
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চাঁদপুর উপজেলাঃ মতলি দবিণ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ েবিরুল আলম মৃত েয়নাল আজিদীন সরকার িাইশপুর মতলি ২২৪২

২ জমাঃ শািাোিান জদওয়ান মুকবুল জিাজসন জদওয়ান িাইশপুর মতলি ২২৫৭

৩ জমাঃ মািবুি উল আলম তালুকদার মৃত জমাঃ ফেলুর রিমান তালুকদার গজেভাঙ্গা খাজদরগাঁও ২২৭৭

৪ জমাঃ মবনর জিাজসন প্রধান মৃত আলী আকির প্রধান উত্তর িাইশপুর মতলি ২২৯৪

৫ জমাঃ তফাজ্জল জিাজসন সরকার মৃত আকির জিাজসন সরকার নিকলস মতলি ২২৯৫

৬ জমাঃ আমীর উবিন আঃ খাজলক দশপাো মতলি ২২৯৬

৭ এ, এইচ, এম, বগয়াস উবিন মৃত িযরত আলী প্রধান িাইশপুর মতলি ২২৯৭

৮ জমাঃ জকরামত আলী মৃত আবরফ উল্লাি প্রধান ঢাবকরগাঁও িরবদয়া ২৩০৭

৯ জমাঃ সুোত আলী মৃত কালু কােী মুনছরদী িরবদয়া ২৩০৯

১০ জমাঃ শাি আলম আিদুর রবিম আধারা নাজয়রগাঁও ২৩১৩

১১ জমািাম্মদ কামাল আিাম্মদ জমািাম্মদ িাসমত উল্লাি বখবদরপুর বখবদরপুর ২৩১৫

১২ মৃত এস, এম ইমাম উবিন মৃত এস, এম, ইবিস জঘাোধারী বখবদরপুর ২৩১৮

১৩ জমাঃ লুৎফুর রিমান পাটওয়ারী জমাঃ আজনায়ার আলী পাটওয়ারী গাবুয়া পয়ালী িাোর ২৩২৬

