল ইসলাম পাটওয়ারী জমাঃ আিদুল গবন পাটওয়ারী নলুয়া সাজহদাপুর ১৬৫৬

১৪০ আঃ ছামাদ আঃ আবেে পাতথর সাচার ১৬৫৭

১৪১ মবেবুর রহমান ইছাক মজুমদার নাওপুরা ১৬৫৮

১৪২ জমাঃ ফেলুল হক মজুমদার জমাঃ আিদুল গফুর মজুমদার ভাটিবছনাইয়া আটজমার ১৬৫৯

১৪৩ মমতাে উবিন হােী লাল বময়া েগতপুর িাোর েগৎপুর ১৬৬০

১৪৪ আ িারী জমাহাম্মাদ আলী সাহারাপাড় ১৬৬১

১৪৫ তাজুল ইসলাম কবফল উবিন ডুমুবরয়া ১৬৬৫

১৪৬ সফর উিন আহজমদ জসকান্দর আলী আশ্রাফপুর ১৬৬৮

১৪৭ জমাঃ বসরাজুল হক আিদুর রহমান তুলপাই তুরপাই ফজতপুর ১৬৭০

১৪৮ জমাঃ ইবিছ মজুমদার আব্দুস সামাদ মজুমদার চাড়ালবখল কচুয়া ১৬৭১

১৪৯ আইয়ুি আলী তাইেউবিন তুলপাই ১৬৭২

১৫০ জমাঃ রুহুল আবমন মুবিজ ািা মবফে উবিন কারী িাতরয়ারা আটজমার ১৬৭৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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