
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ কুবমল্লা সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ ফেলুর রহমান সরকার মৃত আঃ সামাদ সরকার োমতলা ৪

২ নুরুল ইসলাম মৃত আঃ েব্বার সসয়দপুর ১৮

৩ মৃত আনু বময়া মৃত জের আলী নসরাইল ৩৫

৪ জমাখজলছুর রহমান মৃত িেরত আলী লামপুর ৫১

৫ োহ আলম ভূইয়া মৃত সরাফত আলী চাঁনপুর ৫৫

৬ বেল্লুর রহমান মৃত সসয়দ আহাজেদ োহসুো মসবেদ জরাড ৬৯

৭ সজতাষ চন্দ্র জলাধ মৃত জদজিন্দ্র চন্দ্র জলাধ পুরাতন জচৌধুরীপাড়া ৮০

৮ অজোক দাস গুপ্ত মৃত সেজলন্দ্র দাস গুপ্ত কাবির পাড় ৮১

৯ মৃত হােী আব্দুল িাজতন খিকার আব্দুল গবন খিকার িড় ঘাগটিয়া ৮৪

১০ মৃত জমাঃ মবহউবিন মৃ ছাবদর উবিন দবড়চর ৮৫

১১ মৃত শ্রী সুবনল চন্দ্র সাহা মৃত শ্রীযুক্ত িনবিহারী সাহা িাগমারা ৮৬

১২ মৃত জমাঃ সামছুল হক মৃত আবুল কাজসম আলী নালাদাবিন ৮৭

১৩ আব্দুর রহমান মৃত আক্রম আলী মজনাহর পুর ৮৯

১৪ আব্দুল আউয়াল জমাঃ আফাে উবদন ঝগড়ার চর ৯০

১৫ হারুনুর রবেদ মৃত রহোদ আলী ভাটপাড়া ১০৩

১৬ হারুনুর রবেদ মৃত আরজু বময়া জছাটরা ১০৯

১৭ আিদুল মাজলক মৃত আতাইল্লা ভল্লিপুর ১১২

১৮ জমাঃ আিদুর রহমান মৃত মুন্সী আিদুল হাবমদ ধনুয়া জখালা ১১৮

১৯ জমাসজলম বময় মৃ আলী জহাজসন োসনগাছা ১২৫

২০ বসবিকুর রহমান মৃত আিদুল মবেদ বনবিতপুর ১২৬

২১ আিদুল িারী মৃত আিদুর মবেদ আজলখারচর ১৩১

২২ জকরামত আলী(কালু) মৃত জতারি আলী আমতলী ১৩২

২৩ আিদুল মবতন মৃত ওসমান কৃঞ্চপুর ১৩৩

২৪ বসবিক বময়া মৃত আলাউবিন সদ দার আজলখার চর ১৩৫

২৫ আিদুল মবতন ভূইয়া মুত সদর আলী ভূইয়া বিঞ্চপুর ১৪৬

২৬ রবফকুল ইসলাম মৃত আলী আহােদ িজলশ্বর ১৫৬

২৭ আিদুর রহমান মৃত চাঁন বমযঅ িামইল(চকিাোর) ১৭২

২৮ কামাল উিীন মজুমদার মৃত আলী আহােদ মজুমদার েবরফপুর ১৭৪

২৯ সুজরে চন্দ্র দাস মৃত রামচন্দ্র দাস পাঁেথুিী ১৭৭

৩০ সবহদুল হক জসবলম মৃত আৎ িারী মাস্টার হবরপুর ১৮৪

৩১ আলী আশ্রাফ মৃত জমাক্তার জহাাজসন সততয়ারা ১৮৯

৩২ জমাহন বময়া মৃত ছবমর উবিন কজনেতলা ২০০

৩৩ খিকার আবু তাজহর মৃত ছবমর উবিন জনউরা ২১৮

৩৪ আরোদ আলী মৃত আকমত আলী জহাজসনপুর ২২৫

৩৫ আিদুল জছািান মৃত লাল বময়া ছন গাঁও ২৪০

৩৬ আঃ মাজলক মৃত আঃ মবেদ মজুমদার দবিণ রামপুর জচৌয়ারা ২৮৬

৩৭ নুরুল হক মৃত মহব্বাত আলী ভল্লিপুর কাবলর িাোর ২৯৩

৩৮ আঃ মান্নান মৃত আঃ আবেে আনিপুর কাবলর িাোর ৩০০

৩৯ রুস্তম আলী মৃত ফেলুল কবরম গুনানিী দূগ দাপুর ৩০৬

৪০ জকরামত আলী মৃত আঃ গবণ আজলখারচর দূগ দপুর ৩০৭

৪১ জমাঃ জমাতাজলি মৃত ঈমান আলী গুনানিী দূগ দাপুর ৩০৮
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৪২ মৃত ইয়াবু মৃত আইউবুর রহমান আজলখারচর দূগ দাপুর ৩১০