১৪ জমাঃ আবুল জিাজসন কােী মৃত জমাক্রম আলী মবনগাঁও পয়ালী ২৩৩১

১৫ নুরুল িক ঢালী মৃত েব্বর ঢালী নাগদা খাজদরগাঁও ২৩৩৬

১৬ কােী জমাঃ ইসমাইল কােী ইব্রািীম বঘলাতলী নারায়নপুর ২৩৪২

১৭ জমাঃ তাজুল ইসলাম জমাঃ জিাজসন তালুকদার বমরমা নারায়ণপুর ২৩৪৩

১৮ নায়ক সুজিদার জমাঃ মবফজুর রিমান আব্দুল িাবমদ নওগাঁও মধ্য নওগাঁও ২৩৫৪

১৯ মৃত ইমদাদুল িক মৃত আমোদ জিাজসন মাষ্টার িিরী দবিণ আেং িাোর ২৩৫৬

২০ মৃত জমা বসরাে উবিন মৃত কবফল উবিন জগাবিন্দপুর মাস্টার িাোর ২৩৬১

২১ এ, বি, বছবিক বময়ােী আব্দুল গফুর দগরপুর ২৩৬৪

২২ জমাঃ আবুল জিাজসন বমন্নত আলী উিমদী িরবদয়া ২৩৬৮

২৩ জমাঃ আঃ ছাত্তার আরফ আলী কলাদী মতলি ২৩৬৯

২৪ আিদুল িান্নান বময়ােী মমতাে উবিন নিকলস মতলি ২৩৭০

২৫ জমাঃ আফোল জিাজসন সরকার আলী আকির িাইশপুর মতলি ২৩৭২

২৬ জমাঃ েয়নাল আজিদীন প্রধান ফজয়ে উিীন প্রধান জশাভনকদী মতলি িাোর ২৩৭৫

২৭ মৃত আঃ রবশদ মৃধা ঈমান আলী বদঘলদী ২৩৮১

২৮ জমাঃ শবিদ উল্যাি খান মুসবলম খান নলুয়া জিায়াবলয়ািাবে ২৩৮৪

২৯ জমাঃ আবু তাজির খান আেমত খান নলুয়া জিায়াবলয়ািাবে ২৩৮৫

৩০ জমাঃ শবিদুল্লাি কুদরত আলী উত্তর বদঘলদী ২৩৮৬

৩১ জমাঃ আঃ খাজলক আব্বাছ আলী বদঘলদী ২৩৮৯

৩২ জমাঃ নাবেম উবিন সাজদক আলী সরকার নলুয়া জিায়াবলয়ািাবে ২৩৯১

৩৩ জমাঃ আশ্রাফ উবিন মৃত আঃ খাজলক দশপাো মতলি ২৩৯৪

৩৪ জমাঃ বলয়াকত আলী সরকার োজিদ আলী সরকার ধনারপাে খাজদরগাঁও ২৩৯৭

৩৫ জমাঃ নেরুল ইসলাম কবলম উল্লা নবন্দজখালা নাজয়রগাঁও ২৪০৩

৩৬ জমাঃ আরশাদ পাটওয়ারী লাল বময়া পাটওয়ারী বপতামদী ২৪০৬

৩৭ জমাঃ বছবিকুর রিমান আদম আলী নাউোন ২৪০৭

৩৮ লাল বময়া পাজটায়ারী কাবদর িক্স পাজটায়ারী বপতামিদী বিশ্বাসপুর ২৪১০

৩৯ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা পাজটায়ারী জমাঃ জসজকন্দার আলী পাজটায়ারী বপতামিদী নারায়নপুর ২৪১১

৪০ আঃ েবলর মাষ্টার জমাঃ জচরাগ আলী প্রধান নবন্দজখালা ২৪১২

৪১ জমাঃ আঃ ছামাদ জসনা দাজরাগা আলী আবশ্বনপুর আবশ্বনপুর ২৪১৬

৪২ জমাঃ আঃ রবশদ আিসান উবিন আবশ্বনপুর ২৪১৭

৪৩ জমাঃ আিদুল িাই আঃ খাজলক তালুকদার পয়ালী ২৪২৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪ জমাঃ আঃ ছাত্তার খন্দকার আঃ আলী খন্দকার পয়ালী ২৪২৪

৪৫ জমাঃ আঃ ওয়াদুদ আঃ গফুর কাবশমপুর ২৪২৬

৪৬ জমাঃ বসরাে খান এ আিম্মদ খান চাপাবতয়া নারায়নপুর ২৪৩১

৪৭ আঃ মান্নান চাঁদ  গােী জিলতী ২৪৩৬

৪৮ জমাঃ আলী তালুকদার জকরামত আলী বমরামা ২৪৩৮

৪৯ জমাঃ আলী আকির খান আব্দুল কবরম খান নাগদা ২৪৩৯

৫০ জমাঃ রুহুল আবমন ঢালী জম ঃ আঃ আউয়াল ঢালী নাগদা খাজদরগাঁও ২৪৪০

৫১ জমাঃ িাবদস আঃ সামাদ খাজদরগাঁও ২৪৪১

৫২ জমাঃ মকবুল জিাজসন মৃত ততয়ি আলী বঘলাতলী ২৪৪৪

৫৩ জমাঃ আলী আশ শাদ তালুকদার মৃত ইয়াকুি আলী তালুকদার বমরামা ২৪৪৯

৫৪ মৃতনূরুল ইসলাম মজুমদার মৃত লাল বময়া মজুমদার নাগদা ২৪৫০

৫৫ জমাঃ আঃ রি তালুকদার ছাজয়দ আলী নাগদা খাজদরগাঁও ২৪৫১

৫৬ জমাঃ ইবিস বময়া মৃত আঃ ছামাদ বডঙ্গাভাঙ্গা ২৪৫৭

৫৭ জমাঃ সুলতান আিজমদ ইউসুফ আলী প্রঃ নওগাঁও মধ্য নওগাঁও ২৪৫৮

৫৮ জমাঃ তাজুল ইসলাম খবললুর রিমান সরকার নওগাঁও মধ্য নওগাঁও ২৪৫৯

৫৯ জমাঃ নুরুল আলম আঃ মবতন িকাউল কলাদী মতলি ২৪৬০

৬০ জমাঃ আঃ রি িকাউল জমাঃ আঃ িাবমদ িকাউল িিরী আেং িাোর ২৪৬১

৬১ আব্দুল কাবদর মৃত মবফে উবিন িাবলকাবন্দ ২৪৬৫

৬২ মৃত জমাঃ সবফকুল ইসলাম মৃত ইব্রাবিম িিরী ২৪৬৬

৬৩ মৃত ওিাি খান মৃত রুস্তম খান জঘাোধারী ২৪৭৫

৬৪ জমাঃ আব্দুল মান্নান মৃত আঃ মবেদ মজুমদার জগাবিন্দপুর ২৪৭৮

৬৫ জমাঃ আবু তাজির আঃ িাবকম জঘাোধারী ২৪৭৯

৬৬ জমাঃ জছািিান বময়া িাসমত আলী বপংো ২৪৮২

৬৭ জমাঃ তািোিান পাজটায়ারী মৃত েবলল পাজটায়ারী গন্ডামারা ২৪৯০

৬৮ এম, এম আউয়াল মৃত আঃ গফুর িাওলাদার চর জপাোমুখী ২৫০০

৬৯ এস. এম শািোিান এস, এ ছামাদ মাষ্টার পবিম  চরকৃষ্ণপুর ২৫১১

৭০ জমাঃ আবু ছাজয়দ কবিরাে মৃত আবেে উল্যা কবিরাে চরজশালাদী ২৫১২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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