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১ 01130000528 িঙ্কু কাবি জপাদ্দাি িসি কুমাি জপাদ্দাি জকায়া কচুয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1625), লাল মুবিিািতা 

(205040218)

২ 01130000531 জমাঃ অবলউি িহমান হাযেে জমাহাম্মদ সু াি 

আলী

লক্ষীপুি িবহমানগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1616), জসনািাবহনী জগযেট (843)

৩ 01130000556 কােী আযনা াি জহাযসন কােী নূি বময়া বিলাস্থান মাবিগাছা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (3421), লাল মুবিিািতা 

(205040116)

৪ 01130000561 বসহাি উবদ্দন আহযম্মদ জমাঃ আব্দুল লবথে িাখৈয়া জহাযসনপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1458), লাল মুবিিািতা 

(205040052)

৫ 01130000567 ধীযিন্দ্র চন্দ্র সিকাি িিীন্দ্র চন্দ্র সিকাি জদায়াটি পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1493), লাল মুবিিািতা 

(205040213)

৬ 01130000569 জদওয়ান বসিাজুল ইসলাম জদওয়ান আঃ গফুি জকায়া কচুয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1434), লাল মুবিিািতা 

(205040017), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34382)

৭ 01130000570 জমাঃ বমোনুি িহমান আিদুল কুদ্দুস বময়া আটযমাি আটযমাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1491), লাল মুবিিািতা 

(205040209)

৮ 01130000571 জমাঃ বমোনুি িহমান বসবদ্দকুি িহমান চাপািলী িবহমানগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1536), বিবসএস জগযেট (572)

৯ 01130000572 জমাঃ আিদুল িািী 

পাযটায়ািী

আিদুল গবন পাযটায়ািী পালবগবি িবহমানগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1471), লাল মুবিিািতা 

(205040109)

১০ 01130000573 আঃ মবিন জহাযসন আলী সিকাি জমঘদাইি পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1500), লাল মুবিিািতা 

(205040098)

১১ 01130000576 মৃি জদওয়ান আঃ গফুি মৃি আহাম্মদ আলী জকায়া কচুয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1588), লাল মুবিিািতা 

(205040143)

১২ 01130000579 আলহাে রুহুি আবমন হােী আঃ মবেদ জিপািী েযিিাপুি িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1488), লাল মুবিিািতা 

(205040088), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34354)

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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১৩ 01130000580 জমাঃ হাবনে বময়া িািা বময়া িড়তুলাগাঁও পাকনুিপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1467), লাল মুবিিািতা 

(205040104)

১৪ 01130000675 আবুল ৈাযয়ি জমযহি আলী প্রধানীয়া জদাোনা গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1433), লাল মুবিিািতা 

(205040103)

১৫ 01130000676 জমাঃ মাসুদুল হক মবহউবদ্দন সািিাড়ীয়া িবহমানগি কচুয়া পুবলি িাবহনী জগযেট (97)

১৬ 01130000681 মঞ্জুরুল হক আব্দুল গবন কিইি কচুয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1614), লাল মুবিিািতা 

(205040186), জসনািাবহনী জগযেট (9426)

১৭ 01130000688 বসিাজুল ইসলাম মবেে উবদ্দন মাবিগাছা মাবিগাছা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1498), লাল মুবিিািতা 

(205040014), জসনািাবহনী জগযেট (9488)

১৮ 01130000690 জচৌধুিী নুযি আলম ইউনুছ জচৌধুিী আবিশ্বি িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1592), লাল মুবিিািতা 

(205040148)

১৯ 01130000693 ইবিবনয়াি জমাঃ জগালাম 

জমাস্তো

জমৌঃ আিদুল মবিন শ্রীিামপুি শ্রীিামপুি কচুয়া ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (39)

২০ 01130000715 জমাঃ োলাল উবদ্দন আব্দুল গফুি সাবেিপাি সাচাি িাোি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1495), লাল মুবিিািতা 

(205040044), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34418)

২১ 01130000764 জসাহিাি জহাযসন মৃি জমাহাম্মদ ইবিস বময়া আমুোন আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1475), লাল মুবিিািতা 

(205040032), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34411)

২২ 01130000766 জমাঃ চারু বময়া আলী বময়া নয়াকাবি সাচাি িাোি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1423), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34352)

২৩ 01130000799 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম আিদুল েব্বি িড়তুলাগাঁও পাকনুিপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1468), লাল মুবিিািতা 

(205040105)

২৪ 01130000825 জকিামি আলী আঃ গবন নয়াকাবি সাচাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1590), লাল মুবিিািতা 

(205040146)
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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২৫ 01130000905 জমাঃ আিদুল আউয়াল 

পাটওয়ািী

জমাঃ আঃ ওয়াদুদ 

পাটওয়ািী

আকাবনয়া নাবছিপুি হােীগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1622), লাল মুবিিািতা 

(205040200)

২৬ 01130000906 জমাঃ িাছাযদ্দক জহাযসন মুসবলম বময়া জনায়াগাঁও পাক শ্রীিামপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1599), লাল মুবিিািতা 

(0205040158)

২৭ 01130000914 মবনরুল ইসলাম ভূঞা মবেে উদ্দীন ভূঞা বুধুন্ডা মাবিগাছা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1494), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34358)

২৮ 01130000919 সাযেতন্ট আইয়ুি আলী মিহুম নাবসি উবদ্দন বমবে জগাবিিপুি িবহমানগি কচুয়া বিমানিাবহনী জগযেট (161)

২৯ 01130000922 আঃ মবিন আপ্তি উবদ্দন মাবলগাঁও িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1426), লাল মুবিিািতা 

(205040093)

৩০ 01130000930 জমাঃ সবেকুি িহমান জুনাি আলী ৈাজুবিয়া ৈাজুবিয়া 

লক্ষীপুি

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1582), লাল মুবিিািতা 

(205040136)

৩১ 01130000931 জমাঃ হাবিি সিকাি মহব্বি আলী সিকাি েযিিাপুি িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1444), লাল মুবিিািতা 

(205040077), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34415)

৩২ 01130000933 আযনায়াি জহাযসন মুনছুি আলী জগাহট জগাহট কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1666), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34380)

৩৩ 01130000936 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ ইব্রাবহম ৈবলল এনাযয়িপুি গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1448), লাল মুবিিািতা 

(205040047)

৩৪ 01130000937 জমাঃ নেরুল ইসলাম গােী সাোয়াি উল্লাহ শ্রীিামপুি পাক শ্রীিামপুি কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (19114)

৩৫ 01130000938 জহদাযয়ি উল্যাহ ৈান ওসমান আলী নাবছিপুি সাযহদাপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1438), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34401)

৩৬ 01130000939 আবমনুল ইসলাম (িাজু) িবমে উবদ্দন প্রধান বৈলযমযহি পালাৈাল িাোি কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (9524)
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৩৭ 01130000943 নাবদিা জিগম এ. জক. এম আব্দুল আবেে এনাযয়িপুি গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1605), লাল মুবিিািতা 

(205040165)

৩৮ 01130000944 জমাঃ েেলুল হক মজুমদাি মৃি আঃ আবেে মজুমদাি িামপুি আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1539), লাল মুবিিািতা 

(205040066)

৩৯ 01130000949 জমাঃ দবললুি িহমান জুলযে আলী সািিাড়ীয়া িবহমানগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1529), লাল মুবিিািতা 

(205040113)

৪০ 01130000950 জমাঃ ইয়াবছন আলী নুি বময়া িাহাড়পাি িবহমানগি কচুয়া বিবেবি জগযেট (4577)

৪১ 01130000952 জমাঃ আঃ মান্নান হােী জমাঃ নুরুল ইসলাম কাদলা কাদলা কচুয়া বিবেবি জগযেট (6989)

৪২ 01130000954 জমাঃ আিদুি িউে িি জমাঃ আিদুছ জছািহান পনিাহী িবহমানগি কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (9485)

৪৩ 01130000968 কােী আবুল কালাম মৃি বসিাজুল হক কােকামিা জহাযসনপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1459), লাল মুবিিািতা 

(205040059)

৪৪ 01130000972 আঃ মান্নান পাটওয়ািী েয়নাল জহাযসন পাটওয়ািী প্রসন্নকাপ তুলপাই 

েযিপুি

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1593), লাল মুবিিািতা 

(205040151)

৪৫ 01130000973 জমাঃ সসয়দ আহম্মদ আঃ োব্বাি পনিাহী িবহমানগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1477), লাল মুবিিািতা 

(205040038)

৪৬ 01130000974 িহীদ উল্লা িেলুি িহমান সাকুিা ৈাজুবিয়া 

লক্ষীপুি

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1531), লাল মুবিিািতা 

(205040031), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34436)

৪৭ 01130000978 জমাঃ আব্দুি িি ওযমদ আলী জিপািী েযিিাপুি িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1425), লাল মুবিিািতা 

(205040092)

৪৮ 01130001051 মৃি আঃ হাবলম মৃি োলাল উবদ্দন পুি ত কালযচাঁ ডুমুবিয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1439), লাল মুবিিািতা 

(205040083)

৪৯ 01130001062 জমাঃ জৈািযিদ আলম মৃি িজ্জি আলী শুয়ারুল আটযমাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1442), লাল মুবিিািতা 

(205040070)

৫০ 01130001082 হােী জমাঃ মহিম আলী 

পাটওয়ািী

ইব্রাহীম পাটওয়ািী েগিপুি িাোি েগৎপুি কচুয়া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34391)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫১ 01130001084 জমাঃ িাহ আলম ভুঞা জমাঃ ছেি আলী ভুঞা িাোপুি আশ্রােপুি কচুয়া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34420)

৫২ 01130001091 জমাঃ আিদুল মবিন আবুল হাযিম ভূইয়ািা পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1449), লাল মুবিিািতা 

(205040051)

৫৩ 01130001093 জমাঃ আবু িাযহি বময়া মৃি জমাসযলম নাওপুিা ৈাজুবিয়া 

লক্ষীপুি

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1473), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34350), লাল মুবিিািতা 

(0205040030)

৫৪ 01130001098 ননী জগাপাল দাস সুযিন্দ্র কুমাি দাস জদায়াটি পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1431), লাল মুবিিািতা 

(205040065), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34356)

৫৫ 01130001101 জমাঃ েয়নাল আিবদন হাবেে উবদ্দন জমঘদাইি পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1555), লাল মুবিিািতা 

(205040046)

৫৬ 01130001102 আঃ িবহম প্রধান িক্স আলী তুলপাই জহাযসনপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1510), লাল মুবিিািতা 

(205040055)

৫৭ 01130001105 জমাঃ আলী আহযমদ মৃি হােী জনায়াি আলী 

মাস্টাি

নিনপুি আলীয়ািা 

িােিাড়ী

কচুয়া লাল মুবিিািতা (0205040101), জিসামবিক জগযেট 

(1452)

৫৮ 01130001109 আিদুি িবিদ পাঠান আনছি আলী পালাৈাল পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1430), লাল মুবিিািতা 

(205040050)

৫৯ 01130001125 জমাঃ ইসহাক ৈান সুলিান আহযমদ ৈান আটযমাি আটযমাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1487), লাল মুবিিািতা 

(205040078)

৬০ 01130001127 জমাঃ আব্দুল মান্নান দুদ বময়া িাখিয়ািা আটযমাি কচুয়া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34371)

৬১ 01130001135 সযিাষ চন্দ্র সিকাি মৃি সকলাি চন্দ্র সিকাি নাংলা তুলপাই 

েযিপুি

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1506), লাল মুবিিািতা 

(205040181)

৬২ 01130001137 হারুন অি িবিদ জমাঃ ইবিস নাবছিপুি সাযহদাপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1562), লাল মুবিিািতা 

(205040068)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৩ 01130001139 আবু িাযহি মজুমদাি গান মজুমদাি পুি ত কালযচাঁ ডুমুবিয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1462), লাল মুবিিািতা 

(205040084), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34515)

৬৪ 01130001142 জমাঃ আনু বময়া আঃ িহমান নুিপুি পাকনুিপুি কচুয়া লাল মুবিিািতা (0205040127)

৬৫ 01130001170 আঃ লবিে জহাযসন আবমি জহাযসন গুলিাহাি গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1551), লাল মুবিিািতা 

(205040026)

৬৬ 01130001178 জমাঃ আঃ হক সিকাি মৃি হাযেে আবেে উবদ্দন মাবিগাছা মাবিগাছা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1428), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34359)

৬৭ 01130001183 জমাস্তো কামাল লুৎযে আলী আমুোন আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1579), লাল মুবিিািতা 

(205040133)

৬৮ 01130001186 জমাঃ আিদুস সালাম 

িালুকদাি

জমাঃ আবিদ আলী 

িালুকদাি

সাবদপুিা চাঁদপুি সাযহদাপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1601), লাল মুবিিািতা 

(205040160)

৬৯ 01130001193 মৃ  ৃি ইবিস ৈান িজ্জি আলী িাোপুি আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1559), লাল মুবিিািতা 

(205040061)

৭০ 01130001204 েয়নাল আিদীন আঃ আবেে মনপুিা মনপুিা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1561), জসনািাবহনী জগযেট 

(17983)

৭১ 01130001205 জমাঃ এিিাদ উল্যাহ েব্বি আলী প্রধান িাঘমািা তুলপাই 

েযিপুি

কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (15323)

৭২ 01130001209 জমাঃ আিদুল িািী জমাহাম্মদ আলী সাহািপাি িবহমানগি কচুয়া বিবেবি জগযেট (2973)

৭৩ 01130001216 জমাছাঃ জমাযমনা ৈাতুন  আঃ েবলল আয়মা িঘুনাথপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1513), লাল মুবিিািতা 

(205040021)

৭৪ 01130001221 জমাঃ মকবুল জহাযসন জমাঃ হায়দাি আলী পাড়াগাঁও িবহমানগি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1476), লাল মুবিিািতা 

(205040202), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34364)

৭৫ 01130001222 িাহআলম পাযটায়ািী জোহি আলী সসয়দপুি মাবিগাছা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1429), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34369)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৬ 01130001224 ইব্রাহীম ৈবলল ছাযয়দ আলী সকটিা ৈাজুবিয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1533), লাল মুবিিািতা 

(205040028)

৭৭ 01130001233 জমাঃ িাজুল ইসলাম কবেল উবদ্দন ডুমুবিয়া ডুমুবিয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1525), লাল মুবিিািতা 

(205040183), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34362)

৭৮ 01130001241 জমাঃ আবিদ আলী েবিে উবদ্দন আশ্রােপুি আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1479), লাল মুবিিািতা 

(205040067)

৭৯ 01130001244 জমাঃ হাবিবুি িহমান সুযেি আলী জিপািী মাবিগাছা মাবিগাছা কচুয়া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34402)

৮০ 01130001251 িীি মুবিযুদ্ধা জমাঃ রুহুল 

আবমন

হােীে উবদ্দন িাখিয়ািা িাযয়ক কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1492), লাল মুবিিািতা 

(0205040212)

৮১ 01130001254 জমাঃ আবু িাযহি আেগি আলী েযিিাপুি িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1424), লাল মুবিিািতা 

(205040076)

৮২ 01130001255 মৃি েেলুল হক আঃ মাযলক জিখিয়া জিখিয়া কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1567), লাল মুবিিািতা 

(0205040100)

৮৩ 01130001257 জমাঃ জমাোযম্মল হক পাঠান জমাঃ আবুল কাযিম পাঠান আইনপুি বসংআড্ডা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1556), লাল মুবিিািতা 

(205040048)

৮৪ 01130001258 জমাঃ নেরুল ইসলাম জমাঃ ইয়াকুি আলী বৈলযমযহি পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1453), লাল মুবিিািতা 

(0205040102)

৮৫ 01130001260 জমাঃ আঃ িবিদ েেলুল িহমান েযিিাপুি িড়খদল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1486), লাল মুবিিািতা 

(205040002)

৮৬ 01130001263 জমাঃ িিীে উদ্দীদ আহম্মদ মৃি জসকািাি আলী আশ্রােপুি আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1538), লাল মুবিিািতা 

(0205040119)

৮৭ 01130001264 জমাঃ মবহউবদ্দন পাযটায়ািী জসিােসউবদ্দন পাযটায়ািী তুলপাই তুলপাই 

েযিপুি

কচুয়া লাল মুবিিািতা (0205040167)

৮৮ 01130001265 জমাঃ বিলাযয়ি জহাযসন 

িালূকদাি

আঃ হাবকম িালুকদাি মধুপুি গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1460), লাল মুবিিািতা 

(205040019)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৯ 01130001271 এ.জক.এম ইবলয়াছ বমঞা জমাঃ আব্দুল ওয়াযহদ বমঞা আয়মা িঘুনাথপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (883), লাল মুবিিািতা 

(205030149), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34595)

৯০ 01130001275 আিদুল মবিন ইব্রাবহম মাষ্টাি হবিপুি মাবিগাছা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1427), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34387)

৯১ 01130001284 গােী সবেকুল ইসলাম মৃি গােী আনছাি আলী িাগখদল িড়ইয়া কুস্ণপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1443), লাল মুবিিািতা 