৪৩ জুলহাস বময়া আজিদ আলী কৃঞ্চপুর দূগ দাপুর ৩১৫

৪৪ কােী োহাংগীর মৃত কােী আঃ মবতন চম্পকনগর দূগ দাপুর ৩২৪

৪৫ আজনায়ার জহাজসন মুবেবুর হক রাজেন্দ্রপুর দূগ দাপুর ৩৩৬

৪৬ মৃত এসকািার আলী ভুইয়া মৃত ওসমান আলী ভুইয়া রাজেন্দুপুর দূগ দাপুর ৩৩৯

৪৭ আজলক জহাজসন মৃত কাল বময়া িানাসুয়া আমড়াতলী ৩৪৪

৪৮ েবহরুল ইসলাম মৃত োহাদাত আলী দুবতয়ািবদঘীরপাড় আমড়াতলী ৩৪৭

৪৯ েবফকুর রহমান মৃত জতাতা বময়া রসুলপুর আমড়াতলী ৩৫২

৫০ নেরুল ইসলমা মৃত কালা বময়া রসুলপুর আমড়াতলী ৩৫৯

৫১ মৃত সুরুে বময়া মৃত আবেম উবিন রত্নািতী আমড়াতলী ৩৬১

৫২ মৃত আঃ রাজ্জাক মৃত ইয়াকুি আলী োমিাবড় আমড়াতলী ৩৭১

৫৩ কােী হাবরছ মৃত মবফে উবিন িসতপুর পাঁচথুিী ৩৭৮

৫৪ আঃ মান্নান মৃত আছাদ আলী িারপাড়া েগন্নাথপুর ৩৯৬

৫৫ মবনরুল ইসলাম মৃত হবি বময়া ভুইয়া মনাগ্রাম েগন্নাথপুর ৩৯৯

৫৬ আব্দুস সাত্তার মৃত আঃ হাবকম রামধনপুর গবলয়ারা ৪২২

৫৭ নুরুল ইসলাম ওয়াজের আলী জদিীপুর গবলয়ারা ৪২৭

৫৮ হুমায়ুন কবির মৃত জতাফাজ্জল আলী বখলপাড়া গবলয়ারা ৪২৮

৫৯ কালা বময়া মৃত আলী আহােদ কজনেতলা গবলয়ারা ৪২৯

৬০ আিদুর জছািান মৃত আঃ আবেে েয়পুর গবলয়ারা ৪৩১

৬১ আিদুল রাজ্জাক মৃত চান্দু বময়া সূয দনগর গবলয়ারা ৪৩৫

৬২ আঃ মবমন মৃত আঃ গফুর দবিণ রসুরপুর জচৌয়ারী ৪৩৭

৬৩ হুমায়ুন কবির মৃত ইছমাইল সদ দার মস্তাপুর জচৌয়ারী ৪৪৬

৬৪ মৃত আঃ রহমান খিকার মৃত জসকাির আলী জনউড়া জচৌয়ারী ৪৪৮

৬৫ কানু বময়া জচৌধুরী মৃত মনু বময়া জচৌধুরী উত্তর িাগমারা বিেয়পুর ৪৪৯

৬৬ মৃত ফেলুল রহমান মৃত কােী োকাবরয়া োংগালীয়া বিেয়পুর ৪৫৮

৬৭ আঃ মবতন জুলবফকার সাওড়াতলী বিেয়পুর ৪৬২

৬৮ মৃত হাবমদুল ইসলাম আঃ ওহাি খান রামপুর বিেয়পুর ৪৬৩

৬৯ ফজয়ে উল্লাহ মৃত নাবের আহাজে মধ যম আশ্রাফপুর বিেয়পুর ৪৬৪

৭০ রবফকুর রহমান মৃত আলা উবিন জভন্ডার সদয়ারা বিেয়পুর ৪৬৫

৭১ সবফকুার রহমান মৃত হােী আলাউবিন সদয়ারা বিেয়পুর ৪৬৬

৭২ মৃত নেরুল ইসলাম মৃত আিদুস সাত্তার চাবিনী বিেয়পুর ৪৬৭

