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ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আবুল জ াজস জমৌ জমাঃ  াজসম ঘাসীপুর আ ম্মদ  গর ১৯৬

২ োফর আ ম্মদ ইউনুছ বময়া ধম মপুর জসামপাড়া ৩১২

৩ আঃ কাইয়ুি মজুমদার মৃত জসকান্দর আলম সুন্দরপুর চাটবখল ২০০৩

৪ জমাঃ শামসুদ্দী আিদুল লবতফ করটবখল সা া পুর ২১১৮

৫ কােী নুরুল ইসলাম কােী জমাঃ নুরুল্যা আবুজতারাি পাল্লািাোর ২১২০

৬ ছাজয়দুর র মা মরহুম ছাজদক উল যা সজ াখালী বখলপাড়া ২১৬৫

৭ সামছুল আলম মরহুম সুলতা  আ াম্মদ শ্রী গর আ াম্মদ  গর ২১৬৭

৮  াবছর উবদ্দ মাে ারুল  ক জ ায়াখলা জ ায়াখলা ২১৭০

৯ ত ই জমাঃ িেলুল রবশদ জচৌধুরী লবকয়ত উল্যা জচৌধুরী ভীমপুর চাটবখল ২১৮৪

১০ আিদুল গব আবু িকর বছবদ্দক মাদিপুর জসািা া পুর ২১৮৯

১১ সসয়দ আ ম্মদ জগালাম র মা রুব তখালী কল্যাণ গর ২১৯৮

১২ আলী আকির সসয়দ আলী ওমরপুর বখলপাড়া ২১৯৯

১৩ এমদাদ জ াজস ওবল উল্যা জছাি া পুর রাম ারায়ণপুর ২২০১

১৪ জতাফাজয়ল আ াম্মদ নুর জমা াম্মদ পাঁচঘবরয়া জছাি া পুর ২২০২

১৫ জমাঃ জমাস্তাবফজুর র মা ডাঃ জমাখজলছুর র মা দবিণ জদবলয়াই জদবলয়াই িাোর ২২১৪

১৬ আজ ায়ারুল কবির সসয়দ আ ম্মদ মলংচর জমা াম্মদপুর ২২১৬

১৭ জমাঃ জোকাউল  ক মৃত আ ছা  উল্যা শ্রী গর চাটবখল ২২২৯

১৮ আিদুল মবত  জচৌধুরী খবললুর র মা জ ায়াখলা জ ায়াখলা ২২৩৮

১৯ জমাঃ নুর আলম মৃত ফেলুর র মা বসংিাহুড়া বসংিাহুড়া ২২৩৯

২০ জমাঃ জ াজস জমৌলভী আিদুল ও াি দজের িাগ বখলপাড়া ২২৪২

২১ জমা াম্মদ ইউসুফ  ারু জলাৎফুল আবেম ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ২২৪৬

