
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ সন্দ্বীপ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আকতার হাবমদ রাজেদুজ্জামান ঐ ২১৪

২ ইয়াবিন আ রহমান আবেমপুর ২৩৫

৩ জমাঃ আলা উবিন সুলতান আহজমদ িাউবরয়া জদাোনগর ২৩৭

৪ জিারহান উিীন মৃত নুর জিািহান গাছুয়া ইউবনয়ন ২৫১

৫ আবুল কালাম ফাকা আজি মুিাপুর ২৫৯

৬ কামাল উবিন মৃত খুরবেদ বময়া ২৬৪

৭ মদাজের আহাং মৃত হানুন রবেদ মুিাপুর ওসমাবনয়া ২৭০

৮ মাকছুদ আলম হােী জমাোজেল জহাজসন মুিাপুর ২৭৬

৯ মবফজের রহমান মৃত নুর ইসলাম মুিাপুর মুিাপুর ২৭৮

১০ ফান্টু লাল সাহা ইের চন্দ্র সাহা ঐ ২৮২

১১ সুজিদার আঃ মাজলক মৃত আশ্রাফ আলী ঐ ২৮৭

১২ জমাঃ োবকর জহাজসন মৃত আব্দুর রহমান সুকানী মগধরা ২৯১

১৩ জমাঃ ফজয়ে উল্লা মৃত আবেে উল্লা মগধরা ২৯৩

১৪ সামশুল হক ফেজলর রহমান হারাবময়া ২৯৬

১৫ মাোরুল জহাজসন আব্দুল আবেে হারাবময়া ২৯৭

১৬ আবু িক্কর বিবিক আলী আহেদ হারাবময়া ৩০০

১৭ সামছুল হুদা মৃত হােী মকবুল আহাং ঐ ৩১৬

১৮ নান্টু মজুমদার শ্রী নাথ মজুমদার ঐ ৩৩৫

১৯ জমাঃ জিারহান উবিন মৃত জসকান্দার বময়া কাবিয়াপার ৩৪৩

২০ মাষ্টার জগৌরাংগ চন্দ্র মৃত নজরে চন্দ্র কাবিয়াপার ৩৫৯

২১ েবফকুর রহমান মৃত আব্দুল জমাতাজলি কাবিয়াপার ৩৬১

২২ ওিায়দুল হক মৃত অব্দুল মাজলক কাবিয়াপার ৩৬৪

২৩ আব্দুল িাজরক মৃত আবমন উল্লা সুকানী ঐ ৩৭১

২৪ জমাঃ আব্দুল লবতফ মৃত জতাফাজয়ল আহমদ তালুকদার ঐ ৩৭৪

২৫ োমসুল আলম মৃত জতাফাজয়ল আহমদ ঐ ৩৭৫

২৬ মবহদুল মাওলা জতাফাজয়ল আহেদ সজতাষপুর ৩৯৪

২৭ জমাঃ কামাল পাো মৃত জমাঃ জিািহান হবরেপুর ৩৯৮

২৮ এ, বি, বসবিক মৃত আব্দুল হক হবরেপুর ৪০৬

২৯ জমাঃ জিারহান উবিন মৃত জমাঃ বময়া কন্ট্রাকটর ৪০৮

৩০ জমাঃ আবুল িাোর মৃত আবেে উল্লাহ কন্ট্রাকটর ৪১১

৩১ হাজফে আতাউল মাওলা মৃত আব্দুল িারী কন্ট্রাকটর ৪১৪

৩২ জমাঃ োহা িাংগালী মৃত খুরবেদ আলম কন্ট্রাকটর ৪১৬

৩৩ জমাঃ জিারহান উবিন মৃত আব্দুল হক কন্ট্রাকটর ৪১৭

৩৪ জমাঃ আব্দুল সরওয়ার মৃত আসলাম বময়া কন্ট্রাকটর ৪১৯

৩৫ জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত জমাঃ সুলতান আহেদ কন্ট্রাকটর ৪২০

৩৬ হাবিবুল্লা িাহার মৃত আজনায়ার আহেদ হবরেপুর ৪২৫

৩৭ আকতার কামাল মৃত হােী অবেউল্লা হবরেপুর ৪২৮

৩৮ জমাঃ কামাল উবিন মৃত আব্দুল মাজলক হবরেপুর ৪২৯

৩৯ আবু জমিার মৃত সবফকুর রহমান হবরেপুর ৪৩৩

৪০ মুঃ েহীদ উল্যাহ্ সুলতান আহেদ হারাবময়া িক্তারহাট ৪৫৩

৪১ োহাোহান ফেজল রহমান হবরেপুর ৪৬০

৪২ আনিারুল হক আঃ বময়া হবরেপুর ৪৬২

৪৩ হুমায়ন কবির নুরুজ্জমান হবরেপুর ৪৬৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