৭৩ বসবিকুর রহমান মৃত সামছু বময়া উত্তর রামপুর বিেয়পুর ৪৭০

৭৪ বসবিকুর রহমান মৃত িাদো বময়া বেিপুর িারপাড়া ৪৭৯

৭৫ আইয়ুবুর রহমান মৃত তবমে উবিন পবিম িটগ্রাম জড়াড়কানন ৪৮৪

৭৬ ইউনুস বময়া মৃত আমীর আলী জহাজসন পুর জোড়কানন ৪৯৪

৭৭ মৃত নুর বময়া মৃত জসানা বময়া মথুরাপুর জোড়কানন ৪৯৭

৭৮ আঃ মবতন মৃত সছয়দ আলী গােীপুর জোড়কানন ৫০৮

৭৯ জমের কামরুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম িাবগচাগাঁও জপৌরসভা ৫১১

৮০ আবেজুর রহমান হুমায়ন আিদুল হাবলম কাবিরপাড় জপৌরসভা ৫১২

৮১ জমাঃ আঃ ওহাি মৃত বছবিকুর রহমান সংরাইে জপৌরসভা ৫১৪

৮২ মৃত আছমত আলী মৃত এয়াকুি আলী উত্তর চথ দা জপৌরসভা ৫১৫
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ কুবমল্লা সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট
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৮৩ এনামুল হক মৃত সামছুল হক জমাগলটুবল জপৌরসভা ৫১৭

৮৪ মৃত আলী নুর মৃত রওেন জমাগলটুলী জপৌরসভা ৫২৪

৮৫ মৃত জোহর আলী মৃত জমাহর আলী ভাটপাড়া জপৌরসভা ৫২৭

৮৬ জেখ েবফকুর রহমান মৃত আিদু বময়া ৭৩/৬১ ফারুকী হাউে,গাংচর জপৌরসভা ৫৪৭

৮৭ মৃত জতৌবহদুজ্জামান বসকদার মৃত বসরাজুল হক জছাটরা জপৌরসভা ৫৬৮

৮৮ আঃ মবতন মৃত চাি বময়া মুজন্সফ জকায়াটার জপৌরসভা ৫৭০

৮৯ মৃত জদজলায়ার জহাজসন মৃত ফারুক আহােদ উবের বদঘীরপাড় জপৌরসভা ৫৭২

৯০ মবনরুল আবমন োহ োহান মৃত সবফউল আবমন দাজরাগািাবড় জপৌরসভা ৫৭৩

৯১ মৃত সসয়দ আবু ফেল মৃত সসয়দ আবুল িবের কাবিরপাড় জপৌরসভা ৫৭৮

৯২ মাসুদুর রহমান মৃত হাবিবুর রহমান কাটাবিল জপৌরসভা ৫৭৯

৯৩ খবললুর রহমান ফবরদ মৃত মােহারুল ইসলাম জমাগলটুবল জপৌরসভা ৫৮০

৯৪ জগালাম জমাস্তফা মৃত আঃ মবতন মুজন্সফ িাবড় জপৌরসভা ৫৮২

৯৫ মৃত নওয়াজেে উবিন আঃ রবহম কাপবড়য়া পবি জপৌরসভা ৬০১

৯৬ নােমুল হক জচৌধুরী মৃত জনায়াি হায়দার জচৌধুরী জনায়াগ্রাম গবলয়ারা ৬০৩

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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