
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ কবিরহাট

ক্রঃ  ং  াম বপতার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ েয় াল আজিদী মৃত আব্দুল মাজলক সুন্দলপুর কালামুন্সী িাোর ৩৬

২ জমাহাম্মদ আবু ছাজয়দ আিদুল জছলাম আবু ছাজয়জদর িাড়ী, 

কবিরহাট

কবিরহাট ৩৭

৩ আব্দুল জগাফরা আব্দুল মবম  জরাত্তমপুর  জরাত্তমপুর ৮৪

৪ রহমত উল্যাহ আবু িক্কর বছবিক সুলতা  মুবন্স িাড়ী, 

জঘাষিাগ

 তু  সাহাবের হাট ১৩১

৫ জমাঃ জদজলায়ার জহাজস হাসমত উল্যা জদজলায়ার বময়ার িাড়ী, 

ধা বিঁবড়

মকবুল জচৌধুরীরহাট ২৮৪

৬ জমাঃ শামসুল হক আিদুল েব্বার পজতেঙ্গপুর কবিরহাট ৩০০

৭ জমাঃ ছাজয়দল হক এসহাক বময়া ফবকর পদুয়া করমিক্স িাোর ৩৩৬

৮ জছলামত উল্যা মৃত ইব্রাবহম দুলা বময়া মুন্সী িাবড়  জরাত্তমপুর ৬৬৪

৯ জমাঃ জমাোম্মল হক আ া বময়া পবিত ফলাহারী, আবেজুল হক 

জমম্বার িাবড়

করমিকস িাোর ৬৭০

১০ কােী মবহ উবি  জিলাল কােী আজ সুর রহমা  জরাত্তমপুর  জরাত্তমপুর ৬৭১

১১ জমাঃ আলী হায়দার জমাঃ মবেবুল হক জসকান্তর মাষ্টার িাবড়, 

 জরাত্তমপুর

ছাদুল্যাপুর ৬৭৪

১২ মবফে বময়া মৃত িদু বময়া সুজিদার মবফে বময়ার 

িাবড়, িড়রামজদিপুর

িা দত্ত িাোর ৬৮০

১৩ আহম্মদ উল্ল্যা মৃত হাবরছ বময়া আলীপুর জকাম্পা ীরহাট ৬৯৯

১৪ আিদুল আউয়াল ভূঞাঁ জছলামত উল্যাহ ভূঞাঁ আিদুল আউয়াল ভূঞা, 

ফজতেঙ্গপুর

কবিরহাট ৭০২

১৫ জমাঃ অবল উল্যা নুর ইসলাম এ াজয়ত  গর কবিরহাট ৭০৬

১৬ বগয়াস উবি  জচৌধুরী আব্দুল আউয়াল বময়া হােী িেলুর রহমা  বময়া 

িাড়ী, চাপরাবশর হাট

চাপরাবশর হাট ৭২৩

১৭ জমাঃ ওিাজয়দুল হক জমাঃ মবেিল হক িবছর ব্যাপারী িাবড়, 

 রবসংহপুর

কবিরহাট ৭২৪

১৮ সসয়দ বেয়াউল হক সসয়দ আবু তাজহর জমাঃ আব্দুল হক তাবকয়া িাবড়, লামবছ প্রসাদ লামাইপ্রসাদ তাবকয়া 

িাোর

৭২৭

১৯ আব্দুল মন্না দা া বময়া জচৌধুরী  রবসংহপুর কবিরহাট ৭৩৩

২০ জমাঃ আবুল হাজসম চাঁ  বময়া চশমা আলার িাড়ী, 

 রবসংহপুর

কবিরহাট ৭৩৪

২১ জমাঃ আবম  উল্যাহ আিদুস সামাদ জমের আবম  উল্যার িাড়ী, 

চাপরাবশর হাট

চাপরাবশরহাট ৭৩৬

২২ জমাঃ আবু তাজহর সরাফত আলী  রবসংহপুর কবিরহাট ৭৪১

২৩ আিদুল মন্না আলাম বময়া রাজমশ্বরপুর চাপরাবশর হাট ৭৪২

২৪ জমাঃ নুর  িী আলী আহম্মদ নুর মবিল, উপবিলামবছ চাপরাবশর হাট ৭৫০

২৫ জমাহাম্মদ সামছুল হক দুলাল মৃত শরাফত আলী সামছল হক এর  তু  

িাড়ী, পূি ব ফজতপুর

কবিরহাট ৩৫৬৩

২৬ জমাঃ ওিায়দুল হক আবুিকর বময়া মব   গর েমাদার িাড়ী ফরােী িাোর ৩৫৯৯

২৭ আিদুর মাজলক িদু বময়া আলুজর নুত  িাড়ী, 

চাপরাবশর হাট

চাপরাবশর হাট ৩৬০১

২৮ ফজয়ে উল্যা মৃত জশখ আহাম্মদ পূি ব  রবসংহপুর কবিরহাট ৩৬০২

২৯ আবু িকর বছবিক মৃত জমাঃ ছাবিদ আলী রাজমশ্বরপুর চাপরাবশরহাট ৩৬০৩

৩০ জমাঃ োফর উল্ল্াহ আজিদ আলী গাবেরিাগ ফরাবে িাোর ৩৬০৪

৩১ আবুল কাজসম আরি আলী কাজশম মাষ্টাজরর িাড়ী মুকবুল জচৌধুরীর হাট ৩৬৬৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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