
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ জ ামনা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ আঃ জ াজসন ভূঞা জমাঃ জডঙ্গুর আলী  ােী েগন্নাথকাবি ৩০১৬

২ জমাঃ মবতউর র মান মবনরুল জিপারী ইসলামািাদ ৩০২৭

৩ জমাঃ েবলল জমাঃ আব্দুল লবতফ শ্রীনগর ৩০২৯

৪ জমাঃ বিকদার বময়া মৃতঃ সুরুে বময়া মবনপুর ৩০৩৭

৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ সুরুে বময়া মবনপুর মবনপুর ৩০৩৮

৬ শ্রী ব্রেলাল জভীবমক মৃত শ্রী ককলািচন্দ্র জভৌবমক জ ামনা ৩০৪৬

৭ জমাঃ আঃ রাজ্জাক জমাঃ জেেমত আলী জিপারী শ্রীমবি ৩০৪৭

৮ আঃ রবিদ সরকার মাোরুল  ক সরকার জ ামনা জ ামনা ৩০৫০

৯ রবফকুল ইসলাম জচৌধুরী জমাঃ দুধ বময়া জচৌধুরী ছয়ফুল্লাকাবি মাথাভাঙ্গা ৩০৬৬

১০ জমাঃ জগালাম আ ম্মদ আংকুর বিশ্বাস িাগমারা জ ামনা ৩০৮১

১১ মৃত জমাঃ মব উবিন মৃত ছাবদর উবিন দবিচর দবিচর ৩০৮৫

১২ মৃত শ্রী সুবনল চন্দ্র সা া মৃত শ্রীযুক্ত িরবি ারী সা া িাগমারা ৩০৮৬

১৩ আলম আমীন জচৌধুরী জমাঃ জমাোজম্মল  ক ইসলামািাদ ৩০৯৪

১৪ জমাঃ েব রুল ইসলাম (মাবনক) মৃত রবফকুল ইসলাম বভটি কালবমনা দুলালপুর ৩১০৩

১৫ আিদুল লবতফ মৃত জসকাির আলী কাবিপুর দুলালপুর ৩১০৬

১৬ জমাঃ আিদুল মবিন আলী জ াজসন প্রধান জদৌলতপুর জদৌলতপুর ৩১০৭

১৭ জমাঃ িামসুল  ক মৃত আিদু বময়া জিপারী রামপুর ৩১১৫

১৮ জমাঃ জমাছজল  উবিন মৃত মুন্সী জনায়াি আলী নয়াকাবি ৩১২৫

১৯ জমাঃ মা ফুে আলম জমাঃ আেমল জ াজসন জিাভারামপুর চাজিরচর ৩১২৬

২০ জমা াম্মদ জমাস্তফা কামাল মৃত আব্দুল কবরম রামকৃষ্ণপুর ৩১৩১

২১ জমাঃ মবনরুল ইসলাম জমাঃ িাদিা বময়া জোজদদাউদপুর ঘবনয়ারচর ৩১৪৩

২২ আবুল কাজিম আরি আলী জোজদদাউদপুর ঘবনয়ারচর ৩১৪৪

২৩ মৃত আব্দুল িাজতন পাঠান মৃত পাচু পাঠান ঘবনয়ারচর ৩১৪৮

২৪ আবমর জ াজসন সাফত আলী ভূঞা ভূইয়া িািী চম্পক নগর ৩১৫৫

২৫ জমাঃ আব্দুস সালাম জমাঃ কালু বমঞা জমাল্লা এ জকএম  াউবেং চম্পক নগর ৩১৫৬

২৬ জমাঃ জদজলায়ার জ াজসন ভূঞা মৃজত জসানা বময়া সরকার ওমরািাদ ৩১৫৯

২৭ এ, কাজিম জচৌধুরী আিদুল কবরম জচৌধুরী বিিপুর ৩১৭৬

২৮ িা ো ান জমাল্লা ইউসুফ আলী জমাল্লা বিিপুর কাবিপুর ৩১৭৭

২৯ আলী জ াজসন আঃ গফুর বমরশ্বীকারী জ ামনা ৩১৯৫

৩০ জমাঃ জমাোজম্মল  ক মৃত জমাঃ আজনায়ারুল  ক জমাল্লা জছাট ঘারজমারা ৩১৯৬

৩১ আব্দুল আউয়াল সুরুে বময়া প্রাধান বমরশ্বীকাবর ঘারজমািা ৩১৯৭

৩২ জমাঃ আি শাদ আলী জসানা বময়া বমরশ্বীকারী ঘারজমািা ৩২০০

৩৩ জমাঃ িব দুল্লা জমৌঃ এ, জসাি ান েয়পুর ৩২০৯

৩৪ মৃত মনরঞ্জন রায় মৃত দীনিন্ধু রায় পূি শকাবিপুর ৩২১২

৩৫ মৃত আব্দুল আউয়াল মৃত আরফত আলী প্রধান জ ামনা ৩২১৫

৩৬ মৃত মবফে উবিন বসরাে বময়া আলগীরচর ৩২১৮

৩৭ জমাঃ আঃ মবতন মৃত বনোম উবিন জ ামনা জ ামনা ৩২২২

৩৮ শ্রী রাই রণ সা া রানাকান্ত সা া জ ামনা জ ামনা ৩২২৩

৩৯ জমাঃ আব্দুল িাবরক মালু বময়া েয়নগর দুলালপুর ৩২২৬

৪০ জমাঃ বিল্লাল জ াজসন জরজেক পরদান বভটি কালবমনা দুলালপু  ুর ৩২২৮

৪১ জমাঃ আব্দুল িাজতন মুন্সী করম আলী েয়নগর ঘবনয়ারচর ৩২২৯

৪২ জমাঃ সামছুল হুদা মৃত সুলতান আ জমদ জদৌলতপুর জদৌলতপুর ৩২৩০

৪৩ িাদিা বময়া লাহু বময়া বমঠাইভাংগা জদৌলতপুর ৩২৩১
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পৃষ্ঠা 1



ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪ আঃ রি আঃ রাজ্জাক মাষ্টার জদৌলতপুর জদৌলতপুর ৩২৩২

৪৫ জমাঃ জমািারফ জ াজসন জমাঃ জসাজলমান জিপারী ঝগিারচর দুলালপুর ৩২৩৩

৪৬ আবুল জ াজসন ছুজলমান বময়া ঝগিারচর উোনচর ৩২৩৪

৪৭ মৃত ডাক্তার তফাজ্জল জ াজসন মৃত সফল আলী প্রধান জদৌলতপুর জদৌলতপুর ৩২৩৫

৪৮ িাো ান জচৌধুরী মৃত জচৌধুরী দুধ বময়া মব ষমারী মাথাভাঙ্গা ৩২৩৯

৪৯ আবমনুল ইসলাম জচৌধুরী মব উবিন জচৌধুরী ছয়ফুল্লাকাবি মাথাভাঙ্গা ৩২৪১

৫০ জমাঃ আবুল জ াজসন মৃত জমাঃ িব্দর আলী দ্বাবিগাঁও বিেয়নগর ৩২৪২

৫১ জমাঃ আবুল জ াজসন আবেজুর র মান দাবিগাঁও বিেয়নগর ৩২৪৩

৫২ জমাঃ রবফকুল ইসলাম ইস াক মব ষমারী িাতাকাবি ৩২৪৪

৫৩ আনছর আলী মৃত গফুর আলী ছয়ফুল্লাকাবি মাথাভাঙ্গা ৩২৪৬

৫৪ আঃ ছামাদ জমাল্লা  ােী আবিদ আলী জমাল্লা জছাট ঘািজমািা ঘািজমািা ৩২৪৮

৫৫ মাঈনুবিন আ জমদ ছাদত আলী আলীপুর দবিচর ৩২৫১

৫৬ মৃত রবফকুল ইসলাম মৃত জমাঃ আছমত আলী মাস্টার দবিচর ঘাউটিয়া ৩২৫৩

৫৭ জমাঃ েব রুল ইসলাম মৃত নাজয়ি আলী জমাল্লা নেরপুর পাথাবলয়াকাবি ৩২৫৭

৫৮ জমাঃ আলী ঈমাম রবফে উবিন আ জমদ জোজদদাউদপুর ঘবনয়ারচর ৩২৬০

৫৯ মৃত জমাঃ আব্দুল  াজসম মৃত জমৌঃ িাদিা  গােী প্রধান দজেরকাবি আছাদপুর ৩২৬১

৬০ জমাঃ িা ো ান ভূইয়া আিদুল গবন ভূইয়া ঘবনয়ারচর ঘবনয়ারচর ৩২৬২

৬১ এম আবু োফর সাজদক আব্দুল োজলক পাথাবলয়াকাবি পাথাবলয়াকাবি ৩২৬৩

৬২ ধনু বময়া মৃত আদম আলী িি কলাগাবছয়া আছাদপুর ৩২৬৫

৬৩ জমাঃ আবুল জ াজসন জমাঃ চাঁন বময়া দবিভাষাবনয়া+ কাবিপুর ৩২৭০

৬৪ জমাঃ জমােজলসুর র মান ওয়াজ দ আলী ড রজগাপ কাবিপুর ৩২৭১

৬৫ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাল্লা আঃ মান্নান জমাল্লা ম নপুর কাবিপুর ৩২৭২

৬৬ জমাঃ  াবিবুর র মান জমাঃ আঃ রউফ রঘুনাথপুর ভাষাবনয়া ৩২৭৩

৬৭ জমাঃ ওমর আলী  ােী নুর বময়া কৃষ্ণপুর কাবিপুর ৩২৭৪

৬৮ আঃ মবতন সরকার মবফে উবিন সরকার সরকার িািী েয়পুর ৩২৭৮

৬৯ কুি রায় স্বগীয় নজরন্দ্র চন্দ্র রায় পূি শ কাবিপুর েয়পুর ৩২৭৯

৭০ জমাঃ িা ো ান সরকার মৃত জো র আলী সরকার েয়পুর েয়পুর ৩২৮০

৭১ সুকুমার জদি মৃত সুধীর জদি পূি শ কািীপুর েয়পুর ৩২৮২

৭২ বিমল চন্দ্র রায় সুজরি চন্দ্র রায় কম শকার িািী েয়পুর ৩২৮৩

৭৩ জমাঃ আঃ ও াি মৃত োলাল উবিন আ জমদ অনন্তপুর েয়পুর ৩২৮৪

৭৪ এজক এম বমোনুর র মান কুরিান আলী সরকার েয়পুর েয়পুর ৩২৮৫

৭৫ মবনরুল  ক জদজলায়ার জ াজসন জমাল্লা রামকৃষ্ণপুর চাজিরচর ৩২৯০

৭৬ জমাল্লা সাইদুর র মান জমাঃ মাদির আলী জমাল্লা আলী মা মুজদর িািী চম্পক নগর ৩২৯৫

৭৭ জমাঃ আব্দুল আবেে মাজু াম্মদ আলী ওরজফ মাসুদ আলী তুলাদুলী জ ামনা ৬৫০১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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