
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ িরুড়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ সুবনল চন্দ্র মজুমদার মৃত দাবরকা মজুমদার হুগলী দবিণ শীল মুবড় ১১২৯

২ গােী জমাঃ সামছুল হক েবমর উবিন বপলবগরী জ াটতুলাগাঁও ১১৩৬

৩ েয়নাল আজিদীন মৃত  াজয়দ আলী আড্ডা আড্ডা িাোর ১১৫৩

৪ বসরাজুল হক মৃত আঃ কাজদর আড্ডা আড্ডা ১১৫৯

৫ মবেবুর রহমান মৃত আউি আলী লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর ১১৬১

৬ আব্দুল ওয়াদুদ মৃত বেন্নত আলী জঘাষপা গাবলমপুর ১১৭৭

৭ েয়নাল আজিদীন মৃত মনছুর আলী জদওড়া কাদিা জদওড়া ১১৮২

৮ আকমত আলী মৃত আইদর আলী িড়ভাতুয়া উত্তর শীল মুবড় ১১৮৬

৯ জমাসজল উিীন চান বময়া ইটাজ ালা ১১৮৯

১০ নুরুল ইসলাম মুকসুদ আলী ইটাজ ালা ঝলম িাোর ১১৯০

১১ মবিজুল ইসলাম মজুমদার বসরাজুল ইসলাম ওড্ডা ঝলম িাোর ১১৯১

১২ হুমায়ুন কবির মৃত আঃ মাজলক জহরজপটি আদ্রা ১১৯৬

১৩ আঃ গফুর মৃত িের আলী জপরজপটি জপরজপটি ১১৯৮

১৪ বসরাজুল হক পাজটায়ারী মৃত িের আলী পাজটায়ারী জপরজপটি জপরজপটি ১১৯৯

১৫ ইমান আলী মৃত হােী মবনর উবিন জচঙ্গাহাটা বশলমুড়ী ১২০৪

১৬ আঃ হাবকম আলী আহাম্মদ আবমন দীঘল গাঁও দবিন শীল মুবড় ১২০৫

১৭ তাব র উবিন বময়া মৃত শবিউবিন বময়া িাঁশপুর দবিন শীল মুবড় ১২০৬

১৮ জিলাজয়ত জহাজসন জকারিান আলী জচঙ্গাহাটা বশলমুড়ী ১২০৭

১৯ মমতাে উবিন মৃত আঃ োব্বার আড্ডা আড্ডা ১২২২

২০ অবেউল্লাহ মৃত সবলম উবিন আড্ডা আড্ডা িাোর ১২২৫

২১ মৃত রবিকুল ইসলাম মৃত সামছুল হক আড্ডা আড্ডা িাোর ১২২৭

২২ আবুল হাজশম মৃত মবিে উবিন আড্ডা আড্ডা ১২২৮

২৩ হাবিবুল্লা মাস্টার মৃত আঃ গবন ভাজতশ্বর জ াটতুলাগাঁও ১২৩৬

২৪ জমাঃ আলী আেগর িের আবল আড্ডা আড্ডা িাোর ১২৩৭

২৫ আঃ রি রুস্তম আলী আড্ডা আড্ডা িাোর ১২৩৮

২৬ জমাঃ হারুনঅর রবশদ িেলুর রহমান পাঁচথুিী পাঁচথুিী ১২৩৯

২৭ আিদুল মবতন মজুমদার মৃত সুোত আলী মজুমদার পয়ালগা া পয়ালগা া ১২৪৬

২৮ আবরি জহাজসন কােী আব্দুল লবতি জদা ই লক্ষ্মীপুর ১২৫৩

২৯ মৃত আঃ োব্বার মৃত গবন বময়া আবরিপুর জ াশিাস ১২৫৫

৩০ সামছুল হক উবের আলী জ াশিাস জ াশিাস ১২৫৯

৩১ সুিাস চক্রিত্তী জিত্রজমাহন চক্রিত্তী শাহাপুর জ াশিাস ১২৬০