(205040075), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34384)

৯২ 01130001694 জমাঃ জছাযলমান বময়া সুলিান আহম্মদ িড়তুলাগাঁও পাক নুিপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1469), লাল মুবিিািতা 

(205040107)

৯৩ 01130001721 জমাঃ জগালাম জমাস্তো ৈাঁন মৃি আক্রাম আলী ৈাঁন িক্সগি পালাৈাল কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1432), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34375)

৯৪ 01130001743 মুনছুি আহাম্মদ আদম আলী মহবদ্দিিাগ গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1516), লাল মুবিিািতা 

(205040153)

৯৫ 01130001768 জমাঃ ছালামি উল্যাহ জমাঃ ওমি আলী দািািাহী তুলপাই তুলপাই 

েযিপুি

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1455), লাল মুবিিািতা 

(205040215)

৯৬ 01130003600 আিদুল কবিম আিদুল গফুি মুন্সী নলুয়া সাযহদাপুি কচুয়া বিবেবি জগযেট (1536), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34407)

৯৭ 01130003601 জমাঃ িবেকুল ইসলাম মমিাজুল কবিম উোনী উোনী কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (9344)

৯৮ 01130003603 জমাঃ সুলিান আহযমদ হাযেে আব্দুল ওহাি িাগখদল িড়ইয়া কৃষ্ণপুি কচুয়া লাল মুবিিািতা (0205040074)

৯৯ 01130003605 আিদুল িাবিক মৃি জনায়াি আলী কহলথুবি সাযহদাপুি কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (9413)

১০০ 01130003617 জদযলায়াি জহাযসন 

পাযটায়ািী

জুনাি আলী পাযটায়ািী শুয়ারুল সাচাি কচুয়া লাল মুবিিািতা (0205040013)

১০১ 01130003651 জমাঃ মবেবুি িহমান মৃি আবিদ আলী আিািযকাটা পালাৈাল কচুয়া লাল মুবিিািতা (0205040172)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০২ 01130003813 জমাঃ ওয়ালী উল্যাহ সিকাি আলী বময়া মজুমদাি বিিািা বিিািা কচুয়া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (জসনা, জনৌ ও বিমান 

িাবহনী) (7399)

১০৩ 01130003949 মিহুম জমাঃ িাহোহান 

বময়া

জমাঃ জসকািাি আলী তুলপাই  তুলপাই 

েযিপুি

কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (8411)

১০৪ 01130003970 জমাঃ আঃ িাযিন জমাঃ আবমন উল্যাহ Sanondokora Bazar 

jagatpur

কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1544), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34349)

১০৫ 01130003972 িাজুল ইসলাম ইমাম জহাযসন mazigacha Mazigac

ha

কচুয়া বিমানিাবহনী জগযেট (1060)

১০৬ 01130003974 এ জক এম মবেবুল হক 

মজুমদাি

জমাঃ আব্দুল মবেদ 

মজুমদাি

koholthuri sahidapu

r

কচুয়া ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (40)

১০৭ 01130003978 জমাঃ েেলুল হক জমা: মুোেেি জহাযসন Bakhoiya ujani কচুয়া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34419)

১০৮ 01130003979 জমাহাম্মদ ইয়াকুি আলী জমাহাম্মদ আলী বময়া ধনাইয়া আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1540), লাল মুবিিািতা 

(205040037)

১০৯ 01130003983 জমাঃ এনামুল হক জমাঃ মবেবুল হক Razapur ashrafpu

r

কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (1123)

১১০ 01130003984 জমাঃ জদযলায়াি  জহাযসন জমাঃ িবমে উবদ্দন durgapur Bitara কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1446), লাল মুবিিািতা 

(205040042)

১১১ 01130004004 জমাঃ সাযহি আলী প্রধান জমাঃ সসয়দ আলী প্রধান Shilasthan Majigach

a

কচুয়া লাল মুবিিািতা (205040149)

১১২ 01130004012 এন এল জিওয়ািী মযহন্দ্র লাল জিওয়ািী মযনাহিপুি মযনাহিপুি কচুয়া মুবেিনগি জগযেট (519)

১১৩ 01130004041 জমাঃ আঃ িাজ্জাক মৃি আঃ মবেদ এনাযয়িপুি গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1499), লাল মুবিিািতা 

(0205040049)

১১৪ 01130004043 জমাঃ েেলুল হক জমাঃ ছাযয়দ আলী কাদলা কাদলা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1577), লাল মুবিিািতা 

(0205040131)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৫ 01130004044 জমাহাম্মদ আলী মৃি মুবন্স আলী কিইি কচুয়া কচুয়া বিবেবি জগযেট (1882), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34398)

১১৬ 01130004045 আঃ ৈাযলক সছয়দ আলী আইনপুি বসংআড্ডা কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1615), লাল মুবিিািতা 

(0205040188)

১১৭ 01130004047 আঃ িহমান আঃ েব্বাি িাোপুি আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1610), লাল মুবিিািতা 

(0205040171)

১১৮ 01130004049 হাবিবুি িহমান (িহীদ) ইসহাক মজুমদাি নাউপুিা ৈাজুবিয়া 

লক্ষীপুি

কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (15752)

১১৯ 01130004050 আিদুি িি সিাই আলিাি আলী সিাই বৈলা পাকনুিপুি কচুয়া মুবেিনগি জগযেট (521)

১২০ 01130004061 আবল আশ্বতাদ হাছন আলী আটযমাি আটযমাি কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (1130)

১২১ 01130004068 জমাঃ অৃাব্দুল েব্বাি অৃানসাি অৃালী চাঙ্গীবন পয়ালগাছা কচুয়া জসনািাবহনী জগযেট (9312)

১২২ 01130004277 জমাঃ িাজুল ইসলাম মৃি আঃ হাবকম মহবদ্দিিাগ গুলিাহাি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1461), লাল মুবিিািতা 

(0205040018)

১২৩ 01130004284 োযিি বময়া ইবিস বময়া আমুোন আশ্রােপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1474), লাল মুবিিািতা 

(0205040033)

১২৪ 01130004320 জমাহাম্মদ আিদুল মান্নান জমাঃ লাল বমঞা িাসনযৈালা িঘুনাথপুি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1550), লাল মুবিিািতা 

(0205040025)

১২৫ 01130004331 মীি জমাঃ েয়নাল মৃি মীি আযিক আলী নাউলা আইনবগবি কচুয়া জিসামবিক জগযেট (1515), লাল মুবিিািতা 

(0205040024)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৬ 01130000004 আবু নঈম পাযটায়ািী দুলাল আঃ কবিম পাযটায়ািী িাসা/জহাবডং:১৩৮০/১

২৬৪, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-০৯, 

ডাকঘি:চাঁদপুি-

3600, চাঁদপুি 

সদি, চাঁদপুি 

জপৌিসভা, চাঁদপুি

Chandpu

r

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010345), জিসামবিক জগযেট 

(201)

১২৭ 01130000007 িংকি কুমাি সাহা অনাথ িন্ধু সাহা গুয়াযৈালা জিাড, 

(কাবলিাবড়)

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3430), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34334)

১২৮ 01130000010 জমাঃ িবিদুল ইসলাম ৈান ইয়াবছন ৈান িাসা/জহাবডং:মৃি 

ইয়াবছন ৈাযনি িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-১০, 

ডাকঘি:চাঁদপুি-

3600, চাঁদপুি 

সদি, চাঁদপুি 

জপৌিসভা, চাঁদপুি

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010329), জিসামবিক জগযেট 

(43)

১২৯ 01130000013 বসিাজুল ইসলাম পাঠান আিদুল মবেদ পাঠান ইসলামপুি গাছিলা দারুস সালাম চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9517)

১৩০ 01130000016 জমাঃ গফুি ৈান সেলন ৈান পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (155), লাল মুবিিািতা 

(0205010282)

১৩১ 01130000017 হারুন অি িবিদ জসকািি ৈান পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (158), লাল মুবিিািতা 

(0205010251)

১৩২ 01130000018 জমাঃ জিৈ িহীদুউল্লা নুি আলী জিৈ পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9428)

১৩৩ 01130000025 জমাঃ সুলিান আহযম্মদ উযম্মদ আলী ৈাঁন পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9536)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৪ 01130000026 জমাঃ আিদুল মবিন আিদুল হাবমদ কবদ ত পাঁচগাঁও আলগীপাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (293), লাল মুবিিািতা 

(0205010118)

১৩৫ 01130000027 জমাঃ জলয়াকি আলী জচৌধুবি জৈািযিদ আলম জচৌধুবি কুবমল্লা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010274)

১৩৬ 01130000028 জমাঃ আব্দুল হাই জমাঃ আব্দুল হাবমদ মাষ্টাি কবদ ত পাঁচগাঁও আলগীপাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010110)

১৩৭ 01130000030 জমাঃ িাহোহান ৈাঁন জমাঃ ইউচুপ ৈাঁন হামানকবদ ত িাহািলী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (1041)

১৩৮ 01130000031 জমাঃ েয়নাল আযিদীন 

জিপািী

আঃ ওদুদ জিপািী িামচন্দ্রপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (372), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34219)

১৩৯ 01130000033 জমাঃ হারুনুি িিীদ জিপািী মৃি আবিদ বময়া জিপািী চাঁদপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010291)

১৪০ 01130000035 জমাঃ আব্দুল মবেদ ৈান েবমি ৈান পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (170), লাল মুবিিািতা 

(205010022)

১৪১ 01130000036 আিদুল মান্নান সিকাি আিদুল হাবমদ সিকাি বিষ্ণুপুি লালপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3392), লাল মুবিিািতা 

(205010103)

১৪২ 01130000037 জমাঃ আঃ িি বমবে মৃি আঃ মবেদ বমবে জছাট সুিি আলগী পাঁচগাাঁও চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010053), জিসামবিক জগযেট 

(307)

১৪৩ 01130000038 ডাঃ সসয়দা িদরুন নাহাি সসয়দ দিযিি আলী জস্টবডয়াম জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010208), জিসামবিক জগযেট 

(3064)

১৪৪ 01130000042 গাবে জমাঃ আঃ জসািাহান োমাল গােী দাসবদ িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2781)

১৪৫ 01130000043 জমাঃ িামছুল হক গােী জমাঃ আঃ িবহম গােী বিষ্ণুপুি লালপুি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9373)

১৪৬ 01130000044 িাজ্জাকুল হায়দাি ৈান (মু. 

িা)

মৃি হােী আঃ মান্নান ৈাঁন সািদী েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010143), জিসামবিক জগযেট 

(173)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৭ 01130000046 জমাঃ মবেজুল ইসলাম বমবে আবুল জহাযসন আলগী আলগী পাঁচগাাঁও চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9403)

১৪৮ 01130000047 আবুল িািাি জগালাম জমাস্তো বিষ্ণুবদ চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (109)

১৪৯ 01130000048 জমাঃ জলাকমান হাওলাদাি মৃি ইবিছ আলী হাওলাদাি িালিলা চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010193)

১৫০ 01130000051 জমাঃ বগয়াস উবদ্দন আহযমদ জমাঃ সামছুবদ্দন আহযমদ পুিানিাোি পুিািিাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010112)

১৫১ 01130000053 িাহ জমাঃ োরুক িাহ জমাঃ আবুল কাযসম মযনাহিৈাদী মযনাহিৈাদী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010136), জিসামবিক জগযেট 

(81)

১৫২ 01130000054 জমাঃ সবহদ উল্লাহ মৃি োকাি আলী বমবে পুিানিাোি পুিািিাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010016)

১৫৩ 01130000055 িবহদ জমাল্লা আব্দুি িহমান জমাল্লা গাছিলা দারুস সালাম চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (374), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34272)

১৫৪ 01130000056 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম েবিদ উবদ্দন বমবে জদিপুি জদিপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010194), জিসামবিক জগযেট 

(309)

১৫৫ 01130000059 িাযিন সছয়াল কাবদি সছয়াল িামদাসবদ িহবিয়া চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010320), জিসামবিক জগযেট 

(189)

১৫৬ 01130000060 আবমরুন নাহাি ওয়ালী উল্লাহ আহমদ ভু ুঁইয়া পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010247)

১৫৭ 01130000065 জমাঃ মবনি জহাযসন ৈান আঃ কবিম ৈান নানুপুি িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (146), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34273)

১৫৮ 01130000068 মৃি আঃ েবলল ৈবলো মৃি কাবদি ৈবলো িিপুিচন্ডী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010081)

১৫৯ 01130000070 জমাঃ মুসবলম ৈান জমাঃ আব্দুি িবহম ৈান পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010019), জিসামবিক জগযেট 

(34)

১৬০ 01130000071 জিৈ আব্দুল হাই ইউনুছ জিৈ দাসদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (14)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬১ 01130000072 আবুল জহাযসন বমবে টিটু বমবে িামদাসবদ িহবিয়া চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (2779), লাল মুবিিািতা 

(0205010195)

১৬২ 01130000075 জমাঃ িযি আলী েমাদাি জমাঃ কাযিম আলী েমাদাি কুবমল্লা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (90)

১৬৩ 01130000077 জমাঃ লুৎেি িহমান গােী হাবেে উবদ্দন গােী নানুপুি িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010084)

১৬৪ 01130000079 জমাঃ িাহোহান বময়ােী িবিি উল্লাহ বময়ােী নানুপুি িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (157), লাল মুবিিািতা 

(205010344)

১৬৫ 01130000084 জমাঃ আঃ িি ৈাঁন আঃ কাযদি ৈাঁন িাবলয়া েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9440)

১৬৬ 01130000085 জমাহবসনা জিগম এ এম েেলুল িািী পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010199)

১৬৭ 01130000090 জমাঃ ছযমদ গােী জমাঃ ইবিস গােী জছাট সুিি আলগী পাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010102), জিসামবিক জগযেট 

(114)

১৬৮ 01130000092 জমাঃ আঃ লবিে িিকিাে ইউনুছ িিকিাে িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010075)

১৬৯ 01130000096 মৃি আবুল হাবসম ৈান 

(জসনািাবহনী)

জকিামি আলী ৈান সাপবদ েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010172)

১৭০ 01130000097 সুযিদাি (অিঃ ) ওসমান 

ৈান (জসনািাবহনী)

মৃি সেদাি ৈান পূি ত িামদাসদী িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010165)

১৭১ 01130000102 জমাঃ সামছুল কবিি ইব্রাবহম গােী দাসাদী সেিমালী চাঁদপুি সদি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (283), লাল মুবিিািতা 

(0205010225)

১৭২ 01130000103 জমাহাম্মদ আব্দুি িাজ্জাক জমাঃ ইয়াকুি আলী দাসাদী সেিমালী চাঁদপুি সদি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (281), লাল মুবিিািতা 

(0205010221)

১৭৩ 01130000104 জমাঃ আবুল জহাযসন আহমদ উল্লাহ গােী দাসাদী সেিমালী চাঁদপুি সদি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (286), লাল মুবিিািতা 

(0205010226)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৪ 01130000106 জমাঃ মমিাে উদ্দীন হােিা এয়াকুি হােিা দাসাদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (18), লাল মুবিিািতা 

(205010036)

১৭৫ 01130000107 িাহ জমাঃ মবহউবদ্দন িাহ জমাঃ মাহিাি উবদ্দন দাযমাদিদী মযনাহিৈাদী চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34259)

১৭৬ 01130000108 জমাঃ আিদুল লবিে সিকাি জমাঃ আশ্রাে আলী সিকাি কল্যাবি সেিমালী চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (283), লাল মুবিিািতা 

(0205010285)

১৭৭ 01130000111 আঃ ৈাযলক গােী নাবেম উবদ্দন গােী জসনগাঁও আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010037), জিসামবিক জগযেট 

(3467)

১৭৮ 01130000112 জমাঃ আঃ ছাত্তাি মাল জমাঃ আঃ হাবকম মাল আবিকাটি আবিকাটি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34226), লাল 

মুবিিািতা (0205010105), জিসামবিক জগযেট (85)

১৭৯ 01130000117 জমাহাম্মদ েেলুল হক আঃ িবিদ ৈা দাসদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (288), লাল মুবিিািতা 

(0205010284)

১৮০ 01130000118 জমাহাম্মদ জিাযয়ি আলী কবেল উবদ্দন দাসবদ িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010229), জিসামবিক জগযেট 

(12)

১৮১ 01130000119 জমাঃ আবিে বময়া আঃ হাবকম বমবে পাইকাস্তা আবিকাটি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (273), লাল মুবিিািতা 

(205010012)

১৮২ 01130000120 জমাঃ বিয়াে উবদ্দন 

আহম্মদ িপদাি

জমাঃ হাবনে িপদাি পাইকাস্তা আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010060), জিসামবিক জগযেট 

(274)

১৮৩ 01130000121 জমাঃ জসাযলমান প্রধাবনয়া জমাঃ চান বময়া পাইকাস্তা আবিকাটি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34244), জিসামবিক 