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

৪৪ মবহ উবিন আিাদুল হক হবরেপুর ৪৬৪

৪৫ মৃত আঃ হক মৃত জমাঃ বময়া মুিাপুর ৪৬৬

৪৬ আিাদুল হক মৃত সামছুল হক গাছুয়া ৪৮০

৪৭ মবফজুর রহমান মুবেবুল হক ১০নং িাউবরয়া ইউবনয়ন ৫০৩

৪৮ খাজলকুল োলাল মুিী বসরাজুল হক ১০নং িাউবরয়া ইউবনয়ন ৫০৬

৪৯ জমাঃ হুমায়ুন কবির আব্দুল হাদী িাউবরয়া িাউবরয়া ৫১১

৫০ তাজহর আহাং নবের আহাং ১০ নং িাবউরয়া ইবউনয়ন ৫২৫

৫১ মবেবুল মাওলা নুর আহাং ১০ নং িাবউরয়া ইবউনয়ন ৫২৮

৫২ িাজির আহাং মুকবুল আহাং ১০ নং িাবউরয়া ইবউনয়ন ৫৩৬

৫৩ আবুল কালাম মুিী রুহুল আবমন ১০ নং িাবউরয়া ইবউনয়ন ৫৪০

৫৪ সবফকুল মাওলা জচৌধুরী মৃত লুতফুর রহমান জচৌধুরী ১০ নং িাবউরয়া ইবউনয়ন ৫৪১

৫৫ হজরে চন্দ্র নাথ েবে কুমার নাথ মুিাপুর ৫৫৪

৫৬ আব্দুি িাত্তার মৃতঃ আব্দুল মন্নান ঐ ৫৫৬

৫৭ আব্দুল হাই মৃত সবফ উল্লাহ মুিাপুর ৫৬৩

৫৮ আব্দুল িাজিক মৃত নুরুল হক মুিাপুর ৫৬৯

৫৯ আব্দুল মন্নান মৃত জমাোফফর আহাং মুিাপুর ৫৭১

৬০ ত্রম, ত্র, হাজসম আফগানী মৃত মুিী অবে উল্যাহ আফগানী হারাবময়া ৫৭৩

৬১ জিারহান উবিন মৃত োলাল আহােদ সজতাষপুর ৫৭৫

৬২ মৃত ইব্রাবহম মৃত ত্রয়াবিন সাতঘবরয়া বেজির হাট ৫৭৮

৬৩ জমাঃ োহোহান মৃ  ুত জিলামত উল্লাহ হারাবময়া ৫৮৫

৬৪ মৃত জমাঃ ইব্রাবহম মৃতজমাোজেল জপৌরসভা জসজনর হাট ৫৯১

৬৫ আঃ িাজতন মৃত মুিাবময়া গাছুয়া ৫৯২

৬৬ ইবিি আলম মৃত  হািানুজ্জামন গাছুয়া ৫৯৪

৬৭ আঃ িাজতন মৃত আবে উল্লাা্ গাছুয়া ৫৯৮

৬৮ এোহার মৃত সুল তান আহেদ গাছুয়া ৬০০

৬৯ ফজূলূল কবরম মৃত হােী মুবে িদ মাইটভাঙ্গা বেজির হাট ৬০২

৭০ জমাঃ নুর িাফা জমাঃ সবফউললাহ মাইটভাঙ্গা ৬০৪

৭১ আঃ হান্নান ইসমাইল মুিাপুর ৬০৬

৭২ জমাঃ খাজদমুল ইসলাম মৃত আলহাজ্জ জমৌঃ সামছুল হুদা িাউবরয়া ৬১৪

৭৩ মৃত দীন জমাহােদ মৃত ইয়াকুি আলী িাউবরয়া ৬১৮

৭৪ আব্দুল োব্বার মৃত মবফে উবিন ঐ ৬২১

৭৫ আবুল কাজেম মৃত নুরুল ইসলাম ঐ ৬২৩

৭৬ জমাঃ জমাস্তাফা কামাল পাো োহ আলম রহমতপুর রহমতপুর ৬২৫

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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