২২ জমাঃ আবু তাজ র সছয়দ আলী অমরপুর শ্রীপুর ২২৬৩

২৩ মাসুম রাব্বা ী আ জমদ জমাঃ আলী আকির পবিত জগাপাইর িাগ  ারায় পুর ২২৬৮

২৪ আিদুল মাজলক আিদুল গব দশঘবরয়া দশঘবরয়া ২২৮৭

২৫ জমাঃ শবফক আলী আকির  া ারবখল  া ারবখল ২৩০১

২৬ আলী আ মদ মৃত আিদুল েব্বার  য়াজখালা জসা াচাকা ২৩০৫

২৭ আিদুল মাজলক আব্দুল  াবলম রাম ারায় পুর মবল্লকা বদঘীরপাড় ২৩১১

২৮ এ টি এম বসরাজুল ইসলাম জমাঃ ইউনুস বময়া মাস্টার িদলজকাট িদলজকাট ২৩১৩

২৯ আবুল িাশার মৃত িবশর উল্যা সাজ াখালী রুহুল আবম  

িাড়ী

বখলপাড়া ২৩১৮

৩০ জমাঃ আিদুর রি মৃত জমাকজলছুর র মা ছয়া ী টিগা বখলপাড়া ২৩২০

৩১ আিদুল জমাতাজলি নুরু বময়া শংকরপুর বখলপাড়া ২৩২১

৩২ জমাঃ রুহুল আবম জমাঃ রবফকুল্লা  মুন্সী প্রসাদপুর জসামপাড়া ২৩২৭

৩৩ বদদারুল আলম জতাফাজ্জল জ াজস সা া পুরs সা া পুর ২৩৩২

৩৪ মসফীকুর র মা নুরুজ্জামা প্রসাদপুর প্রসাদপুর ২৩৩৪

৩৫ মৃত শবফ উল্যা মৃত আিদুল গব বশিরামপুর জসামপাড়া ২৩৩৫

৩৬ জগালাম ফারুক মৃত ম তাে বময়া জসাি া পুর ২৩৫৬

৩৭ সামছুল  ক বময়া মৃত টুকা বময়া পবিত িড় কল্যাণ  গর ২৩৫৭

৩৮ আিদুল ওয়াদুদ মৃত আিদুল মান্না উঃ রাম ারায় পুর মবল্লকা দীবঘর পাড় ২৩৬০

৩৯ োজকর আ জমদ ভূইয়া আশ্রাফ আলী ভূইয়া জদৌলতপুর দশঘবরয়া ২৩৭৮

৪০ জমাঃ নুরুজ্জামা নুর িকস বময়া খাবলশপাড়া খাবলশপাড়া ২৩৮২

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

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4



বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ চাটবখল

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট
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৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ আব্দুল  াবলম মৃত আ াম্মদ ফজলায়া রামজদিপুর ২৩৮৪