জগযেট (86), লাল মুবিিািতা (0205010059)

১৮৪ 01130000122 ছানাউল্লযাহ প্রধানীয়া নুরুল ইসলাম প্রঃ জহাযসনপুি আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010087), জিসামবিক জগযেট 

(276)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৫ 01130000123 জমাঃ োলাল উবদ্দন িপদাি জমাঃ আঃ মবিন িপদাি পাইকাস্তা আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010061), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34282), জিসামবিক জগযেট (17)

১৮৬ 01130000124 জমাঃ হাবেে ৈান জমাহাম্মদ ৈান আবিকাটি আবিকাটি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (16)

১৮৭ 01130000126 আব্দুল মবমন ৈান (মাৈন) মুহাম্মদ ইবিস ৈান উত্তি িঘুনাথপুি পুিান িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010138)

১৮৮ 01130000128 জমাঃ নােমুল আহসান আব্দুস ছালাম পবিম শ্রীিামদী পুিান িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010149)

১৮৯ 01130000130 রুহুল আবমন গােী হাবসম গােী পূি ত োেিািাদ 

জপৌিসভা

পুিান িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010323), জিসামবিক জগযেট 

(425)

১৯০ 01130000133 জমাঃ এমদাদ জহাযসন 

পাটওয়ািী

আলী আহম্মদ পাটওয়ািী গুবলিা েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (400), লাল মুবিিািতা 

(205010317)

১৯১ 01130000134 আিদুল েব্বাি ইস্রাবেল জিৈ িহবিয়া িহবিয়া চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010113)

১৯২ 01130000140 জমাঃ নুরুল ইসলাম ৈান আিমান ৈান িাগড়ািাোি িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010315)

১৯৩ 01130000151 হারুন অি িবিদ আহম্মদ ৈান িাহািলী িাহিলী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (5139), লাল মুবিিািতা 

(0205010216)

১৯৪ 01130000155 আবু োেি পাটওয়ািী জমাঃ আঃ গবন পাটওয়ািী মািািী মহামায়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010072)

১৯৫ 01130000209 জমাঃ সবেউল্লাহ বসবদ্দকুি িহমান ৈবলিাডুবল িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9460)

১৯৬ 01130000210 জমাঃ বছবদ্দকুি িহমান জমাঃ লনী বময়া আলীমপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (210), লাল মুবিিািতা 

(0205010186)

১৯৭ 01130000212 বিনয় ভূষন মজুমদাি বিযিশ্বি মজুমদাি মুনযসে পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (216), ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র 

ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী জগযেট (5)

১৯৮ 01130000214 িবিি আহযম্মদ পাটওয়ািী আলী আকিি পাটওয়ািী সমিাদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (481)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৯ 01130000215 জমাঃ আঃ আবেে ৈান আযলপ ৈান বিষ্ণুদী জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (49), লাল মুবিিািতা 

(0205010034)

২০০ 01130000216 জগালাম িাব্বানী বসিাে উবদ্দন আহযম্মদ বমিন জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010181)

২০১ 01130000217 জমাঃ িাহ আলম বময়া আব্দুল মবেদ বময়া জছাট সুিি আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (4)

২০২ 01130000223 জমাঃ োেি আহম্মদ 

পাটওয়ািী

সালামি উল্লা পাটওয়ািী িামচন্দ্রপুি সাযহি আলী চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (162), লাল মুবিিািতা 

(205010154), জসনািাবহনী জগযেট (3548)

২০৩ 01130000224 জমাঃ সবেউল্যা জমাল্লা ছাযল আহম্মদ জমাল্লা িামচন্দ্রপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (18184)

২০৪ 01130000225 জমাঃ িিবদল জহাযসন জমাঃ লবন বময়া িাড়ীিচি কামিাঙ্গা চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34276)

২০৫ 01130000226 জমাঃ োহািক্স পাটওয়ািী আযনায়াি জহাযসন 

পাটওয়ািী

িামপুি কামিাঙ্গা চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (116), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34225)

২০৬ 01130000294 কােী আবমনুল হক কােী জমৌলভী আলী আকিি কবদ ত পাঁচ গাঁও আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (1135)

২০৭ 01130000295 আিদুছ ছাত্তাি বময়া জমাঃ আঃ কাযদি বময়া জকতুয়া মাস্টাি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (292), লাল মুবিিািতা 

(205010065)

২০৮ 01130000296 নুরুল ইসলাম ৈান আঃ আবেে ৈান ভাঁযটিগাঁও আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (102), লাল মুবিিািতা 

(0205010046)

২০৯ 01130000299 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন  

ৈান

ওহাি ৈান জছাট সুিি আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (313), জসনািাবহনী জগযেট (5081)

২১০ 01130000301 এনামুল হক আশ্রাি আলী বিলবিয়া িাবুিহাট চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (5379)

২১১ 01130000302 এম এ মান্নান আঃ েবলল দবক্ষণ িাবলয়া িাৈিপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (712)

২১২ 01130000303 আিদুল মান্নান পাটওয়ািী আিদুল হাযসম পাটওয়ািী দবক্ষণ িাবলয়া িাৈিপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2047)

২১৩ 01130000304 কােী জমাঃ িাহোহান কােী আবুল জহাযসন দমযকি গাঁও মহামায়া চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010071)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৪ 01130000306 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন জমাঃ আব্দুল লবিে 

প্রধানীয়া

লালপুি লালপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (74), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34252), লাল মুবিিািতা (205010014)

২১৫ 01130000307 জমাঃ োবকি জহাযসন জমাঃ মবেদ সিদাি হামানকবদ ত সমিাদী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (12307), লাল মুবিিািতা 

(0205010244)

২১৬ 01130000310 আবমি জহাযসন ৈান আঃ কাবদি ৈান নানুপুি িাঘড়া িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9473)

২১৭ 01130000311 জমাঃ জমাকযলছুি িহমান 

ৈান

আঃ কাযদি ৈান কল্যানদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9447)

২১৮ 01130000312 জমাঃ নূরুল হক ওিাযয়দ উল্লা পাটওয়ািী িাড়ীিচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010184)

২১৯ 01130000313 জমাঃ িবেকুল ইসলাম মিহুম হাবেে উবদ্দন জছাট সুিি িামপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34335), লাল 

মুবিিািতা (0205010050)

২২০ 01130000314 হাবেে মুিাি আহমদ মৃি: জমৌলভী েয়নাল 

আযিদীন

লক্ষীপুি িহবিয়া চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34206), জসনািাবহনী 

জগযেট (9522)

২২১ 01130000315 জমাঃ িাহ্ োহান িালুকদাি মৃি জমাঃ সামছল হক িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34287)

২২২ 01130000316 জমাঃ জমািািে জহাযসন জমাঃ ৈাযলক বমবে জছাট সুিি আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34234)

২২৩ 01130000317 জমাঃ েেলুল হক জমাঃ আব্দুল েলীল জছাট সুিি আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9356)

২২৪ 01130000318 জমাঃ আঃ িাজ্জাক ৈান জমাঃ আশ্রাি ৈান পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34214), লাল 

মুবিিািতা (0205010206)

২২৫ 01130000319 জমাঃ আবমি জহাযসন জিপািী ইবিছ আলী জিপািী িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (17544)

২২৬ 01130000320 আযনায়াি জহাযসন মবল্লক আবমি জহাযসন মবল্লক প্রযেসি পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (58), লাল মুবিিািতা 

(205010331)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৭ 01130000322 জিলাযয়ি জহাযসন আবমরুজ্জামান জমাল্লা িাৈিপুি িাৈিপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34238)

২২৮ 01130000323 জমাঃ সুলিান আহযমদ 

বময়ােী

জমাঃ হাবিবুল্লা বময়ােী পূি ত শ্রীিামদী পুিান িাোি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34208), জিসামবিক 

জগযেট (1)

২২৯ 01130000381 জমাঃ আঃ মান্নান বমবে আব্দুল কবিম বমেী পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010021), জিসামবিক জগযেট 

(156)

২৩০ 01130000414 আব্দুল হাই েেলুি িহমান নানুপুি িাঘড়া িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (4036)

২৩১ 01130000422 জমাঃ িবেকুি িহমান জমাঃ আযিক আলী বময়া িালবদয়া আবিকাটি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (87), লাল মুবিিািতা 

(0205010104), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34338)

২৩২ 01130000432 জমাঃ িাহ আলম িালুকদাি িািি আলী িালুকদাি গুবলিা েিাক্কািাদ চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010096)

২৩৩ 01130000437 জমাঃ জমািািক জহাযসন 

িালুকদাি

িিােি আলী িালুকদাি চাবপলা েিাক্কািাদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (174), লাল মুবিিািতা 

(0205010160)

২৩৪ 01130000438 ডাঃ জমাঃ রুহুল আবমন 

িপাদাি

আঃ গবন িপাদাি গুবলিা েিাক্কািাদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (376), লাল মুবিিািতা 

(0205010068)

২৩৫ 01130000441 জমাঃ জমািািিে জহাযসন জমাঃ ওসমান গবন চাঁদপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি বিবসএস জগযেট (78)

২৩৬ 01130000442 জমাঃ আবুল িািাি বমবে জমাঃ ওছমান আলী বমবে পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (819)

২৩৭ 01130000443 আবমনুলহক পাটওয়ািী মিহুম আলহাে নুরুলহক 

পাটওয়ািী

মুনযসে পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (17)

২৩৮ 01130000444 জমাঃ িাহাদাৎ জহাযসন আঃ েবলল জমাল্লা জগাবিবিয়া জগাবিবিয়া চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3452), লাল মুবিিািতা 

(205010328)

২৩৯ 01130000445 জমাঃ জসালইমান গােী জমাঃ ইমান উবদ্দন গােী জগাবিবিয়া জগাবিবিয়া চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3420), লাল মুবিিািতা 

(0205010159)

২৪০ 01130000448 জমাঃ মামুনুি িবিদ ৈান জমাঃ নবেি উল্লাহ ৈান শ্রীিামপুি িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (184), লাল মুবিিািতা 

(205010318)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪১ 01130000450 জমাঃ আঃ সামাদ ৈান জমাঃ ইউনুছ ৈান হামানকবদ ত িাহিলী চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (133), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34313)

২৪২ 01130000451 জমাঃ ওয়ালী আহম্মদ 

পাযটায়ািী

আব্দুল ওয়াযহদ পাযটায়ািী িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (124), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34267)

২৪৩ 01130000452 এ বি এম এ সাত্তাি মহিম আলী বমিন জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3248), লাল মুবিিািতা 

(205010028)

২৪৪ 01130000518 জমাঃ বসবদ্দক বময়া মুনসুি আহযমদ কৃষ্ণপুি মাস্টাি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9387)

২৪৫ 01130000519 জমাঃ জসকািি ৈান হােী েবমি ৈান সকবদ পাঁচগাও আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2714)

২৪৬ 01130000521 আিদুল মন্নান ৈান হােী সামছুল হক ৈান িামদাসদী িহবিয়া চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (16534)

২৪৭ 01130000522 শ্যাম সুিি িায় নযিন্দ্র লাল িায় আদালিপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34266)

২৪৮ 01130000524 জমাঃ নাবছি উবদ্দন 

পাযটায়ািী

জগালাম মতুতো পাটওয়ািী িামচন্দ্রপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010316)

২৪৯ 01130000527 জমাঃ িহীদ উল্যা ৈান জমাঃ বচটু ৈান আমানউল্লাপুি িাবুিহাট চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (13)

২৫০ 01130000624 জমাঃ মহসীন পাঠান নুরুল আলম পাঠান িাসা/জহাবডং:৯৩নং 

িহমিপুি আ/এ, নতুন 

িাোি, চাঁদপুি ।

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (40), লাল মুবিিািতা 

(205010202)

২৫১ 01130000627 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

বময়াবে

কযাযেন সামছল হক ঘাবসপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010200)

২৫২ 01130000631 জমাঃ ইসমাইল জহাযসন োযিদ আলী বিষ্ণুপুি বমযনাহিৈাবদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (76), লাল মুবিিািতা 

(0205010063), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34299)

২৫৩ 01130000633 এস এম মামদুদ জহাযসন বলয়াকি জহাযসন দাযমাদিদী মযনাহিৈাবদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (268), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34236)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৪ 01130000636 আঃ মন্নান ৈাঁন (মনা ৈাঁ) জমাঃ আবমি ৈান িহবিয়া িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (405), লাল মুবিিািতা 

(205010008)

২৫৫ 01130000639 জমাঃ হুমায়ুন কবিি হােী ওমি ৈান কবদ ত পাঁচ গাঁও আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (103), লাল মুবিিািতা 

(205010070)

২৫৬ 01130000641 জমাঃ আব্দুল আেীে ৈান আযলে ৈান বনউ ট্রাক জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (276)

২৫৭ 01130000642 শ্রীদাম চন্দ্রনাথ নিীন চন্দ্রনাথ িিপুিচন্ডী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3265), লাল মুবিিািতা 

(205010295)

২৫৮ 01130000648 জমাঃ মাবনক বময়া জমাঃ েেলুি িহমান 

জগালদাি

িহীদ মুবিয াদ্ধা সড়ক চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (67), লাল মুবিিািতা 

(205010158)

২৫৯ 01130000650 এ, জক, এম, নূরুল আলম এম. এ. ওয়াদুদ পবিম সকদী সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010020), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34227), জিসামবিক জগযেট (6)

২৬০ 01130000652 অবেি কুমাি সাহা হিলাল সাহা মুনযসে পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010189), ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত 

ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী জগযেট (23), 

জিসামবিক জগযেট (211)

২৬১ 01130000653 ইবিস ৈান জমাঃ আযল ৈান িনবুবলয়া মহামায়া চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (17371)

২৬২ 01130000655 জমাঃ নুরুল ইসলাম সিকাি আিদুল লবিে সিকাি জৈরুবদয়া লালপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010281), জিসামবিক জগযেট 

(3502)

২৬৩ 01130000657 আলহাজ্ব কােী রুহুল আবমন কােী আব্দুল গফুি কবদ ত পাঁচ গাঁও আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2219)

২৬৪ 01130000659 হাবে নূি জমাহাম্মদ জদওয়ান েয়জুল্লাহ জদওয়ান িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010190)

২৬৫ 01130000689 জমাঃ আলী আশ্রাে পাটািী 

(আনসাি)

মৃি আঃ গবন পাটািী  দবক্ষন িাবলয়া িাৈিপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010152)

২৬৬ 01130000698 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম ৈবললুি িহমান পাযটায়ািী িামচন্দ্রপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010283), জিসামবিক জগযেট 

(36)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৭ 01130000699 জমাঃ জমাস্তাবেজুি িহমান আঃ ওয়াি ডািাি বেটি জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9336)

২৬৮ 01130000700 আব্দুল হাবেে ৈান আঃ মান্নান ৈান মািাসা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (260)

২৬৯ 01130000703 জমাঃ আবু িাযহি পাঠান সসয়দ আলী পাঠান ইসলামপুি গাছিলা িাঘড়া িাোি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34289), জিসামবিক 

জগযেট (145)

২৭০ 01130000705 জমাঃ নেরুল ইসলাম 

পাটওয়ািী

আব্দুল িহমান পাটওয়ািী জলাযধিগাও মহামায়া চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (306), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34256)

২৭১ 01130000708 এম,এম, োরুক েেলুি িহমান িামপুি আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (473)

২৭২ 01130000710 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

কােী

ওয়াে উবদ্দন কােী সাপবদ িাঘড়া িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9414)

২৭৩ 01130000711 িাহআলম পাটওয়ািী জমাঃ আছাদ উল্যা 

পাটাওয়ািী

পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (151), লাল মুবিিািতা 

(0205010082)

২৭৪ 01130000714 জিৈ জমাঃ আব্দুল হাই জিৈ জমাঃ আিদুল মবেদ গুবলিা েিাক্কািাদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (37), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34269)

২৭৫ 01130000717 জমাঃ িবে উল্লাহ আঃ িহমান িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (5576)

২৭৬ 01130000719 আিদুল িাযিন আিদুল হাবমদ দাযমাদিদী মযনাহিৈাবদ চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34291)

২৭৭ 01130000720 সাধন সিকাি শ্যামা চিন সিকাি জে.এম.জসনগুপ্ত জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (212), লাল মুবিিািতা 

(205010207)

২৭৮ 01130000721 এ,জক,এম মাসুদ েবিদ উবদ্দন মজুমদাি হােী মহবসন জিাড, 

আবলমপাড়া

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (145)

২৭৯ 01130000723 েেলুল হক ৈান ইয়াবছন ৈান ভাঁযটিগাঁও িাহিলী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (5149)

২৮০ 01130000724 মৃি িাহ জমাঃ আবিকুল্যা 

িাচ্চু (জসনািাবহনী)

মৃি িাহ্  সুলিান িক্স নাবেিপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010168)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৮১ 01130000726 জমাঃ আবুল কালাম আোদ সামছুল হক মজুমদাি দবক্ষণ আবিকাটি িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (275), লাল মুবিিািতা 