৩২ মৃত সমর জচৌধুরী মৃত কালী প্রসন্ন জচৌধুরী নবরন্দ ভিানীপুর দঃ ১২৬৩

৩৩ আঃ হাবকম মৃত আঃ মবেদ আবমন মীেজানগর ভিানীপুর উঃ ১২৬৬

৩৪ আবুল িাসার বময়া মৃত আলী আকির বময়া য়ারী গাবলমপুর ১২৭১

৩৫ আবুল জহাজসন মৃত জমাঃ হাবমদ আলী মুন্সী জঘাষপা গাবলমপুর ১২৭৯

৩৬ জমাঃ ইসমাইল বময়া ইব্রাবহম  বলল িনকরা বিেরা িাোর ১২৮০

৩৭ আঃ ওয়াি মৃত আঃ মবেদ দঃ তুলাগাঁও গাবলমপুর ১২৮৩

৩৮ জশর আলী মৃত কালা বময়া মু  গাঁও গাবলমপুর ১২৮৫

৩৯ আবুল িাসার  ন্দকার মৃত আি র উবিন  ন্দকার জ াটলিীপুর গাবলমপুর ১২৮৮

৪০ ইসমাইল বময়া মৃত আিদুল কাজদর কবড় গাবলমপুর ১২৯১

৪১ লবলত জমাহন মজুমদার মৃত েগবদম মজুমদার নয়নতলা িরুড়া ১২৯৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ 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
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৪২ বসরাজুল ইসলাম মৃত ইউসুি আলী পুরান কাদিা িরুড়া ১৩০০

৪৩ দুলাল কৃষ্ণ দত্ত শশী ভূষন দত্ত পুরান কাদিা িরুড়া ১৩০২

৪৪  বললুর রহমান ভুইয়া মৃত লুৎজি আলী ভুইয়া অজুজনতলা িরুড়া ১৩০৪

৪৫ মৃত জমাঃ আঃ মবতন মৃত গবণ বময়া জদওড়া কাদিা জদওড়া ১৩০৫

৪৬ হুমায়ুন কবির মৃত আ মত আলী জদওড়া কাদিা জদওড়া ১৩০৬

৪৭ জমাঃ ইব্রাবহম মৃত আিদুল গবণ বময়া যুবগপুকুবরয়া িরুড়া ১৩১৫

৪৮ মৃত জমাহাম্মদ আলী ভূইয়া মৃত ওসমান আলী ভুইয়া যুবগপুকুবরয়া িরুড়া ১৩১৬

৪৯ তাজুল ইসলাম মৃত আিার বময়া ভিগ্রাম িরুড়া ১৩১৮

৫০ জমাশারি জহাজসন মৃত আলতাি আলী কৃষ্ণপুর আড্ডা িাোর ১৩২৩

৫১ জমাঃ নুরুল হক দুধা বময়া জিায়াবলয়া আড্ডা িাোর ১৩২৪

৫২ জমাোজম্মল হক মৃত কােী নুর আহাম্মদ নাবগরপাড়া িরুড়া ১৩২৮

৫৩ মৃত আিদুল মবিন মৃত আিদুল হাবকম জমজহর সাতিাবড়য়া িরুড়া ১৩৩০

৫৪ এ এন এম  াইদ আহজমদ মাওলানা হাজিে আহজমদ জোড়পুকুবরয়া ধবনশ্বর ১৩৩২

৫৫ আঃ রবশদ মৃত আলীম উবিন ভাউকসার ভাউকসার ১৩৩৫

৫৬ আিদুল কবরম ভুইয়া মৃত জমাঃ ইবদ্র  আলী ভুইয়া শাকপুর িরুড়া ১৩৩৮

৫৭ আজনায়ার জহাজসন মৃত আম্বর আলী িদরপুর নলুয়াচাঁদপুর ১৩৪৩

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িা াই
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