৪২ জদওয়া  জগালাম জমাস্তফা মৃত আিদুল জগাফরা জশাশাবলয়া ২৩৮৭

৪৩ আবুল  াসা  ভূ ূঁইয়া নুর জমা াম্মদ ভূ ূঁইয়া জদৌলতপুর দশঘবরয়া ২৩৯৩

৪৪ শ ীদ উল্যা মু ছুর আ ম্মদ জদৌলতপুর দশঘবরয়া ২৩৯৪

৪৫ শা  ো া  জচৌধুরী মৃত জছরাজুল  ক জচৌধুরী জদৌলতপুর ২৩৯৭

৪৬ আব্দুল কাজদর জচৌধুরী মৃত মু ছুর আ ম্মদ িাইশবসন্দুর িাইশবসন্দুর ২৩৯৯

৪৭ জমাঃ জমািারক উল্যা জমাঃ ছালামত ঊল্যা জমঘা িদলজকাট ২৪২৩

৪৮ মুোফফর আ ম্মদ মৃত আিদুল মন্না জমঘা ২৪২৬

৪৯ িবশর আ জমদ জচৌধুরী মৃত সাইদ উবদ্দ  জচৌধুরী িদলজকাট িদলজকাট ২৪২৭

৫০ আজ ায়ার জ াজস  খা মৃত জ দাজয়ত উল্যা  খা িদলজকাট িদলজকাট ২৪২৮

৫১ ইউনুছ ভুইয়া মৃত  ােী কালা ভুইয়া মাব কপুর রুদ্ররামপুর ২৪২৯

৫২ আবু তাজ র মৃত অবল উল্যা  জশাড়া ২৪৪২

৫৩ জমাঃ আবু তাজ র আবল আকির মলংমুড়ী েয়াগ িাোর ২৪৪৮

৫৪  ারুনুর রবশদ আিদুল খাজলক মলংমুড়ী েয়াগ িাোর ২৪৪৯

৫৫ আবু জমাঃ মাে ারুল কবির জমাঃ  াবিি উল্লা জশাল্যা জশাল্যা ২৪৫০

৫৬ জমাঃ  ারু -অর-রবশদ বসবদ্দক উল্লা ভাা্ওর পাঁচগাা্ও ২৪৫৬

৫৭ আিদুস জসাি া মৃত জিচু বময়া ব্যাপারী িারইপাড়া পাঁচগাঁও ২৪৬১

৫৮ আিদুর রি মুসবলম বময়া িারইপাড়া গব  মাষ্টাজরর 

িাড়ী

পাঁচগাঁও ২৪৬৩

৫৯ মৃত সবফ উল্যা মৃত আজ ায়ার আলী ব ে ভাওর ২৪৬৭

৬০ নূরুল ইসলাম মৃত ইবদ্রছ আলী ব ে ভাওর পাচ গাও ২৪৬৮

৬১ মৃত বছবদ্দক উল্যা মৃত সসয়দ আলী খবলফা পূি ম জশাশাবলয়া সা া পুর ২৪৭০

৬২ নুজররোমা মৃত আিদুল খাজলক  ারায় পুর  ারায় পুর ২৪৭৪

৬৩ েয় াল আজিবদ নুর বময়া জ ায়াখলা জ ায়াখলা ২৪৮৯

৬৪ আবুল ফরাে জমাল্লা মৃত আতর বময়া সাত্রাপাড়া ২৪৯৩

৬৫ জতাফাজ্জল জ াজস মৃত আিদুল রবশদ খাঁ বিষ্ণুরামপুর ২৫০০

৬৬ আবরফ উল্যা মবেবুল  ক মুন্সী পাইকপাড়া বখলপাড়া ২৫১০

৬৭ শ ীদ উল যা মৃত আঃ  াবমদ সাজ াখালী বখলপাড়া ২৫১১

৬৮ সাইদুর র মা মৃত িদু বময়া মুন্সী ঘাবসপুর ২৫১২

৬৯ আবুল কাজশম মৃত সরাফত আলী জ ায়াখলা জসা াচাকা ২৫১৪

৭০ জগালাম ছরওয়ার ি যাপারী মৃত রমো  আলী ি যাপারী জ ায়াখলা ২৫১৫

৭১ জমাঃ আলমগীর ফেলুর র মা  ভূ ূঁইয়া িাবলয়াধর জদবলয়াই িাোর ২৫২২

৭২ গােী আজ ায়ার শা জমাঃ রবফক উল্যা জছাট েীি গর মবল্লকা বদঘীর পাড় ২৫২৬

৭৩ জমাঃ আবুল কাজশম জমাল্লা আিদুল আবেে জমাল্লা মান্দারীপুর শ্রীপুর ২৫২৯

৭৪ জশখ জমাঃ নূর  িী মৃত জশখ নূজররজ্জমা িাদুলী বখলপাড়া ২৫৩১

৭৫ মৃত সামছুল কবরম মৃত আবুল জ াজস শ্রীপুর শ্রীপুর ২৫৩৩

৭৬ মৃত আবুল কালাম মৃত বছবদ্দক উল্যা জদবলয়াই ২৫৩৪

৭৭ জমাঃ রুহুল আবম  াবিবুর র মা পবিম জদবলয়াই জদবলয়াই ২৫৩৭

৭৮ মৃত জমাঃ খাজয়র উল্যা মৃত দুধ বময়া জছাট েীি গর মবল্লকা দীবঘর পাড় ২৫৪১

৭৯ আবুল জ াজস  জচৌধুরী মৃত আজ ায়ার উল্যা জছাট েীি গর মবল্লকা বদঘীর পাড় ২৫৪২

৮০ আঃ মবত মৃত এছা াক বময়া পুি ম জদবলয়াই ২৫৪৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮১ রুহুল আবম মৃত আঃ রি পুি ম জদবলয়াই ২৫৪৬

৮২ বসরাজুল ইসলাম মৃত েয় াল আজিদী  া ারবখল  া ারবখল ২৫৪৭

৮৩ রবফকুল ইসলাম মৃত আব্দুল খাজলক ভীমপুর চাটবখল ২৫৫৮

৮৪ জমাঃ তাজুল ইসলাম ভূ ূঁইয়া আলী আ ম ভূ ূঁইয়া ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ২৫৬১

৮৫ জদজলায়ার জ াজস ছাজয়দ উল্যা মাষ্টার সুন্দরপুর চাটবখল ২৫৬৯

৮৬ জুলবফকার আলী মৃত আবু তাজলি পাটওয়ারী জদৌলতপুর তালতলা িাোর ২৫৭৭

৮৭ এ এফ এম শা ো া োমাল উল্লা ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ২৫৭৮

৮৮ জমাঃ শা ো া আব্দুল আবেে ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ২৫৮৬

৮৯ জমাঃ জ াজস মৃত জমা াব্বত আলী ছয়া ী টিগা ২৫৮৯

৯০ জমাঃ জদজলায়ার জ াজস  াবফেউল্লা পুরুজ ােমপুর জসামপাড়া ৩৯২৩

৯১ খন্দকার ফজয়ে আ মদ উবের আলী খন্দকার মবম পুর জসামপাড়া ৩৯২৪

৯২ জমাঃ আিদুর রবশদ ইউনুছ বময়া পূি ম করটবখল সা াপুর ৩৯২৫

৯৩ জমাঃ জিলাজয়ত জ াজস নুরুল  ক পাজটায়ারী ধম মপুর জসামপাড়া ৩৯২৭

৯৪ আবুল আ সা  ভূ ূঁইয়া মৃত েয় াল আজিদী  ভূ ূঁইয়া উঃ রামজদিপুর িাইশবসন্দুর ৩৯২৮