(205010086)

২৮২ 01130000727 এম,এ,েব্বাি মৃি জমাঃ মবনরুবদ্দন বময়ােী নূিন আলীমপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি আনসাি িাবহনী জগযেট (49)

২৮৩ 01130000729 জমাঃ আিদুল হাই মজুমদাি আঃ ৈাযলক মজুমদাি িড় সুিি জদিপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (693)

২৮৪ 01130000730 জমাঃ আঃ মাযলক জমাঃ ছবমি উবদ্দন 

হাওলাদাি

দবক্ষণ িাবলয়া চান্দ্রা চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (436), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34248)

২৮৫ 01130000731 মৃি কালু ৈান আঃ ছাত্তাি ৈান পবিম োেিািাদ পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (423), লাল মুবিিািতা 

(205010321)

২৮৬ 01130000733 মাহবুবুল হক পাযটায়ািী মৃি নুরুল হক পাযটায়ািী মুনযসে পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (11)

২৮৭ 01130000737 জমাঃ িামসুল আলম ( 

জসনািাবহনী)

মৃি আব্দুল হাবমদ গােী জহাযসনপুি আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010240)

২৮৮ 01130000739 আবুল কাযিম মৃি িযি আলী জিপািী পবিম কল্যানদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (93), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34314), লাল মুবিিািতা (205010047)

২৮৯ 01130000740 জমাঃ আবুল জহাযসন হাবেে উবদ্দন প্রধানীয়া নুরুলাপুি মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (79), লাল মুবিিািতা 

(205010013)

২৯০ 01130000741 মৃি জমাঃ িাহোহান মৃি আব্দুল মান্নান বমবে আমানউল্লাপুি িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (97), লাল মুবিিািতা 

(205010035)

২৯১ 01130000742 মাঃ ওঃ অঃ (অিঃ ) জমাঃ 

জদযলায়াি জহাযসন 

(জসনািাবহনী)

মৃি হাবিবুি িহমান িাৈিপুি িাৈিপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010175)

২৯২ 01130000743 এ বি এম জমাস্তাবেজুি 

িহমান

নুরুল হক আলীমপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010343)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৯৩ 01130000750 জমাঃ আবুল জহাযসন ঢালী 

(মু. িা)

জমাঃ বছবদ্দক আলী ঢালী িহমিপুি কলনী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010145)

২৯৪ 01130000751 জমাঃ আলী আশ্বাদ জমাল্লা মৃি ৈবলল জমাল্লা চাবপলা েিাক্কািাদ চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (379), লাল মুবিিািতা 

(205010339)

২৯৫ 01130000753 জমাঃ ওমি আলী জমাঃ হাসমি আলী মৃধা বিষ্ণুপুি লালপুি িাোি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34223)

২৯৬ 01130000754 মৃি আঃ িি বমবে আঃ কাযদি বমবে মবনহাি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (28), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34341), লাল মুবিিািতা (205010040)

২৯৭ 01130000755 মুনছুি আহযমদ পাযটায়ািী আবিল জহাযসন পাযটায়ািী িাবড়িচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2707)

২৯৮ 01130000756 মাঃ ওঃ অঃ আিদুস সাত্তাি 

িালুকদাি

মিহুম আলহাে িবহমুবদ্দন 

িালুকদাি

নতুন িাোি চাঁদপুি চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (170), লাল মুবিিািতা 

(0205010191)

২৯৯ 01130000759 োেি আহযমদ হােী বদদাি আলী ৈান জৈরুবদয়া লালপুি িাোি চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (1032)

৩০০ 01130000762 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন জমাঃ নুি িক্স মািািী মহামায়া চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34323)

৩০১ 01130000763 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন মৃি আঃ েবলল ৈবলিাডুবল িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (128), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34293)

৩০২ 01130000767 সুভাষ চন্দ্র দাি মৃি িীিশ্বি দাি গুয়াযৈালা চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010302)

৩০৩ 01130000768 জমাঃ আবুল িাসাি জিপািী নুি জমাহাম্মদ জিপািী গুয়াযৈালা চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3093), লাল মুবিিািতা 

(205010153)

৩০৪ 01130000771 আব্দুি িবিদ আব্দুল ৈান পবিম কল্যানদী সেিমালী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (721)

৩০৫ 01130000774 ডাঃ আঃ ওয়াদুদ (জডবন্টষ্ট) মৃি জমৌঃ আঃ কবিম ম্যািকাটে জিাড পুিান িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010342)

৩০৬ 01130000776 জমাঃ সামছুল হক পাটওয়ািী মৃি আলী আহম্মদ 

পাটওয়ািী

গুনিােবদ চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (143), লাল মুবিিািতা 

(205010121)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩০৭ 01130000778 মৃি জমাঃ আলাউবদ্দন 

িালুকদাি

মৃি জমাঃ মবেজুি িহমান িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (329), লাল মুবিিািতা 

(205010079)

৩০৮ 01130000782 মবনরুজ্জামান সালামি ৈান আবিকাটি আবিকাটি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (18626)

৩০৯ 01130000783 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম বমবে মৃি আহম্মদ বমবে গুনিােবদ চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (2), লাল মুবিিািতা 

(205010058)

৩১০ 01130000786 জমাঃ িবেকুি িহমান 

পাটওয়ািী

মৃি হাবিবুি িহমান 

পাটওয়ািী

িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (25), লাল মুবিিািতা 

(205010051)

৩১১ 01130000787 মৃি সবেকুি িহমান ৈান আঃ িহমান ৈান োেিািাদ পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (192), লাল মুবিিািতা 

(205010139)

৩১২ 01130000827 িাহ জমাঃ িাহাদাি জহাযসন মৃি িাহ জমাঃ বলয়াকি 

জহাযসন

বিষ্ণুপুি মযনাহিৈাবদ চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34318)

৩১৩ 01130000831 জমাঃ আব্দুি িাজ্জাক 

৬০৯৮৪

জমাঃ আব্দুল গফুি ভড়ঙ্গািচি িাহিলী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9515)

৩১৪ 01130000832 জমাঃ েেলুল হক মমিাে উবদ্দন মন্ডল িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9358)

৩১৫ 01130000836 ব্রে িলি দাস মৃি অনুকুল দাস আলীমপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (6)

৩১৬ 01130000838 জমাঃ আঃ মান্নান বময়ােী মৃি ওয়ােউবদ্দন বময়ােী উত্তি ইচলী দারুসসালাম চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (175), লাল মুবিিািতা 

(0205010144)

৩১৭ 01130000841 জমাঃ জহদাযয়ি উল্যা ৈান মৃি আঃ িবিদ ৈান সমিাদী সমিাদী চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (130), লাল মুবিিািতা 

(205010101)

৩১৮ 01130000845 নুি বময়া মৃি জমাঃ আঃ িাজ্জাক টহিবৈল মহামায়া চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (8233)

৩১৯ 01130000851 জমাঃ সযিায়াি জহাযসন মৃি জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন িহমিপুি কলনী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (9), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34239)

৩২০ 01130000854 মৃি জমাঃ আলাউবদ্দন 

পাটওয়ািী

মৃি জগালাম মতুতো 

পাটওয়ািী

িামচন্দ্রপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3464), লাল মুবিিািতা 

(0205010314)

৩২১ 01130000856 মৃি আঃ কাযদি জমাল্লা মৃি জমাঃ েবলল উবদ্দন বেটি জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010091)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩২২ 01130000861 হােী জমাঃ রুহুল আবমন 

িালুকদাি

মৃি জসকািাি আলী 

িালুকদাি

৮৫৮, োওয়া জিাড , 

ওয়াড ত নং-১২, নাবেি 

পাড়া

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জনৌিাবহনী জগযেট (90)

৩২৩ 01130000862 জমাঃ েেলুল হক মৃি আঃ েবলল বমবে জছাট সুিি আলগী পাঁচ গাঁও চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (118), লাল মুবিিািতা 

(205010026)

৩২৪ 01130000872 জমাঃ আব্দুি িি  

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ েেলুল হক িহমিপুি কলনী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010188)

৩২৫ 01130000878 জমাঃ সবেকুল িহমান ৈান মৃি জমাঃ কালু ৈান পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (35), লাল মুবিিািতা 

(205010054)

৩২৬ 01130000884 বমোনুি িহমান 

(জসনািাবহনী)

মৃি দিযিি আলী গােী গুবলিা েিাক্কািাদ চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010176)

৩২৭ 01130000888 সসয়দ আহাম্মদ গােী মিহুম জসায়াি আলী গােী মদনা হবিপুি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3247), লাল মুবিিািতা 

(205010177)

৩২৮ 01130000889 মৃি আঃ েবলল জিপািী আঃ িবহম জিপািী িামদাসদী িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010196), জিসামবিক জগযেট 

(407)

৩২৯ 01130000893 আঃ িিীদ বময়াবে মৃি ছাযদক আলী বময়ােী োেিািাদ পুিান িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010322)

৩৩০ 01130000894 আঃ মান্নান হাওলাদাি জমাঃ মবেে উদ্দীন 

হাওলাদাি

সুগন্ধী সেিমালী চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (80), লাল মুবিিািতা 

(205010064)

৩৩১ 01130000895 জমাঃ জহদাযয়ি উল্লাহ 

পাযটায়ািী

িেলুি গবন পাযটায়ািী িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34295)

৩৩২ 01130000896 জমাঃ জুলবেকাি আলী মৃি আঃ ছাত্তাি গােী জলাযধিগাও মহামায়া চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (294), লাল মুবিিািতা 

(205010124)

৩৩৩ 01130000898 আবুল িািাি পাযটায়ািী জমাঃ আবু সসয়দ পাটুয়ািী িাৈিপুি িাৈিপুি চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (6038)

৩৩৪ 01130000900 জমাঃ আব্দুি িি গােী জমাঃ আব্দুল গফুি গােী িঘুনাথপুি পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (18603)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৩৫ 01130000901 সাযেতন্ট আব্দুল লবিে 

হােিা

মিহুম আিদুল লবিে 

হােিা

ধনপবদ্দ মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (24)

৩৩৬ 01130000953 আঃ মান্নান গােী (মু. িা) মৃি েযি আলী গােী ইচলী িাঘড়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010147)

৩৩৭ 01130000957 নাযয়ি সুযিঃ িবেকুল 

ইসলাম

মৃি ওযমদ িাো বময়ােী িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (205010228)

৩৩৮ 01130000959 আব্দুল ৈাযলক মিহুম সুলিান বমবে িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9425)

৩৩৯ 01130000960 আবুল িািাি হাবিবুল্লাহ ৈান দবক্ষন হামানকবদ ত িাহািলী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (5164)

৩৪০ 01130000964 জমাঃ আঃ েব্বাি আঃ কাযদি বময়ােী মবনহাি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (318), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34251)

৩৪১ 01130001020 জমাঃ আবু িাযহি জিৈ মৃি ৈবলল জিৈ দবক্ষন িিপুিচন্ডী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010078), জিসামবিক জগযেট 

(4), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34327)

৩৪২ 01130001021 আিদুল কবিম পাটওয়ািী মিহুম জিৌিন আলী 

পটওয়ািী

িালিলা, কবিম 

পাটওয়ািী িাবড়, 

জহাবডং নং-0873

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3011), লাল মুবিিািতা স্মিণীয়  ািা 

িিণীয়  ািা (700000439), মুবেিনগি জগযেট 

(444)

৩৪৩ 01130001024 জমাঃ জমাস্তাবেজুি িহমান ওিাযয়দুি িহমান িাবলয়া েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010097), জিসামবিক জগযেট 

(3425)

৩৪৪ 01130001026 অবল আহম্মদ মজুমদাি আিদুল িহমান মজুমদাি িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (319), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34260)

৩৪৫ 01130001027 মৃি মুহাঃ আব্দুি িাজ্জাক 

প্রধান (আনসাি)

মৃি মুহাম্মদ আলিাে 

আলী প্রধান

নুরুল্লাপুি মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010162)

৩৪৬ 01130001028 হাসান আলী িালুকদাি মৃি ইয়াকুি অৃালী 

িালুকদাি

নানুপুি নানুপুি চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (2120)

৩৪৭ 01130001030 নুরুল ইসলাম বমেতা আিদুল গফুি বমেতা ৈবলিাডুলী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (498)

৩৪৮ 01130001150 এম আবু িাযহি আিদুি িহমান জিপািী মািাসা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (505)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৪৯ 01130001151 দীন-উল-ইসলাম েেলুি িহমান িাড়ীিচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (22), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34218)

৩৫০ 01130001152 জমাঃ আিদুল মাযলক জমাঃ বেন্নাি আলী জদওয়ান িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010213)

৩৫১ 01130001154 ডাঃ আঃ মান্নান ৈান ওমি ৈান মদনা িাৈিপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (430), লাল মুবিিািতা 

(205010212)

৩৫২ 01130001155 মৃি নুি জমাহাম্মদ ৈান মৃি আেিাি উবদ্দন ৈান িাড়ীিচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (125), লাল মুবিিািতা 

(205010039), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34265)

৩৫৩ 01130001156 ইকিাল জহাযসন পাটওয়ািী নুরুল হক পাটওয়ািী মবমনপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (361), লাল মুবিিািতা 

(0205010333)

৩৫৪ 01130001159 জমাঃ হারুন অি িবিদ 

পাটওয়ািী

হাবিি উল্যাহ পাটওয়ািী জছাট সুিি জছাট সুিি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010230)

৩৫৫ 01130001164 মবেজুি িহমান আব্দুস সাত্তাি মাবি শ্রীিামদী পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (621)

৩৫৬ 01130001322 এম সাঈদ উি িহমান এ টি এম লুৎেি িহমান আলগী আলগী পাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি বিবসএস জগযেট (272)

৩৫৭ 01130001386 জমাঃ আিদুল মান্নান বময়া হােী আঃ কাযদি বময়া বিষ্ণুপুি িিবদয়া চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34312)

৩৫৮ 01130001387 মৃি েেলুল হক িালুকদাি মৃি হােী িবহম উবদ্দন 

িালুকদাি

উ”: ইচবল চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (183), লাল মুবিিািতা 

(205010179)

৩৫৯ 01130001388 গযণি কম তকাি মৃি বগিীন্দ্র কম তকাি জমথা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (206), লাল মুবিিািতা 

(205010031)

৩৬০ 01130001390 জমাঃ ইউসুে ৈাঁ জলাকমান ৈাঁ বিষ্ণুদী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (8), লাল মুবিিািতা 

(205010073)

৩৬১ 01130001391 জমাঃ আিদুল আবেে ৈান জমাঃ ওয়াবল উল্লযাহ ৈান সমিাদী সমিাদী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010245)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৬২ 01130001393 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন আিদুি িবিদ বময়া পুিািন আদালি পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010111)

৩৬৩ 01130001517 জসযকিাি আলী আিদুল েবলল জছাট সুিি জছাট সুিি চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (6334)

৩৬৪ 01130001525 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান মৃি ইউনুছ পাটুয়ািী পাইকাবি িাহািলী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (8615)

৩৬৫ 01130001529 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম ৈাঁন জমাঃ আলী আক্কাস ৈাঁন িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (7454)

৩৬৬ 01130001602 সুেন িালুকদাি মৃি হযি কৃষ্ণ িালুকদাি জমথা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010270)

৩৬৭ 01130001603 জমাঃ িাহোহান সিকাি চাঁদ বময়া সিকাি দবক্ষন বেটি জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9479), জিসামবিক জগযেট (47), 

মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34245)

৩৬৮ 01130001606 আব্দুস সালাম মিহুম আবিে উল্লাহ বময়া 

(মাষ্টাি)

িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010248)

৩৬৯ 01130001608 আঃ িি হােিা কািী আঃ সাত্তাি ধনপবদ্দত মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010220)

৩৭০ 01130001610 জমাঃ িবেকুি িহমান আিদুল কাযদি বমবে িামদাসবদ িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010246)

৩৭১ 01130001611 জমাঃ োহাঙ্গীি প্রধানীয়া মৃি েেি আলী প্রধানীয়া কল্যাবি িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010029)

৩৭২ 01130001650 সামসুবদ্দন আহ্ যমদ জমাঃ হাবিবুি িহমান 

িালুকদাি

জছাট সুিি আলগী পাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010299), জিসামবিক জগযেট 

(316)

৩৭৩ 01130001652 এ, বি, এম, ওয়াবহদুজ্জামান 

ৈান

জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান 

ৈান

িাহািলী িাহািলী চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (25)

৩৭৪ 01130001851 আেিাি আহাযমদ বময়া 

(জসনািাবহনী)

জমাঃ আলী আহাযমদ বময়া বিষ্ণুবদ চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010187)

৩৭৫ 01130001862 অিঃ সুযিঃ আঃ কাযদি 

প্রধাবনয়া (ইবপআি)

মৃি সবহদ জুলমি আলী 

প্রধাবনয়া

ধনপবদ্দত মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010163)

