
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ কুবমল্লা সদর দবিণ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ রব্বান আলী আবেম উবিন সাহাপুর িালুরচর ৩

২ শাহআলম খান মজনায়ার খাঁন দবিণ িাগমারা জকাটিাড়ী ১৫

৩ রবিক উবিন আহাম্মদ ভূঞা মৃত িশরত আলী ভূঞা িাতািাবড়য়া হাবলমানগর ৪৬

৪ আকলাছু রহমান মুত আম্বর আলী ধনাজোড় িাোর জচৌয়ারা ১৯৯

৫ মৃত েয়নাল আজিদীন মৃত সাধন আলী মজনাহরপুর িালুরচর ২১৩

৬ োমাল উবিন মজুমদার মৃত আিদুল গবন মজুমদার শ্রীমন্তপুর িাবমশা ২২৩

৭ হারুন অর রবশদ মৃত েয়নাল আজিদীণ বকছমত এলাহীপুর ২২৮

৮ সুরত আলী মৃত আছাদ আলী রামপুর জকাটিাড়ী ২২৯

৯ োমান জমাশারি জহাসাইন আিদুর রাজ্জাক শাকতলা কুবমল্লা ২৩১

১০ আিদুল মান্না মৃত লাল বময়া রতনপুর বিেয়পুর ২৪২

১১ আমীর জহাজসন মৃত জসকান্দর আলী েগপুর লালিাগ ২৪৯

১২ বসবিক আিদুর রবশদ মৃত আনছর আল কমলপুর কমলপুর ২৫৪

১৩ আলী আকির মৃত কবরম উবিন সুিা নগর িালুরচর ২৬১

১৪ এ জক এম আিদুল আলী আলহাে িাদশা বময়া উলরচর িাোর জচৌয়ারা ২৬৩

১৫ জমাঃ আিদুল হাবলম সসয়দ আলী গােীপুর কমলপুর ২৬৬

১৬ সামসুল হক মহব্বত আলী মজনাহরপুর িালুরচর ২৬৭

১৭ জমাঃ মীর জহাজসন জুলফু বময়া শ্রীিল্লভপুর আহাম্মদ নগর ২৬৯

১৮ আব্দুল খাজলক আব্দুল গবন মজনাহরপুর িালুরচর ২৭২

১৯ জমাঃ আবমনুল ইসলাম মৃত আিদুর রহমান িলরামপুর িাোর জচৌয়ারা ২৭৮

২০ হুমায়ুন কবির বলপ্টন মৃত আলী আজ্জম িড় ধম মপুর লালমাই ২৮৪

২১ জমাঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার জমাঃ আকামত আলী মজুমদার ঢুলীপাড়া িালুরচর ২৮৫

২২ জমাঃ সবিকুল ইসলাম েয়নাল আজিদীন কােীপাড়া জচৌয়ারা ২৮৭

২৩ জমাঃ আব্দুল মান্নান আম্বর আলী িানীপুর সুয়াগঞ্জ ২৯০

২৪ আবুল িাসার মজুমদার মৃত জমৌ আঃ জছািান মজুমদার মান্দারী গবলয়ারা ৪১২

২৫ হাবিবুর রহমান মজুমদার মৃত জমৌঃ আঃ জছািার মজুমদার জশাভানগর িালুরচর ৪১৩

২৬ কােী আিদুল মবতন িেলুর রহমান িলরামপুর িাোর জচৌয়ারা ৪১৬

২৭ মৃত জমাঃ ইয়াবছন মৃত ইিন আলী জনায়াপাড়া িালুরচর ৪১৮

২৮ জমাঃ আলী জহাজসন মজুমদার জমা: জরৌশন আলী মজুমদার কজনশতলা িালুরচর ৪১৯

২৯ আঃ মান্নান মৃত আলতাি আলী সূর্য্মনগর আনন্দপুর ৪২০

৩০ মৃত রবিকুল ইসলাম মৃত অবকল আহাম্মদ জদিীপুর িালুরচর ৪৩২

৩১ জমাঃ বছবিকুর রহমান দুলা বময়া তারাপাইয়া রাোপাড়া ৪৩৮

৩২ আবুল কাজশম মৃত মবিে উবিন আহাজম্মদ ঢুলীপাড়া রাোপাড়া ৪৪৩

৩৩ জরোউল আহাম্মদ মৃত সসয়দ আহাম্মদ টমছমব্রীে কুবমল্লা ৪৫০

৩৪ জমাঃ িাহার বময়া জমাঃ আলী আশ্রাি মবনপুর হাবলমানগর ৪৫৬

৩৫ জতািাজয়ল আহম্মদ আিদুল মবেদ গািতলী এলাহীপুর ৪৬৮

৩৬ মৃত আবু আহাম্মদ মৃত মবিে উবিন উত্তর রামপুর আহাম্মদ নগর ৪৭১

৩৭ এ জক এম িবরদ উবিন মৃত আম্বর আলী জহমজোড়া বপপুবলয়া িাোর ৪৭৩

৩৮ মৃত আঃ রবশদ মৃত আঃ হাবমদ িারপাড়া বিেয়পুর ৪৭৫

৩৯ আলী তাজহর মজুমদার জমাঃ চারু মজুমদার চাঁদপুর আহম্মদ নগর ৪৭৮
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৪০ মুহাম্মদ আিদুল খাজলক নূর বময়া বসন্দুয়া বপপুবলয়া িাোর ৪৮২

৪১ জমাঃ ইবিস বময়া আলাউবিন বশিপুর সুয়াগঞ্জ ৪৮৯

৪২ জমাখজলছুর রহমান মৃত জসকান্দর আলী ধনঞ্জয়নগর জোড়কানন ৪৯১

৪৩ জমাঃ আসলাম বময়া জমাঃ আব্দুল হাবমদ হাবড়শ্চর েয়মঙ্গলপুর ৪৯২

৪৪ এটি মাহবুবুর রহমান মৃত এয়াকুি আলী ধনঞ্জয়নগর জোড়কানন ৪৯৩

৪৫ মৃত জুলবিকার বময়া মৃত আলী আহাম্মদ মথুরাপুর ধনপুর ৪৯৫

৪৬ এ জক এম মবহউবিন মৃত িেলুর রহমান রাজেশপুর ধনপুর ৫০৬

৪৭ আিদুল মবমন মজুমদার সতয়ি আলী মজুমদার কমলপুর কমলপুর ৫০৯

৪৮ আিদুল খাজলক ইব্রাবহম খবলল মথুরাপুর ধনপুর ৬০৫

৪৯ মৃত জমাহাম্মদ আজনায়ার উল্লাহ মৃত হােী জসকান্দার আলী কাবশপুর বিেয়পুর ৬৪৯৪
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