৯৫ মবফজুল  ক পাজটায়ারী মৃত জসা া বময়া পাজটায়ারী িাইশবসন্দুর িাইশবসন্দুর ৩৯২৯

৯৬ জমাঃ নুরুজ্জামা আব্দুর রবশদ পরজকাট দশঘবরয়া ৩৯৩০

৯৭ সবফক উল যা  ভূ ূঁইয়া মৃত আিতুল মন্না  ভু ূঁইয়া খাবলশপাড়া খাবলশপাড়া ৩৯৩১

৯৮ নুরুল আবম মৃত ডাঃ মবফে উবদ্দ জশাশাবলয়া সা াপুর ৩৯৩২

৯৯ েব রুল  ক ভূ ূঁইয়া মৃত আব্দুর রি ভূ ূঁইয়া জদৌলতপুর দশঘবরয়া ৩৯৩৩

১০০ জমাঃ জগালাম বেলা ী জচৌধুরী আবু সুবফয়া পবিম পরজকাট দশঘবরয়া ৩৯৩৪

১০১ জমাঃ এ,ফ,এম  াবিবুর র মা আশরাফ বময়া পাজটায়ারী পবিম জশাশাবলয়া সা াপুর ৩৯৩৫

১০২ জমাস্তফা আজ ায়ার মৃত জমৌঃ আব্দুর মান্না জদৌলতপুর দশঘবরয়া ৩৯৩৬

১০৩ মা বুবুর র মা কােী আ াম্মদ উল্যা পরজকাট িাইশবসন্দুর ৩৯৩৮

১০৪ আজ ায়ারুল আবেম মৃত আবম  উল যা পূি ম জশাশাবলয়া সা া পুর ৩৯৩৯

১০৫ এ. এইচ. এম. জতাফাজ্জল জ াজস মৃত আব্দুল  াবকম মুন্সী দবিণ রামজদিপুর দশঘবরয়া ৩৯৪০

১০৬ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত লাল বময়া জরজ্জাকপুর জরজ্জাকপুর ৩৯৪১

১০৭ জমাঃ আব্দুর রব ম জমৌঃ আব্দুল লবতফ পাজটায়ারী িদলজকাট িদলজকাট ৩৯৪৩

১০৮ জমাঃ আবু তাজ র মৃত জমাঃ ইউনুছ বময়া রাজ্জাকপুর রাজ্জাকপুর ৩৯৪৪

১০৯ মৃত আবুল কাজশম মৃত জছরাজুল  ক জরজ্জাকপুর জরজ্জাকপুর ৩৯৪৫

১১০ জমাঃ জমাস্তাবফজুর র মা মৃত আলী আজ্জম মজ া রপুর রুদ্র রামপুর ৩৯৪৬

১১১ জদওয়া  নুরুল ইসলাম জদওয়া  েয় াল আজিদী দবিণ িদলজকাট িদলজকাট ৩৯৪৭

১১২ জমাঃ মবেবুল  ক মৃত আব্দুল মাজলক িদলজকাট িদলজকাট ৩৯৪৮

১১৩ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃত  াবের বময়া তপাদার  বরকৃষ্ঞপুর পাল্লািাোর ৩৯৪৯

১১৪ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা গােী জমাঃ সাখাওয়াত উল্লা দবিণ িদলজকাট িদলজকাট ৩৯৫০

১১৫ জমাঃ আব্দুস ছাোর মৃত আব্দুস জসাি া  ভু ূঁইয়া উের িদলজকাট িদলজকাট ৩৯৫১

১১৬ জমাঃ ওয়াবে উল যা মৃত োলাল আ ামমদ পরা পুর থা ার াট ৩৯৫২

১১৭ জমাঃ আবু তাজ র বময়া আব্দুল আবেে জ ায়াপাড়া পাল্লা িাোর ৩৯৫৩

১১৮ মৃত আব্দুল গফুর মৃত জসকন্তর ভূ ূঁইয়া পরা পুর থা ার াট ৩৯৫৪

১১৯ জমাঃ লবকয়ত উল্লা ওলী উল্যা জমা াম্মদপুর রাোর িাড়ী জমা াম্মদপুর ৩৯৫৫

১২০ জমাঃ আব্দুর রউফ মৃত আব্দুল গ ব  পাজটায়ারী জশাল্যা  জ াড়া ৩৯৫৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ চাটবখল

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম 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    