৩৭৬ 01130002118 মৃি আযনায়াি জহাযসন মৃি বসিাজুল হক প্রধান ৈবলিাডুলী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (2)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৭৭ 01130002122 বমলন চন্দ্র পাল মৃি বেযিন্দ্র চন্দ্র পাল বিলবিয়া িাবুিহাট চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (18)

৩৭৮ 01130002125 নীযিাদ িিন অবধকািী মৃি বেযিন্দ্র কুমাি 

অবধকািী

ৈবলিাডুলী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (1)

৩৭৯ 01130002137 িাসুযদি মজুমদাি িাধীকা জমাহন মজুমদাি িাৈিপুি িাৈিপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (12)

৩৮০ 01130002162 জমাঃ আবিে ৈান আবমি ৈান দাসদী সেিমালী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010048)

৩৮১ 01130002169 জমাঃ আব্দুল হাই িপাদাি আঃ হাবকম িপাদাি আলগী আলগী পাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (14626)

৩৮২ 01130002173 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি জমাল্লা আঃ িহমান জমাল্লা মািািী মহামায়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010142)

৩৮৩ 01130002194 বগয়াস উবদ্দন জচৌধুিী ইসলাম িক্স জচৌধুিী মদনা হবিপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34235)

৩৮৪ 01130002200 হাবিি উল্লাহ মৃি আিদুল কবিম পাযটাঃ ভাযটিগাঁও আলগী পাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (3938)

৩৮৫ 01130002231 মৃি জমাঃ েবহি উবদ্দন মৃি জমাঃ আলাল উবদ্দন 

সিকাি

বিপনীিাগ চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010002)

৩৮৬ 01130002232 িবসি আহাম্মদ বসিাে উবদ্দন িপাদাি জিলওযয় হাসপািাল চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010332), জিসামবিক জগযেট 

(63)

৩৮৭ 01130002233 জমাঃ নবেবুল্লাহ গােী মনু বময়া গােী জিালাবিয়া িােিাযেশ্বি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010269)

৩৮৮ 01130002235 জমাঃ মবেজুল ইসলাম েেলুি িহমান িাড়ীিচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010117)

৩৮৯ 01130002237 আবুল কাযিম পাযলায়ান সংিি আলী পাযলায়ান িাযহিচি িােিাযেশ্বি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (199), লাল মুবিিািতা 

(205010205)

৩৯০ 01130002241 আবুল জহাযসন ৈান ( 

জসনািাবহনী)

মৃি সালামি ৈান আবিকাটি আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010239)

৩৯১ 01130002242 জমাঃ মমিাে উদ্দীন জমাঃ ৈবললুি িহমান গুনিােদী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010307)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৯২ 01130002245 জমাঃ আলী আকিি বময়া মৃি িামছুল হক বময়া আদালিপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010266)

৩৯৩ 01130002247 নেরুল ইসলাম আলী আকিি বময়া হােী মহবসন জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (19138)

৩৯৪ 01130002256 হােী জমাঃ আলোে উবদ্দন জছাযমদ আলী প্রধানীয়া জহাযসনপুি আবিকাটি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9391)

৩৯৫ 01130002386 জমাঃ িাযহি জহাযসন ভূইয়া আব্দুল অদুদ ভূইয়া জছাট সুিি জছাট সুিি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010279), জিসামবিক জগযেট 

(122)

৩৯৬ 01130002390 জমাঃ জহাযসন বময়া জমাঃ আঃ জছািহান মাস্টাি িাড়ীিচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010041), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34328)

৩৯৭ 01130002392 বদলীপ কুমাি িবণক িাযেন্দ্র কুমাি িবণক জেএমযসনগুপ্ত জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010148)

৩৯৮ 01130002393 মৃি জমাঃ আলী আকিি 

সিকাি

মৃি চাঁন বময়া সিকাি বিষ্ণুবদ চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010090), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34278)

৩৯৯ 01130002400 জমাঃ কালু বময়া 

(জসনািাবহনী)

জমাঃ কবিম উবদ্দন মবনহাি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010249)

৪০০ 01130002401 পাযটায়ািী জমছাি উবদ্দন 

আহযমদ

আলহাে েেলুল হক 

পাযটায়ািী

সমিাদী সমিাদী চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34301)

৪০১ 01130002406 মৃি আব্দুি িহমান মৃি আ. মাযলক বমবে জকাড়াবলয়া জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (3)

৪০২ 01130002408 জমা: অৃাব্দুল হাবমদ 

জদওয়ান

মিহুম িসিি অৃালী িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (3659)

৪০৩ 01130002444 জমাঃ ৈবললুি িহমান 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমৌঃ আঃ কাযদি পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010174)

৪০৪ 01130002447 আব্দুল কালাম পাযটায়ািী িহীদ আ. মবেদ পাযটায়ািী জকাড়াবলয়া জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (10)

৪০৫ 01130002452 কামরুল আহসান মৃি এ. েব্বাি দাযমাদিদী মযনাহিৈাদী চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34205)

৪০৬ 01130002472 আঃ িহমান আবুল জহাযসন পবন্ডি কুমািডুগী িাহািলী চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34300), জিসামবিক 

জগযেট (3409)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪০৭ 01130002476 মা. আ. লবিে মৃি হাছান আলী জছাট সুিি জছাট সুিি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (24)

৪০৮ 01130002478 আিদুল গবন মিহুম েলমি ঢালী গুবলিা েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2154)

৪০৯ 01130002481 মুহম্মদ বহলালউবদ্দন েযয়ে িখ ি পাটওয়ািী জকাড়াবলয়া জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (20)

৪১০ 01130002500 কবেল উবদ্দন মৃি কমি উবদ্দন জিৈ হামানকবদ্দত সমিাদী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (1268)

৪১১ 01130002502 জগালাম কুদ্দুস মিহুম জমৌঃ হাবিবুি িহমান মবনহাি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (14325)

৪১২ 01130002505 বমোনুি িহমান মৃি চাঁদ িক্স পাযটাওয়ািী জেএমযসনগুপ্ত জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010273)

৪১৩ 01130002509 আব্দুল িািী বময়া জসকািি আলী মািািী মহামায়া িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (296), পুবলি িাবহনী জগযেট (92)

৪১৪ 01130002515 জমা. আযনায়াি উলা ৈাঁন মৃি আিদুল হাবমদ ৈাঁন জলাযধিগাঁও মহামায়া িাোি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (22)

৪১৫ 01130002558 জমাঃ িাচ্চু বময়া পাটুয়ািী 

িীি প্রিীক

সামসুল হক িাৈিপুি িাৈিপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010098)

৪১৬ 01130002559 জমাঃ বলয়াকি জহাযসন আঃ লবিে বময়া আবলমপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34213)

৪১৭ 01130002561 জমাঃ েহুিউল ইসলাম নুি জমাহাম্মদ মাষ্টাি কল্যাবি সেিমালী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010126), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট 

(289)

৪১৮ 01130002562 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

মজুমদাি

িওিন আলী মজুমদাি চাঁদপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010235), জসনািাবহনী জগযেট 

(14586)

৪১৯ 01130002620 জমাঃ আলী আকিি ৈান আঃ ওহাি ৈান সমিাদী সমিাদী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (611)

৪২০ 01130002622 জমাঃ নাবেি জহাযসন জমাঃ জৈায়াযেি িহমান 

বমঞা

িামচন্দ্রপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9469)

৪২১ 01130002623 জমাঃ িাহ্  োহান গােী জমৌলভী আবছমুবদ্দন গােী গুনিােদী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (135), লাল মুবিিািতা 

(205010077)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪২২ 01130002624 জমাঃ েেলুল হক সিকাি হােী বপয়াি আলী সিকাি জকাড়াবলয়া জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (21)

৪২৩ 01130002626 জমাহাম্মদ জিলাযয়ি 

জহাসাইন

আব্দুল মান্নান অবলমপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010006)

৪২৪ 01130002627 এম এ সাঈদ জমাঃ ইসমাইল বময়া বিষ্ণুবদ জমাল্লািাড়ী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (14450)

৪২৫ 01130002629 িহীদ উল্লাহ আঃ আবেে হাওলাদাি িাগাদী িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (18386)

৪২৬ 01130002631 জচৌঃ জমাঃ আঃ িাজ্জাক মৃি মাওঃ ইয়াকুি আলী 

জচৌঃ

আমান উল্যাপুি িাবুিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010300)

৪২৭ 01130002653 জমাঃ জসালায়মান ৈান মৃি মকবুল জহাযসন ৈান সাপবদ িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010095), জিসামবিক জগযেট 

(177)

৪২৮ 01130002655 জমাঃ জহদাযয়ি উল্লা মিহুম উবচি আলী 

িালুকদাি

ব্রাক্ষ্মন সাখুয়া িাগড়ািাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (3582)

৪২৯ 01130002838 মুবেবুি িহমান বময়া মৃি আলী আেেল বময়া মযনাহিৈাদী মযনাহিৈাদী চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34231)

৪৩০ 01130002975 জমাঃ আবুল িাসাি প্রধাবনয়া জমাঃ আবমন উবদ্দন 

প্রধাবনয়া

জহাযসনপুি আবিকাটি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010265)

৪৩১ 01130003248 বসিাজুল ইসলাম জচৌধুিী কুবমল্লা-২৫ আদালিপাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা স্মিণীয়  ািা িিণীয়  ািা 

(0700000440)

৪৩২ 01130003262 ড, জমাঃ ইবিস আলী 

জদওয়ান

আযনায়াি আলী জদওয়ান িলাবিয়া িােিাযেশ্বি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010150)

৪৩৩ 01130003377 জমাঃ আবুল কালাম 

হাওলাদাি

আঃ গফুি হাওলাদাি ভুরুিঙ্গািচি মহামায়া িাোি চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (249)

৪৩৪ 01130003480 জমাঃ সবে উল্লাহ জমৌঃ আহমদ উল্যাহ জকাড়াবলয়া জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010271)

৪৩৫ 01130003485 জমাঃ আব্দুল মবিন ৈান মৃি ইউনুস ৈান দবক্ষন গুনিােদী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010218)

৪৩৬ 01130003486 মৃি মকবুল আহাম্মদ 

এডযভাযকট

জমাঃ ইব্রাহীম পাযটায়ািী জেএমযসনগুপ্ত জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010109)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৩৭ 01130003487 জমাঃ রুহুল আমীন আিদুল মন্নান পূি ত শ্রীিামদী পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (213), লাল মুবিিািতা 

(205010268)

৪৩৮ 01130003489 জমাঃ নুরুল ইসলাম 

(অব্যাহবি)

জমাঃ আব্দুল মান্নান 

পাটুয়াািী

িাড়ীিচি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (5270)

৪৩৯ 01130003509 জমাঃ িবহদ উল্লাহ পাটওয়ািী জমাঃ আলী আহাম্মদ 

পাটওয়ািী

িড় সুিি জদিপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010256), জিসামবিক জগযেট 

(311), জসনািাবহনী জগযেট (3633)

৪৪০ 01130003665 জমাঃ িাহোন বময়া জমাঃ জৈায়াযেি িহমান 

বমঞা

চাঁদপুি সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (375), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34319)

৪৪১ 01130003666 মাঃওঃঅঃ এম আব্বাস ৈান হােী জমাঃ আিদুি িবহম িযঙ্গিগাঁও িাবুিহাট চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (490)

৪৪২ 01130003668 জমাঃ জমাগল ৈান জমাঃ জসকািাি ৈান কল্যাবি সেিমালী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010227)

৪৪৩ 01130003723 চিন জপাদ্দাি িীিন্দ্র চন্দ্র জপাদ্দাি িািাসাপবট্ট পুিান িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010286)

৪৪৪ 01130003724 িনবেি কুমাি জদ চাকী মৃি অবনল কুমাি জদ চাকী পুিািন আদালি পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (3359), লাল মুবিিািতা 

(205010146)

৪৪৫ 01130003742 জহাযসন আলী মৃি ওসমান েমাদ্দাি িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (1285)

৪৪৬ 01130003743 এমএ ছাযয়দ িকাউল 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ সদি উবদ্দন 

িকাউল

ধনপবদ্দত মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010157)

৪৪৭ 01130003856 জমাঃ আব্দুল কবিম 

িালুকদাি

েয়নাল আযিদীন িপদাি িপদাি িাড়ী িাহািলী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9472)

৪৪৮ 01130003857 কােী েয়নাল আযিদী কােী আবুল জহাযসন দমযকি গাঁও মহামায়া িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (291), লাল মুবিিািতা 

(205010030)

৪৪৯ 01130003858 জমা. িহীদ উল্লাহ মৃি বসিাজৃ  ৃল ইসলাম মাল দাসদী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (15)

৪৫০ 01130003860 আব্দুি িবিদ মিহুম আব্দুল গবন িাহািলী িাহািলী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (15275)

৪৫১ 01130003861 জমাঃ ছানাউল্যাহ ৈান হােী িবিি উল্যাহ ৈান িাবলয়া েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010067)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৫২ 01130003864 আবুল জহাযসন বময়া মৃি জমৌঃ আিদুস জসািহান জকাড়াবলয়া জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (3229)

৪৫৩ 01130003870 জমাঃ বলয়াকি আলী 

মজুমদাি

লবন বমঞা মজুমদাি ভাযটিগাঁও আলগীপাঁচগাঁও চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010140)

৪৫৪ 01130003897 জমাঃ আবুল জহাযসন মৃি জমাঃ ইউসুে ৈান িিপুিচন্ডী িাবুিহাট চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34329), পুবলি 

িাবহনী জগযেট (173)

৪৫৫ 01130003907 এযকএম েেলুল হক মৃি হােী কুব্বাদ আলী 

বমবে

স্টযান্ড জিাড, চাঁদপুি 

জপৌিসভা

চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010209), জিসামবিক জগযেট 

(59)

৪৫৬ 01130003908 জমাঃ জমাস্তাবেজুি িহমান জমাঃ ইউসুে আলী হােিা সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010134), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34270), জিসামবিক জগযেট (31)

৪৫৭ 01130004062 আঃ মবেদ জিপািী মৃি কাবমে উবদ্দন জিপািী মবনহাি কামিাঙ্গা-

3611

চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010038)

৪৫৮ 01130004063 জমাঃ কবিরুি ইসলাম আইয়ুি আলী পবিম সকবদ সাযহি িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010304)

৪৫৯ 01130004064 জমাঃ মান্নান মজুমদাি আলা িক্স মজুমদাি উত্তি সমিাদী সমিাদী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010085)

৪৬০ 01130004082 জমাঃ জগােিান মবল্লক জমাঃ আঃ লবিে মবল্লক বভঙ্গুবলয়া আলগী দূগ তাপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205070062)

৪৬১ 01130004084 জসানা বময়া আদম আলী গােী পূি ত োেিািাদ পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (1156)

৪৬২ 01130004085 আঃ আবেে ৈাঁন জিাস্তম ৈাঁন উত্তি িঘুনাথপুি িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (2778), লাল মুবিিািতা 

(0205010164)

৪৬৩ 01130004086 জমাঃ িােল ইসলাম জমাঃ ৈবললুি িহমান জগাবিবিয়া জগাবিবিয়া চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (440), লাল মুবিিািতা 

(0205010330)

৪৬৪ 01130004103 মৃনাল কাবি সাহা মাৈন লাল সাহা মুযন্সে পাড়া চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010137), জিসামবিক জগযেট 

(3360)

৪৬৫ 01130004148 জমাঃ জহদাযয়ি জহাযসন 

পাটওয়ািী

ডাঃ বসিাজুল হক 

পাটওয়ািী

উত্তি গুনিােদী চাঁদপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (142), লাল মুবিিািতা 

(0205010106)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৬৬ 01130004159 মৃি এযক েেলুল হক মৃি ওয়াযহদ িক্স জিপািী মযনাহিৈাদী মযনাহিৈাদী চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010127)

৪৬৭ 01130004197 জমাঃ ইউনুস হােিা আব্দুল ওয়াবহদ হােিা পূি ত কল্যাবি সেিমালী চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (381)

৪৬৮ 01130004199 সসয়দ আযিদ মুনসুি সসয়দ মবনরুল ইসলাম 522, গুয়াযৈালা জিাড চাঁদপুি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010010), জিসামবিক জগযেট 

(204)

৪৬৯ 01130004216 জমাঃ ৈবললুি িহমান ইসমাইল িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (120), জসনািাবহনী জগযেট (4579)

৪৭০ 01130004218 আদম আলী আদু মৃি ওয়াযহদ আলী িামদাসদী িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010319), জিসামবিক জগযেট 

(188)

৪৭১ 01130004226 জমাঃ হারুন িবিদ মৃি ইয়াবসন জিপািী ইসলামপুি গাছিলা দারুস সালাম চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (32), লাল মুবিিািতা 

(0205010234)

৪৭২ 01130004230 নাবসি আহযম্মদ আঃ ওয়াযহদ লালপুি লালপুি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (71), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34204)

৪৭৩ 01130004231 আিদুস ছাত্তাি ভূ ুঁঞা োেি আবল ভূ ুঁঞা বিষ্ণুপুি লালপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34211)

৪৭৪ 01130004233 মৃি জগালাম জহাযসন জমাঃ মমিাে উবদ্দন বমবে পুিান িাোি পুিান িাোি চাঁদপুি সদি জিসামবিক জগযেট (83), লাল মুবিিািতা 

(0205010198)

৪৭৫ 01130004235 জমাঃ আবমনুল হক পাযটাঃ মৃি জমাঃ আবুল জহাযসন 

পাযটায়ািী

িাৈিপুি িাৈিপুি চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (2506)

৪৭৬ 01130004239 জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ আঃ ছাত্তাি িামপুি কামিাঙ্গা 

িাোি

চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34340)

৪৭৭ 01130004240 জমাঃ আব্দুল হাবলম জিৈ মৃি িহমি উল্লাহ জিৈ িঘুনাথপুি িহবিয়া িাোি চাঁদপুি সদি লাল মুবিিািতা (0205010276)

৪৭৮ 01130004256 নুরুল ইসলাম এম আিদুল হাবকম বিষ্ণুপুি িিবদয়া চাঁদপুি সদি বিবেবি জগযেট (2040)

৪৭৯ 01130004258 জমাঃ সাৈাওয়াি জহাযসন আব্দুল মান্নান বমবে উত্তি িালবদয়া িাবুিহাট চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (334)

৪৮০ 01130004264 মাঃওঃঅঃ জমািািাে 

জহাযসন

মাষ্টাি ইসমাইল ৈান োেিািাদ পুিান িাোি চাঁদপুি সদি বিমানিাবহনী জগযেট (255)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৮১ 01130004265 নাবেি আহযমদ ৈান মৃি এ. বি. এম. বসিাজুল 

হক ৈান

মদনা হবিপুি চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34237)

৪৮২ 01130004266 জমাঃ আঃ িহমান ৈান মৃি জমাঃ ওমি ৈান সুগবন্ধ মুবন্সিহাট চাঁদপুি সদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34345)

৪৮৩ 01130004267 আব্দুল মান্নান ৈবলল চবকদাি চাবপলা েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9409)

৪৮৪ 01130004268 জমাঃ আবিকুি িহমান ৈান জমাঃ মবেজুবদ্দন ৈান চাবপলা েিক্কািাদ চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (2650)

৪৮৫ 01130004432 আবুল িাসাি দুলাল জমৌ. আলী আকিি গুয়াযৈালা চাঁদপুি চাঁদপুি সদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (9)

৪৮৬ 01130004447 সামছুল হক বসিাে উবদ্দন বময়া মযনাহিৈাদী মযনাহিৈাদী চাঁদপুি সদি জসনািাবহনী জগযেট (9342)

৪৮৭ 01130000144 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন 

িপাদাি

জমাঃ আিদুল েব্বি 

িপাদাি

জিৈবদ িাগড়া িাোি-

৩৬০০

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050343)

৪৮৮ 01130000179 জমাঃ মবমন িপাদাি এিিাদ জহাযসন িপদাি জসকদী িাঘড়া িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050315), জিসামবিক জগযেট 

(594)

৪৮৯ 01130000182 আঃ হাবমদ পাটওয়ািী েবলল পাটওয়ািী জদইচি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050324), জিসামবিক জগযেট 

(585)

৪৯০ 01130000185 জমাঃ আবু ছাযয়দ ভু ুঁইয়া বছবদ্দকুি িহমান িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050084), জিসামবিক জগযেট 

(503)

৪৯১ 01130000186 জমাঃ জমািািে িপদাি িামছল হক মূলপাড়া মূলপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35119), লাল 

মুবিিািতা (0205050083)

৪৯২ 01130000187 বিল্লাল জহাযসন ভূ ুঁইয়া আঃ মান্নান ভূ ুঁইয়া িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050085), জিসামবিক জগযেট 

(504)

৪৯৩ 01130000188 বছবদ্দক বমবে জসানা বময়া বমবে ইসলামপুি ইসলামপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050316), জিসামবিক জগযেট 

(596)

৪৯৪ 01130000190 জমাঃ রুহুল আবমন ৈবললুি িহমান িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050205), জিসামবিক জগযেট 

(3377)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৯৫ 01130000193 হােী জমাহাম্মদ আবুল 

িািাি বমবে

ছবলম উবদ্দন বমবে িাসািা িাসািা হাইস্কুল েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050425), জসনািাবহনী জগযেট 

(9510)

৪৯৬ 01130000195 আবুল কালাম আোদ আঃ লবিে জিপািী িদিপুি জটািা মুবন্সিহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050040), জিসামবিক জগযেট 

(484)

৪৯৭ 01130000199 জমাঃ হারুন মুন্সী ৈবলল মুন্সী ঘবনয়া ঘবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050230)

৪৯৮ 01130000202 সাযলহ্  আহযম্মদ ভূ ুঁইয়া টুকা বময়া ভূ ুঁইয়া জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35106), লাল 

মুবিিািতা (0205050503)

৪৯৯ 01130000203 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন 

বমবে

ইব্রাহীম বমবে উপাবধক পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35093), লাল 

মুবিিািতা (0205050363), জিসামবিক জগযেট 

(540)

৫০০ 01130000204 আঃ ছাত্তাি হািীি উল্যাহ দবক্ষন বিষুিিি রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050047)

৫০১ 01130000205 ছযলমান বমবে হাসমি উল্যা বমবে ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35105), লাল 

মুবিিািতা (0205050044), জিসামবিক জগযেট 

(496)

৫০২ 01130000206 জমাঃ আবুল জহাযসন আিদুল মবেদ সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050004), জিসামবিক জগযেট 

(611)

৫০৩ 01130000207 জমাঃ হাযসম ইসমাইল ভূইয়া খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35055), লাল 

মুবিিািতা (0205050145), জিসামবিক জগযেট 

(450)

৫০৪ 01130000208 আিদুল আবেে জমাঃ জনায়াি আলী গাযেি গাঁও রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050279), জিসামবিক জগযেট 

(660)

৫০৫ 01130000265 আবিকুি িহমাি েয়নাল আিদীন দায়চািা দায়চািা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34959), লাল 

মুবিিািতা (0205050003), জিসামবিক জগযেট 

(447)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫০৬ 01130000266 জমাঃ আিদুল হাবকম  

েমাদাি

জভালা গােী েমাদাি সযিাষপুি সযিাষপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35051), লাল 

মুবিিািতা (0205050076)

৫০৭ 01130000267 জমাঃ িাহাদাি জহাযসন 

পাযটায়ািী

আব্দুল গফুি পাযটায়ািী চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35120), লাল 

মুবিিািতা (0205050089), জিসামবিক জগযেট 

(3482)

৫০৮ 01130000268 জমাঃ হাসান আলী জকািিান আলী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050308), জিসামবিক জগযেট 

(535)

৫০৯ 01130000269 মবেজুল হক ভুইয়া েেলুল হক ভূইয়া ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050200), জিসামবিক জগযেট 

(531)

৫১০ 01130000270 আলী আহ্ যমদ আবিদ আলী প: িড়ালী েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050090), জিসামবিক জগযেট 

(473)

৫১১ 01130000271 সসয়দ আহাযম্মদ হাবমদ পবন্ডি পবিম জপাঁয়া কাবলিিাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35002), লাল 

মুবিিািতা (0205050029), জিসামবিক জগযেট 

(481)

৫১২ 01130000273 জমাঃ ছেি আলী এয়াে আলী সওদাগি রুপসা রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050253), জিসামবিক জগযেট 

(592)

৫১৩ 01130000275 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম জমাঃ হািীি উল্যা উত্তি বিষুিিি রুপসা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35012), লাল 

মুবিিািতা (0205050136), জিসামবিক জগযেট 

(513)

৫১৪ 01130000277 আঃ ৈাযলদ ৈান আনাি উলাহ ৈান সুবিদপুি(ৈান িাড়ী) সুবিদপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34982), জিসামবিক 

জগযেট (509)

৫১৫ 01130000279 হােী আযনায়াি উল্যা কাবমন উদ্দীন মািািিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050367), জিসামবিক জগযেট 

(606), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35112)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫১৬ 01130000280 জমাঃ সবহদ উল্লা িপদাি আবমনুল হক িপদাি মূলপাড়া মূলপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34999), লাল 

মুবিিািতা (0205050086), জিসামবিক জগযেট 

(449)

৫১৭ 01130000281 জমাঃ বেযিাে পাটওয়ািী জমাঃ কামাল জহাযসন 

পাটওয়ািী

পবিম হাঁসা জগায়ালভাওি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (501), লাল মুবিিািতা 

(0205050079)

৫১৮ 01130000282 েহুরুল হক ভূইয়া আঃ গফুি ভূইয়া জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050242)

৫১৯ 01130000284 জমাঃ েয়নুল আিবদন জমাঃ জসকািাি আলী পবিম েয়শ্রী কখড়িলী েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34980), লাল 

মুবিিািতা (0205050042), জিসামবিক জগযেট 

(458)

৫২০ 01130000286 জমাঃ আবু িাযহি জমাঃ আব্দুল লবিে সসয়দপুি জিাল্লািাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35092), লাল 

মুবিিািতা (0205050171), জিসামবিক জগযেট 

(470)

৫২১ 01130000287 সযিায়াি জহাযসন ভূইয়া হােী ইসমাল ভূইয়া জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35004), লাল 

মুবিিািতা (0205050173), জিসামবিক জগযেট 

(477)

৫২২ 01130000289 আঃ িাযিক ৈবলো আঃ কাযদি ৈবলো দবক্ষন বিষুিিি রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050365), জিসামবিক জগযেট 

(542)

৫২৩ 01130000290 ৈান জমাঃ জিলাযয়ি জহাযসন জসকািি ৈান চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34970), লাল 

মুবিিািতা (0205050361), জিসামবিক জগযেট 

(539)

৫২৪ 01130000390 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন কুবলমুল্লাহ পাযটায়াবি চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050088), জিসামবিক জগযেট 

(505)

৫২৫ 01130000392 জমাঃ আিদুল হক ৈান আশ্বাদ উল্লা ৈান মািািিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050039), জিসামবিক জগযেট 

(588)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫২৬ 01130000395 জমাঃ িবেকুু্ি িহমান আব্দুল জসািহান কবিরুপসা রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050176), জিসামবিক জগযেট 

(619)

৫২৭ 01130000396 জমাঃ আব্দুি িহমান জমাঃ হাবিবুি িহমান চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050302), জিসামবিক জগযেট 

(472)

৫২৮ 01130000397 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ ইব্রাহীম ৈবলল জিপািী সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35062), লাল 

মুবিিািতা (0205050122), জিসামবিক জগযেট 

(451)

৫২৯ 01130000398 জমাহাম্মদ রুহুল আবমন ৈবললুি িহমান দবক্ষন বিষুিিি রুপসা েবিদগি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (294)

৫৩০ 01130000401 জমাঃ আবিদ ৈান োেি ৈান জসকদী িাঘড়া িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050106), জিসামবিক জগযেট 

(584)

৫৩১ 01130000403 আক্কাসুি িহমান পাটওয়ািী আলহাজ্ব আবিদ বময়া 

পাটওয়ািী

পালিালুক পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050128), জিসামবিক জগযেট 

(586)

৫৩২ 01130000404 আবুল ৈাযলক পাযটায়ািী অবল উল্লা পাযটায়ািী পাইকপাড়া সাবছয়াৈালী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050048), জিসামবিক জগযেট 

(488), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35060)

৫৩৩ 01130000406 আবুল ৈাযয়ি পাটওয়ািী জগালাম িহমান ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050250), জিসামবিক জগযেট 

(533)

৫৩৪ 01130000409 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

পাটওয়ািী

হাবিি উল্যা ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050485), জিসামবিক জগযেট 

(557)

৫৩৫ 01130000411 আবু িাযহি পাটওয়ািী জমাঃ েযিদ উল্লাহ 

পাটওয়ািী

নাবিযকলিলা গল্লাকিাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35085), লাল 

মুবিিািতা (0205050020), জিসামবিক জগযেট 

(480)

৫৩৬ 01130000413 জমাঃ হাবেজুল ইসলাম আবুল জহাযসন পাটওয়ািী জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050258)

৫৩৭ 01130000415 জমাঃ আলী আশ্বাদ আঃ হাবমদ ভযঙ্গিগাঁও পূি ত গােীপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (4279)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৩৮ 01130000418 জমাঃ আবুল জহাযসন 

পাটওয়ািী

কালু বময়া পাটওয়ািী কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050229), জিসামবিক জগযেট 

(617)

৫৩৯ 01130000582 জমাঃ আব্দুি িবহম আিদুল হাবমদ মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050202)

৫৪০ 01130000583 জমাহাম্মদ উল্লাহ আিদুল েবলল বময়ােী কৃষ্ণপুি িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050317), জিসামবিক জগযেট 

(3413)

৫৪১ 01130000586 আমোদ জহাযসন পাটওয়ািী োযিদ আলী পাটওয়ািী চিকুবমিা নয়াহাট েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35069), লাল 

মুবিিািতা (0205050064), জিসামবিক জগযেট 

(471)

৫৪২ 01130000587 মুহম্মদ িবেকুি িহমান জমৌঃ আিদুল হাবলম িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050209)

৫৪৩ 01130000589 আব্দুি িি ৈান আঃ হাবলম ৈান সাহাপুি কখড়িলী েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35031), লাল 

মুবিিািতা (0205050006), জিসামবিক জগযেট 

(612)

৫৪৪ 01130000590 জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ আব্দুল মবেদ 

পাটওয়ািী

সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050008), জিসামবিক জগযেট 

(456)

৫৪৫ 01130000594 আযনায়াি জহাযসন হাবেে উবদ্দন জদইচি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (14344)

৫৪৬ 01130000597 েয়নাল আযিদীন জমাঃ আবু িকি িালুকদাি কৃষ্ণপুি িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050435), জসনািাবহনী জগযেট 

(5136)

৫৪৭ 01130000600 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

পাটওয়ািী

ইউছুে আলী পাটওয়ািী কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34968), লাল 

মুবিিািতা (0205050001), জিসামবিক জগযেট 

(446)

৫৪৮ 01130000603 জমাঃ জিলাযয়ি জহাযসন মৃি আঃ হাবমদ পাযটায়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি জিসামবিক জগযেট (454), লাল মুবিিািতা 

(205050009)

৫৪৯ 01130000606 জমাঃ আবুল কালাম ৈাঁন জমাঃ ইসমাইল ৈাঁন সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34957), লাল 

মুবিিািতা (0205050190), জিসামবিক জগযেট 

(529)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৫০ 01130000608 জমাঃ িাহোহান োবেল উবদ্দন সকবদিামপুি চান্দ্রা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050055)

৫৫১ 01130000610 আব্দুি িউে েবেি আলী আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9367)

৫৫২ 01130000615 মুন্নাে পাটওয়ািী আঃ জহাযসন পাটওয়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (290)

৫৫৩ 01130000619 ফ্লাইট সাযেতন্ট অিঃ জমাঃ 

আলিাে জহাযসন

মৃি জকিামি আলী নয়াহাট চাঁদপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050462), বিমানিাবহনী 

জগযেট (599)

৫৫৪ 01130000620 জমাঃ আঃ কবিম বময়ােী মৃি আঃ িহমান জকযিায়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050553)

৫৫৫ 01130000622 জিাোজ্জল জহাযসন আব্দুল মবিন বমবি কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050480), জসনািাবহনী জগযেট 

(9492)

৫৫৬ 01130000625 জমাঃ আবু িাযহি পাটওয়ািী  জগালাম িহমান পাটওয়ািী ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050255), জসনািাবহনী জগযেট 

(2150)

৫৫৭ 01130000629 জমাঃ 

আোজুবদ্দন(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ হাবকম ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050217)

৫৫৮ 01130000632 আবুল কালাম মি আব্দুল ওহাি প: িড়ালী েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050249), জসনািাবহনী জগযেট 

(14700)

৫৫৯ 01130000634 জমাঃ আিদুস সামাদ 

পাটওয়ািী

জকিামি আলী পবিম িড়ালী েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050087), জসনািাবহনী জগযেট 

(17473)

৫৬০ 01130000637 জমাঃ আবুল জহাযসন 

পাযটায়ািী (জসনািাবহনী)

মৃি আঃ েব্বাি পাটওয়ািী ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050248), জসনািাবহনী জগযেট 

(9445)

৫৬১ 01130000640 নাযয়ক আঃ মাযলক মৃি আব্দুল ৈবলল গাযেি গাঁও গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050227), বিবেবি জগযেট 

(4644)

৫৬২ 01130000644 জমাঃ ইউনুছ বময়া লনী বময়া চাঁদপুি ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050519), জিসামবিক জগযেট 

(3403)

৫৬৩ 01130000647 জমাহাম্মদ জহাযসন (ইবপআি) মৃি আঃ কবিম পাটাওয়ািী সাফুয়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050269), বিবেবি জগযেট 