১২১ এ জক এম ফেলুল কবির জমাঃ ছাজদক উল্লা  মুবন্স মলংমুবড় েয়াগ িাোর ৩৯৫৭

১২২ জমাঃ আিদুল েবলল জমাঃ িসরত আলী  বরপুর িা সা িাোর ৩৯৫৮

১২৩ জমছিা ার জদাো মৃত জমাঃ সাজদজক ভূ ূঁইয়া পরা পুর থা ার  াট ৩৯৫৯

১২৪ মৃত আব্দুল  াই মৃত আফাে বময়া গ্রামঃ িা সা িা সা ৩৯৬০

১২৫ আলী জ াজস মৃত আাব্দুল গব  জ াড়া জশাল্লা ৩৯৬১

১২৬ শা াো া মৃত সসয়ত আঃ রশীদ পাাচগাঁও কাচারী িাোর ৩৯৬২

১২৭ জমাঃ আব্দুল জমাতাজলি  ািালক বমঞা জগাবিন্দপুর আবম  িাগ ৩৯৬৪

১২৮ আবুল জ াজস  মন্টু মৃত আব্দুল  ক পাজটায়ারী জ ায়াখলা জ ায়াখলা ৩৯৬৫

১২৯ জমাখজলছুর র মা মৃত িদু বময়া ঘাসীপুর আ জমদ গর ৩৯৬৭

১৩০ জমাঃ ইসমাইল জশখ জমাোফ্ফর আ জমদ জশখ জ ায়াখলা জ ায়াখলা ৩৯৬৮

১৩১ জমা াম্মদ ফারুক জমা াম্মদ ইসমাইল  াটিরপাড়া কবড় াটি ৩৯৬৯

১৩২ ফারুক আ াম্মদ মৃত জমািারক উল্যা বসংিাহুড়া বসংিাহুড়া ৩৯৭০

১৩৩ এ জক এম ফজয়ে আ জমদ আিদুল কবরম জ ায়াখলা জ ায়াখলা ৩৯৭১

১৩৪ জগালাম নুর  াজফে আিদুল লবতফ সাজ াখালী বখলপাড়া ৩৯৭২

১৩৫ জমাঃ আজ ায়ার জ াজস জমাঃ কবরম বসংিাহুড়া কবড় াটি ৩৯৭৩

১৩৬ মব র জ াজস মৃত আবম  উল যা দবিণ জদবলয়াই জদবলয়াই ৩৯৭৪

১৩৭ আবুল খাজয়র মৃত আবেজুর র মা শ্রীপুর শ্রীপুর ৩৯৭৫

১৩৮ আব্দুস জসাি া নুর জমা াম্মদ বখলপাড়া বখলপাড়া ৩৯৭৬

১৩৯ আবতক উল যা মৃত আব্দুল খাজলক বশিপুর আবিরপাড়া ৩৯৭৭

১৪০ ‘জমাঃ  াব ফ মৃত আবেজুর র মা শ্রীপুর শ্রীপুর ৩৯৭৮

১৪১ আবু তাজ র মৃত এছা াক বময়া িাবলয়াধর জদবলয়াই ৩৯৭৯

১৪২ জমা াম্মদ মবতউর র মা মাউলা া নুরুল ইসলাম দবিণ জদবলয়াই জদবলয়াই িাোর ৩৯৮১

১৪৩ জমাঃ নুরুল হুদা ভু ূঁইয়া এিাদত উল্লা  ভু ূঁইয়া পূি ম জদবলয়াই জদবলয়াই িাোর ৩৯৮২

১৪৪ সামছুর র মা মৃত আব্দুল  াবলম জমাল্লা পবিম জদবলয়াই জদবলয়াই িাোর ৩৯৮৪

১৪৫ আবম  উল্যা ইবদ্রছ সুন্দরপুর চাটবখল ৩৯৮৫

১৪৬ জমাঃ শব দুল ইসলাম সবফ উল্যা চাটবখল সুন্দরপুর ৩৯৮৬

১৪৭ জমাঃ হুমায়ু  কবির তবরকুল্লা ভূইয়া ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ৩৯৮৭

১৪৮ জমাঃ শবফকুল ইসলাম লুৎফূল আবেম ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ৩৯৮৮

১৪৯ জমাঃ ইসমাইল আবুল  াজশম ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ৩৯৮৯

১৫০ আব্দুল মান্না মৃত আব্দুল খাজলক দশা ী টিগা আবম িাগ ৩৯৯০

১৫১ ছা া লাল মজুমদার  বর জমা   মজুমদার চাটবখল চাটবখল ৩৯৯১

১৫২ আবুল খাজয়র ভূ ূঁইয়া মৃত সামছুল  ক ভূ ূঁইয়া পূি ম ছয়া ী টিগা চাটবখল ৩৯৯২

১৫৩ বে, এম েবসম উবদ্দ মৃত েয় াল আিদী জদৌলতপুর তালতলা িাোর ৩৯৯৩

১৫৪ জমাঃ ইবলয়াছ মৃত েয় াল আজিদী  মুন্সী ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ৩৯৯৪

১৫৫ জতাফাজ্জল জ াজস  ভুঞা  বের আ াম্মদ ভুঞা ছয়া ী টিগা ছয়া ী টিগা ৩৯৯৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/4