(1028)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৬৪ 01130000649 জমাস্তাবেজুি িহমান জমাহাম্মদ আলী পাযটায়ািী গাযেি গাঁও রুপসা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3639)

৫৬৫ 01130000651 জমাঃ হুমায়ুন পাটওয়ািী জসানা বময়া পাটওয়ািী হামছাপুি বসংযহিগাঁও েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050243), বিবেবি জগযেট 

(3811)

৫৬৬ 01130000654 রুহুম আবমন মুেমদাি দবললুি িহমান মজুমদাি িদিপুি রুপসা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050394), জসনািাবহনী জগযেট 

(16012)

৫৬৭ 01130000658 এ টি এম আহসান হাবিি 

(অিঃ)

মিহুম আহযমদ উল্লাহ মুন্সী দবক্ষন কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (4698)

৫৬৮ 01130000661 আিদুল মাযলক আব্দুল কুদাি জচৌিাঙ্গা জিাল্লািাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9377)

৫৬৯ 01130000663 জমাঃ আঃ েব্বাি (অিসি) মৃি আেছাি উবদ্দন সিদাি িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050568)

৫৭০ 01130000664 জমাঃ জিলাযয়ি জহাযসন 

পাযটায়ািী

আঃ ছাত্তাি পাটঃ সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050430), জসনািাবহনী জগযেট 

(9465)

৫৭১ 01130000665 হারুন-আি-িিীদ আব্দুল মেীদ পাযটায়ািী কাবলিিাোি হবণ ত দূগ তাপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050027)

৫৭২ 01130000666 জমাঃ আঃ ৈাযলক জমাঃ আঃ গফুি উপাবধক পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35015), লাল 

মুবিিািতা (0205050127), জিসামবিক জগযেট 

(467)

৫৭৩ 01130000667 িসবলম জহাযসন জমাঃ িবদউজ্জামান 

পাটওয়ািী

পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050238), জসনািাবহনী জগযেট 

(5098)

৫৭৪ 01130000670 জমাঃ আবিদ আলী ভূইয়া নুিইমান ভূইয়া কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050418), জসনািাবহনী জগযেট 

(9368)

৫৭৫ 01130000672 জমাঃ ইসকািাি ভুঞা হাবমদ ভুঞা নলডুগী িামপুি িাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34962), বিবেবি 

জগযেট (4597)

৫৭৬ 01130000673 এিিাদ উল্লাহ বময়া িবেে উবদ্দন আহযমদ পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050137), জসনািাবহনী জগযেট 

(9361)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৭৭ 01130000674 জমাঃ মমকাে উবদ্দন ভুঞা জমাঃ আিদুল লবিে ভুঞা সিচািিী গল্লাক িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2092)

৫৭৮ 01130000793 আব্দুল কাযদি আঃ আবেে ভূইয়া ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050278), জসনািাবহনী জগযেট 

(8633)

৫৭৯ 01130000794 মাঃ এমটি মাঃ আবমরুল 

ইসলাম মজুমাি 

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ গফুি মাস্টাি কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050288)

৫৮০ 01130000795 জমাঃ কােী রুহুল আমীন 

(আনসাি)

মৃি জমাঃ ওমি আলী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050393), জিসামবিক জগযেট 

(3241)

৫৮১ 01130000797 জমাঃ সবেকুল ইসলাম ৈান আব্দুল েবলল জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050144), জিসামবিক জগযেট 

(514)

৫৮২ 01130000798 েবহরুল হক েবিদ উবদ্দন আহমদ সাচনযমঘ জটািামুবন্সিহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050382), বিবেবি জগযেট 

(1109)

৫৮৩ 01130000800 উসমান গবণ  মৃি জগালাম আলী সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি বিবেবি জগযেট (3949)

৫৮৪ 01130000801 আবুল িাসাি পাটঃ েেলুি িহমান সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9471)

৫৮৫ 01130000804 ইব্রাবহম বময়া ইয়াকুি মুন্সী ঘবড়য়ানা মূলপাড়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (4418)

৫৮৬ 01130000805 জমাঃ িাদিা বময়া কালু পাঠান পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9450)

৫৮৭ 01130000807 জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ িবিি উবদ্দন গােী বিহািীপুি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050299), জসনািাবহনী জগযেট 

(15413)

৫৮৮ 01130000814 বসিাে ৈান জমাঃ কবিম ৈান মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (6167)

৫৮৯ 01130000819 জমাঃ আবিকুি িহমান েযয়ে িক্স বমবে পালিালুক পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050438), জসনািাবহনী জগযেট 

(9365)

৫৯০ 01130000830 আিদুল হক বমবে জমাহাম্মদ আলী বমবে মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (3262)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৯১ 01130000992 হাবিলদাি( অিঃ ) রুহুল 

আবমন বময়া

সামছল হক মুন্সী মূলপাড়া মূলপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050208), জসনািাবহনী জগযেট 

(3581)

৫৯২ 01130000993 জমাঃ লুৎেি িহমান আিদুল হাবলম পাযটায়ািী সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050475), জসনািাবহনী জগযেট 

(865)

৫৯৩ 01130000994 জমাঃ আঃ মবমন ৈান হােী কবলমুল্লা ৈান জিবলিাইি িাসািা হাইস্কুল েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (895)

৫৯৪ 01130000995 জিৈ জমাঃ িবিক উল্লা জিৈ আব্দুি িবিদ সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050052), জিসামবিক জগযেট 

(633)

৫৯৫ 01130000996 আবমনুল হক মাষ্টাি যুদ্ধাহি ইবিস বময়া সাফুয়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050251)

৫৯৬ 01130000997 জমাঃ ইসমাইল জমাল্লা জমৌলুভী জমাঃ আলিাে 

আলী জমাল্লা

জডামবিয়া গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050016), জিসামবিক জগযেট 

(478)

৫৯৭ 01130000998 োেি  আযহমদ আলী ৈান িাম্রিাসন জিাল্লািাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050131), জিসামবিক জগযেট 

(3478)

৫৯৮ 01130000999 আবুল ৈাযয়ি পাটওয়ািী আঃ গফুি পাটওয়ািী সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050419), জসনািাবহনী জগযেট 

(9483)

৫৯৯ 01130001000 জমাঃ নেরুল ইসলাম পাঠান জমাঃ েয়নাল আযিদীন 

পাঠান

পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050564)

৬০০ 01130001001 আঃ মান্নান বমবে মৃি আঃ িহমান বমবে সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050129), জিসামবিক জগযেট 

(475)

৬০১ 01130001003 মকবুল আহযমদ হাবে দুদু বময়া সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050037), জিসামবিক জগযেট 

(661)

৬০২ 01130001004 জমাঃ আব্দুল মবিন মৃি জমাোফ্েি আলী সানবকসাইি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি বিবেবি জগযেট (1222)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬০৩ 01130001005 জমাঃ িি পাটওয়ািী মৃি আব্দুল োবলল 

পাটওয়ািী

জদইচি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050307)

৬০৪ 01130001006 মৃি জমাঃ েেলুল 

হক(আনসাি)

মৃি জমাঃ ইসমাইল সদ্দতাি দবক্ষণ জকযিায়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050247), জিসামবিক জগযেট 

(532)

৬০৫ 01130001007 জমাঃ জমাস্তো কামাল মৃি আব্দুল হাবমদ সাযিং লাইিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050068), জিসামবিক জগযেট 

(452)

৬০৬ 01130001008 জমাঃ আহাছান উল্লাহ 

পাযটায়ািী

জমাঃ আবুিকি পাযটায়ািী িহীদনগি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি বিবেবি জগযেট (5146)

৬০৭ 01130001009 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন 

বময়া

মৃি আিাহাি বময়া নাবিযকলিলা গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050022)

৬০৮ 01130001010 জমাঃ জমাস্তো পাযটায়ািী িবিি উল্লাহ পযটায়ািী হামছাপুি বসংযহিগাঁও েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35022), লাল 

মুবিিািতা (0205050178)

৬০৯ 01130001011 জমাঃ িেি আলী  (মিহুম) েযয়ে ি ৈিি মানুিী ঘবনয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9542)

৬১০ 01130001012 জমাঃ আযনায়ারুল হক জমাঃ আ িবিদ পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (16413)

৬১১ 01130001015 সালামি উল্যা পাটওয়ািী 

(জসনািাবহনী)

মৃি িসুল িক্স পাটওয়ািী সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050447), জসনািাবহনী জগযেট 

(9424)

৬১২ 01130001016 জমাঃ আবুল েব্বাি 

পাটওয়ািী

মৃি জকিামি আলী 

পাটওয়ািী

কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050309), জিসামবিক জগযেট 

(654)

৬১৩ 01130001017 িাোজ্জল জহাযসন ৈান জুমান ৈান মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050463), জিসামবিক জগযেট 

(629)

৬১৪ 01130001018 জিাোজ্জল জহাযসন জমাহাঃ রুস্তম আলী ভূঞা জদইচি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9491)

৬১৫ 01130001019 জমাঃ বেযিাে আলম আঃ িবিদ দবক্ষণ িাোপুি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050213)

৬১৬ 01130001288 জমাঃ ওয়াবিি ৈান জমাঃ েযয়ে িক্স ৈান মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050340), জিসামবিক জগযেট 

(553)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬১৭ 01130001289 সুযিদাি (অিঃ ) আব্দুি িি 

যুদ্ধাহি

মৃি জমাোেেি আলী 

বময়ােী

িহীদ সসয়দনগি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050465), জিসামবিক জগযেট 

(587)

৬১৮ 01130001292 জমাঃ নাবসি আহাম্মদ 

পাযটায়ািী

মবিউি িহমান পাযটায়ািী নাবিযকলিলা গল্লাকিাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34981), লাল 

মুবিিািতা (0205050021), জিসামবিক জগযেট 

(448)

৬১৯ 01130001297 জমাঃ আলী আকিি ভূইয়া জমাঃ েয়নাল আযিদীন 

ভূইয়া

জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050072), জিসামবিক জগযেট 

(462)

৬২০ 01130001299 জমাঃ আঃ ৈাযলক মৃি সসয়দ আলী লাউিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050157), জিসামবিক জগযেট 

(519)

৬২১ 01130001304 জমাঃ আবুল জহাযসন বময়া মৃি জমাঃ আঃ িহমান বময়া আচৎকুয়ািী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050132), জিসামবিক জগযেট 

(468)

৬২২ 01130001307 জমাঃ আঃ মবিন মৃি জমাঃ িাে পবিম েয়শ্রী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050130), জিসামবিক জগযেট 

(511)

৬২৩ 01130001310 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন 

পাযটায়ািী

মৃি মবেে উবদ্দন 

পাযটায়ািী

সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050133), জিসামবিক জগযেট 

(512)

৬২৪ 01130001312 জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃি িিিি আলী ইছাপুিা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050120), জিসামবিক জগযেট 

(618)

৬২৫ 01130001314 জমাঃ রুহুল আবমন মৃি হাবনে জিপািী রুপসা দবক্ষণ নযদানা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050043)

৬২৬ 01130001315 ৈাো আহাম্মদ জমাকযলছুি িহমান চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35059), জিসামবিক 

জগযেট (518)

৬২৭ 01130001324 জদযলায়াি জহাযসন 

পাটওয়ািী( আনসাি)

মৃি হােী আঃ গফুি 

পাটওয়ািী

পবিম হাঁসা হবিপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050222), জিসামবিক জগযেট 

(476)

৬২৮ 01130001326 জমাঃ আিদুল েবলল বময়ােী মুছবলম বময়ােী জকযিায়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050092), জিসামবিক জগযেট 

(464)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬২৯ 01130001329 জমাঃ িাহোহান মৃি মক্রম আলী জিপািী চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050091), জিসামবিক জগযেট 

(463)

৬৩০ 01130001331 জমাঃ জহকমি আলী জমাঃ বমন্নাি আলী জডামবিয়া গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050160), জিসামবিক জগযেট 

(521)

৬৩১ 01130001332 এ জক এম বনোম উবদ্দন 

ৈান

আঃ িবহম ৈান সিাৈাল মূলপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34974), লাল 

মুবিিািতা (0205050169), জিসামবিক জগযেট 

(474)

৬৩২ 01130001334 জমাঃ আলী আকিি েয়নাল আযিদীন জমাল্লা ৈাজুবিয়া বসংযহিগাঁও েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050073), জিসামবিক জগযেট 

(600)

৬৩৩ 01130001335 জমাঃ সবেউল্লাহ 

ভূইয়া(আনসাি)

মৃি ওয়ালী উল্লাহ ভুইয়া গােীপুি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050228)

৬৩৪ 01130001336 জমাহাম্মদ ৈান ওমি ৈান ইসলামপুি ইসলামপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34976)

৬৩৫ 01130001337 আবুল িাসাি (জসনািাবহনী) মৃি জকিামি আলী সাচনযমঘ জটািামুবন্সিহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050245)

৬৩৬ 01130001338 ছালামি উল্লা জনায়াি আলী বমবে উপাবধক পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35023), জিসামবিক 

জগযেট (582)

৬৩৭ 01130001339 বসিাজুল ইসলাম পাঠান মৃি কালা বময়া পাঠান পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050050), জসনািাবহনী জগযেট 

(9470)

৬৩৮ 01130001340 আবমন িপদাি মৃি আশ্রাে িপদাি জসকদী িাঘড়া িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (461), লাল মুবিিািতা 

(205050056)

৬৩৯ 01130001341 জমাঃ বসিাজুল হক পাটািী 

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ জহাযসন পাটািী সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050274), জিসামবিক জগযেট 

(581)

৬৪০ 01130001342 আঃ কুদ্দুছ মৃি আলী বময়া বিষুিিি রুপসা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050368), জসনািাবহনী জগযেট 

(9366)

৬৪১ 01130001344 এম আব্দুি িবিদ আব্দুল হাবমদ িালকদাি সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2822)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৪২ 01130001346 সামছুবদ্দন আহাম্মদ জমৌলভী জুলবেকাি আলী মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050065), জিসামবিক জগযেট 

(497)

৬৪৩ 01130001348 জমাঃ িবহদ উল্লা জমাঃ হাবিি উল্লা লাউিলী লাউিলী েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35116), লাল 

মুবিিািতা (0205050067), জিসামবিক জগযেট 

(499)

৬৪৪ 01130001349 আঃ ছাত্তাি মুন্সী িমোন আলী পবিম রুপসা রুপসা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34993), জিসামবিক 

জগযেট (578)

৬৪৫ 01130001350 জমাঃ মনছুি আহম্মদ জমাঃ এিিাদ উল্লাহ লাউিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050069), জিসামবিক জগযেট 

(604)

৬৪৬ 01130001353 আযনায়াি 

জহাযসন(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ কাযদি বমবে জিহািীপুি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050215)

৬৪৭ 01130001356 আিদুল ৈাযলক মৃি আিদুল হাবমদ ভযঙ্গিগাঁও পূি ত গােীপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (4550)

৬৪৮ 01130001359 িবেকুি িহমান জমাঃ জছিােল হক খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050188), জিসামবিক জগযেট 

(528)

৬৪৯ 01130001360 এিিাদ ভুঞা সুলিান ভুঞা জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34988), জিসামবিক 

জগযেট (570)

৬৫০ 01130001363 জমাঃ আব্দুল আউয়াল মৃি হােী জনায়াি আলী 

জমাল্লা

জডামবিয়া গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050015), জিসামবিক জগযেট 

(457)

৬৫১ 01130001364 জমাঃ ছাযয়দুল হক বমবে হােী জকিামি আলী ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050492), জিসামবিক জগযেট 

(647)

৬৫২ 01130001367 জমাঃ িাচ্চু বময়া ভাসানী আলী আজ্জতন জগাবিিপুি জগায়ালভাওি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050541), জিসামবিক জগযেট 

(726)

৬৫৩ 01130001368 আবুল কালাম জমাল্লা ইউছুপ আলী জমাল্লা এৈলািপুি পূি তএৈলািপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050545), জিসামবিক জগযেট 

(648)

৬৫৪ 01130001369 জমাঃ আবমি জহাযসন জমাঃ মুৈযলছুি িহমান গাযেি গাঁও রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050292), জিসামবিক জগযেট 

(754)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৫৫ 01130001370 জমাঃ আবুল মান্নান জমাঃ আলহাজ্ব িাহাজুদ্দীন 

পানছাযয়দ

চিিামপুি িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050030), জিসামবিক জগযেট 

(657)

৬৫৬ 01130001371 জমাঃ নাবেম উবদ্দন দুলাল বময়া পাযটায়াবি পূি ত ভাওয়াল জিাল্লািাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35081)

৬৫৭ 01130001375 নাবেবুি িহমান সাযদক আলী ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি বিবেবি জগযেট (8062)

৬৫৮ 01130001376 জমাঃ ইউছুি বময়া আইউি আলী দবক্ষন বিষুিিি রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050051), জিসামবিক জগযেট 

(489)

৬৫৯ 01130001377 আিদুস সাত্তাি মৃি আব্দুল মবিন িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9449)

৬৬০ 01130001378 জমাঃ অবহদুি িহমান জমাঃ এয়াকুি আলী খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050494), জিসামবিক জগযেট 

(709)

৬৬১ 01130001381 জমাঃ ৈবলল আঃ মবেদ চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050478), জিসামবিক জগযেট 

(736)

৬৬২ 01130001382 জমাঃ মমিাে উবদ্দন ভূ ুঁঞা মৃি িবিি উল্যা ভূ ুঁঞা পুটিয়া িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050305), জিসামবিক জগযেট 

(734)

৬৬৩ 01130001383 জমাঃ সবেকুল আলম জিাোজ্জল জহাযসন সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050474)

৬৬৪ 01130001884 এম কালু বময়া জমাহাম্মদ আলী পূি ত জগাবিিপুি নয়াহাট েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (690)

৬৬৫ 01130001885 জমাঃ ৈাযলক ভূ ুঁঞা জমাঃ জিািাি আলী খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050496), জিসামবিক জগযেট 

(708)

৬৬৬ 01130001886 নুি জমাহাম্মদ পাটওয়ািী মুনছুি আলী পাটওয়ািী জঘাড়ািালা রুপসা েবিদগি বিবেবি জগযেট (6115)

৬৬৭ 01130001887 আবু সাঈদ িিকিাে আিদুল িাযসি মদযনিগাঁও চান্দ্রা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050459)

৬৬৮ 01130001888 বসিাজুল ইসলাম জমাঃ আব্দুল হাবলম গােী মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050348), জিসামবিক জগযেট 

(632)

৬৬৯ 01130001890 িাযহরুল ইসলাম পাযটায়ািী 

(মু, িা)

মৃি মুৈযলছুি িহমান  

পাু্যটায়ািী

কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050199), জিসামবিক জগযেট 

(614)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৭০ 01130001898 জমাঃ আবুল কালাম জমৌলিী মবেিউল্লাহ মািািিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050186), জিসামবিক জগযেট 

(3314)

৬৭১ 01130001907 আবুল কালাম বময়া নুি জমাহাম্মদ চিকুবমিা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050487), জিসামবিক জগযেট 

(622)

৬৭২ 01130001912 জমাঃ েেলুল কিীি মৃি েবিে উবদ্দন জমাল্যা জডাযমাবিয়া গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050370)

৬৭৩ 01130001923 জমাঃ নাবছরুল হক বময়া মৃি ইবিছ বময়া উত্তি জপায়া কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050329)

৬৭৪ 01130001926 জমাঃ িবেক ভূইয়া আিদুি িহমান ভূইয়া পবিম লাড়ুয়া িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050542), জিসামবিক জগযেট 

(727)

৬৭৫ 01130001927 বসিাজুল ইসলাম মবেে উবদ্দন সুকাবন জঘাড়ািালা রুপসা েবিদগি বিবেবি জগযেট (3411)

৬৭৬ 01130001930 মৃি সামছুল 

হক(ব্যাপািী)(জসনািাবহনী)

চান বময়া ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050211)

৬৭৭ 01130001932 জমাঃ িবেকুল আলম জচৌধুিী ওিায়দুল হক জচৌধুিী কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050002), জিসামবিক জগযেট 

(453)

৬৭৮ 01130001935 অবহদ উল্লা েিমান আলী ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3258)

৬৭৯ 01130001936 রুহুল অৃাবমন অৃাব্দুি িহমান িাবিয়ালী দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9399)

৬৮০ 01130001937 জমাঃ এিিাদুজ্জামান 

পাটওয়ািী

সিাকি আলী পাটওয়ািী কামালপুি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050240), জিসামবিক জগযেট 

(645)

৬৮১ 01130001938 জমা হাবমদ হােী এয়ানুছ দবক্ষণ কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050515), জিসামবিক জগযেট 

(714)

৬৮২ 01130001943 জমাঃ মকবুল আহযমদ সবেউল্লাহ ভূ ুঁইয়া হবণ তদূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050034), জিসামবিক জগযেট 

(748)

৬৮৩ 01130001945 রুহুল আবমন ননী বমবে আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35102), জিসামবিক 

জগযেট (566)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৮৪ 01130001950 জমাঃ ইসাহাক আব্বাছ আলী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35107), লাল 

মুবিিািতা (0205050483), জসনািাবহনী জগযেট 

(9467)

৬৮৫ 01130001958 সদ্দাি জমাঃ মুবেবুি িহমান দিযিি আলী সদ্দাি হাঁসা হবিপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2782)

৬৮৬ 01130001961 জমাঃ আিিাদ ৈান জমাঃ মুনছুি আহম্মদ ৈান জিাভান ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050232), বিমানিাবহনী 

জগযেট (220)

৬৮৭ 01130001963 মনছুি আহম্মদ মৃি আব্দুল হাবমদ পবন্ডি জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি বিবেবি জগযেট (998)

৬৮৮ 01130001967 মবিন গােী আঃ িাযিক গােী গুবে গুবে িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9520)

৬৮৯ 01130002017 আঃ হাবকম  বমবে আবুল জহাযসন উত্তি চিিড়ালী েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050140)

৬৯০ 01130002021 জমাঃ বসিাজুি হক ইয়ানুছ পাটওয়ািী উত্তি বিযষিিন্ধ রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050139), জিসামবিক জগযেট 

(643)

৬৯১ 01130002023 আব্দুল েব্বাি পাটওয়ািী 

(জসনািাবহনী)

মৃি আব্দুি িহমান 

পাটওয়ািী

কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050434)

৬৯২ 01130002031 জমাঃ আঃ েবলল বমবে মৃি  মুন্স ি আলী বমবে জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050336)

৬৯৩ 01130002045 জমাঃ জৈাকা বময়া আিদুল হাই ডািাি বিষকাটালী গন্ডামািা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34994), জিসামবিক 

জগযেট (6988)

৬৯৪ 01130002050 মৃি ইবলয়াস ৈান মৃি ছাযয়দ উল্লাহ ৈান সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050135)

৬৯৫ 01130002052 আবমনুল হক আঃ জসািহান সাযিং কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34997)

৬৯৬ 01130002060 নাঃ জুঃ (অিঃ ) নূরুল 

ইসলাম বমবে

মৃি মুনসুি আলী ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050491), বিবেবি জগযেট 

(491)

৬৯৭ 01130002063 আঃ মবিন িোদাি জমাঃ িজ্জি আলী িোদাি ৈািৈাবদয়া চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050499), জিসামবিক জগযেট 

(671)

৬৯৮ 01130002067 জমাঃ েেলুল কবিম মৃি জসকািি বময়া দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050476)

৬৯৯ 01130002073 জমাঃ  ছালামি  উল্লাহ মৃি এিাদ আলী চিমািািী গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050355)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭০০ 01130002091 জমাঃ িবেকুি িহমান ৈাবলদ পাযটায়ািী জিািাইিচি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (786)

৭০১ 01130002097 িহীদ উল্লাহ বময়া জমাঃ িামসুল হক িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (952)

৭০২ 01130002100 আিিাছ উবদ্দন আমান উল্লাহ সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35066), জিসামবিক 

জগযেট (3419)

৭০৩ 01130002120 জমাঃ হাসমি উল্লা মৃি জমাঃ ইয়বছন িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050319), জিসামবিক জগযেট 

(675)

৭০৪ 01130002128 সবে উল্লাহ কালু হাওলাদাি িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050530), জসনািাবহনী জগযেট 

(4547)

৭০৫ 01130002140 সসয়দ আহমদ ছাযয়দ উল্যা বমঞা নাবিযকলিলা গল্লাক িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (479), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (35113), লাল মুবিিািতা 

(0205050019)

৭০৬ 01130002142 জিৈ জমাঃ আবমি জহাযসন মৃি সুলিান আহযমদ মনিলা মনিলা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050374), জসনািাবহনী জগযেট 

(9419)

৭০৭ 01130002146 জমাঃ আিদুল হক ৈান নুরুল হুদা ৈান সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35036)

৭০৮ 01130002155 আশ্রাে উবদ্দন ওিযে জমাঃ 

আিিাে উদ্দীন িালুকদাি

জসকািি আলী বময়া িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050233), জিসামবিক জগযেট 

(681)

৭০৯ 01130002164 জমাঃ আব্দুল মান্নান িবিি উল্লাহ সাহাপুি সাহাপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050141)

৭১০ 01130002172 সুযিদাি জমেি ইবিস আলী 

পাযটায়ািী

মৃি েবিেবদ্দন পাযটাওয়ািী সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050569)

৭১১ 01130002185 জমাঃ জমাস্তো মজুমদাি ছালামি উল্লাহ ভূলাযচৌ জটািামুবন্সিহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050099), জিসামবিক জগযেট 

(639)

৭১২ 01130002189 আবুল কাযিম পাযটায়ািী োলাল উবদ্দন পাযটায়ািী আষ্টা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050507), জিসামবিক জগযেট 

(640)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭১৩ 01130002192 আঃ হাই ৈান আিদুল্লা ৈান সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35073), লাল 

মুবিিািতা (0205050134), জিসামবিক জগযেট 

(469)

৭১৪ 01130002197 জমাঃ আব্দুল মান্নান জমাঃ েযয়ে িক্স মানুিী ঘবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050397), জসনািাবহনী জগযেট 

(18946)

৭১৫ 01130002219 আমান উল্লাহ আিদুল গফূি হামছাপুি বসংযহিগাঁও েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050185), জিসামবিক জগযেট 

(761)

৭১৬ 01130002221 জমাঃ আবমি জহাযসন মৃি জমৌঃ আবমন উবদ্দন 

বময়া

জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050312), জিসামবিক জগযেট 

(701)

৭১৭ 01130002222 মীি আঃ হান্নান আেছি উদ্দীন আদিা লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050350), জিসামবিক জগযেট 

(605)

৭১৮ 01130002226 জমাঃ আলী জহাযসন ভূ ুঁইয়া ছালামি উল্যাহ ৈাজুবিয়া বসংযহিগাঁও েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35095), লাল 

মুবিিািতা (0205050377), জিসামবিক জগযেট 

(547)

৭১৯ 01130002252 জমাঃ ছালামি জহাযসন জমাঃ হাবলম পাযটায়ািী সাবছয়াৈালী পাইকপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34998), জিসামবিক 

জগযেট (575)

৭২০ 01130002254 জিৈ জমাহাম্মদ আিদুি িি আিদুল লবিে কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050311), জিসামবিক জগযেট 

(706)

৭২১ 01130002258 আমান উল্লা েযিদ উল্লা জিপািী দবক্ষণ বিষুিিি রুপসা িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (17873)

৭২২ 01130002261 মবেে উবদ্দন ৈান মৃি জিািাি আলী ৈান মূলপাড়া মূলপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35033), বিবেবি 

জগযেট (4117)

৭২৩ 01130002265 জমাঃ আিদুল মান্নান সসয়দ আলী উবকল উপাবধক পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050372)

৭২৪ 01130002270 জমাঃ িাহোহান বমবে আব্দুি িবহম সাবছয়াৈালী দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9435)

৭২৫ 01130002272 জমাস্তাবেজুি িহমান হাবিি উল্লাহ পাযটায়ািী জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (16144)

৭২৬ 01130002279 মাহবুি জহাযসন পাযটায়ািী আব্দুি িহমান পাযটায়ািী হামছাপুি বসংযহিগাঁও েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050074)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭২৭ 01130002281 মবেবুি িহমান পাটওয়ািী 

(জসনািাবহনী)

মৃি জনায়াি আলী পাটওয়ািী জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050405), জসনািাবহনী জগযেট 

(14615)

৭২৮ 01130002283 এিিাদ উল্লা পাযটায়ািী আঃ হাযিম পাযটায়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35114), জিসামবিক 

জগযেট (620)

৭২৯ 01130002287 সাযেতন্ট আব্বাস ৈান জমাঃ হাবনে বময়া ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (261)

৭৩০ 01130002288 এযকএম ইস্কািাি আলী 

যুদ্ধাহি

মৃি আঃ মবিন জসক বদঘলদী ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050290), জিসামবিক জগযেট 

(717)

৭৩১ 01130002344 জমাহাম্মদ ইবিস বময়া আবুল মবেদ পাযটায়ািী হাঁসা হবিপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050262), জিসামবিক জগযেট 

(723)

৭৩২ 01130002346 জমাঃ জহাযসন ভূঞা হাসমি আলী ভূঞা নলডুবগ িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050538), জিসামবিক জগযেট 

(771)

৭৩৩ 01130002365 জমাঃ দুলা বমঞা আঃ হাবকম বময়ােী সাইসাঙ্গা পাইকপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34985), বিবেবি 

জগযেট (1029)

৭৩৪ 01130002370 জমাঃ ইব্রাবহম ৈবলল সিােি আলী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050310), জিসামবিক জগযেট 

(739)

৭৩৫ 01130002372 জমাঃ মমিাে উবদ্দন সূ তিাবল চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050479), জিসামবিক জগযেট 

(743)

৭৩৬ 01130002373 জমাঃ িবিি আিাি ইউসুে আলী আহযমদ ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050477), জিসামবিক জগযেট 

(774)

৭৩৭ 01130002375 জমাঃ নুরুল ইসলাম আঃ ৈবলল ৈবলো কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2089)

৭৩৮ 01130002399 জৈািযিদ আলম মৃি রূস্তম আলী কােী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050102), জিসামবিক জগযেট 

(737)

৭৩৯ 01130002414 জমাঃ িবেকুল ইসলাম কবিম িক স িদিপুি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050142), জিসামবিক জগযেট 

(756)

৭৪০ 01130002416 জমাঃ িবেকুি িহমান আলী আহযম্মদ পাযটায়ািী গাযেি গাঁও কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050399), জসনািাবহনী জগযেট 

(16799)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৪১ 01130002417 জমাঃ মাছুম িাব্বানী জমাহাম্মদ আলী েবিদী গাযেি গাঁও রুপসা েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (666)

৭৪২ 01130002418 জমাঃ হারুন জচৌধুিী েেলুল হক পবিম রুপসা রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050342), জিসামবিক জগযেট 

(758)

৭৪৩ 01130002420 িাহাদাি উল্যা কাযদি িকি রুপসা রুপসা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050473), জিসামবিক জগযেট 

(755)

৭৪৪ 01130002427 জমাঃ আবমি জহাযসন 

পাটওয়ািী

মুনছুি আলী পাটওয়ািী জঘাড়ািালা রুপসা েবিদগি বিবেবি জগযেট (3350)

৭৪৫ 01130002429 বসিাজুল ইসলাম জছলামি উল্যা কাউবনয়া কাউবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050510), জিসামবিক জগযেট 

(663)

৭৪৬ 01130002432 োলাল আহযম্মদ ৈবললুি িহমান সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (17145)

৭৪৭ 01130002434 জমাঃ আব্দুল মান্নান আলী আকিি চিমািািী গৃদকাবলবিয়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (3503)

৭৪৮ 01130002435 জিাোজ্জল জহাযসন আিদুল আউয়াল মুন্সী সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050326), জিসামবিক জগযেট 

(662)

৭৪৯ 01130002437 নুরুল ইসলাম এিাদুল্লাহ্  ৈান সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (4703)

৭৫০ 01130002439 জমাঃ িািািক উল্যা ৈান সুিালন আহম্মদ ৈান সকবদিামপুি চান্দ্রা িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (631), লাল মুবিিািতা 

(205050053)

৭৫১ 01130002441 আিতাদ উল্লাহ্  ৈাঁ আবুল হাযসম ৈাঁ পবিম েয়শ্রী কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (1272)

৭৫২ 01130002459 জমাঃ আঃ হাই িকাউল আক্রাম উবদ্দন িকাউল মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050057), জিসামবিক জগযেট 

(630)

৭৫৩ 01130002462 জমাঃ এিিাদ বমঞা 

(জসনািাবহনী)

জমৌ জমাঃ কুযরাি আলী 

বমঞা

মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050256)

৭৫৪ 01130002464 জমাঃ িাহাদাৎ জহাযসন 

পাটুয়ািী

আঃ কাযদি পাটুয়ািী মদযনিগাঁও চান্দ্রা িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (4549)

৭৫৫ 01130002465 আিদুল লবিে জমাহাম্মদ আলী মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (2637)

৭৫৬ 01130002466 আবুল িাসাি জমাঃ আব্দুল ৈাযলক কৃষ্ণপুি িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050320)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৫৭ 01130002467 জমাঃ নূরুল ইসলাম ৈান মৃি জমাঃ হাসান আলী ৈান সিাৈাল মূলপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050323), জিসামবিক জগযেট 

(3289)

৭৫৮ 01130002469 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন হাসমি উল্যা িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050207), জিসামবিক জগযেট 

(3288)

৭৫৯ 01130002470 িাহ আলম জচৌধুিী িবদউজ্জামান জচৌধুিী জিািাইিচি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9474)

৭৬০ 01130002473 আব্দুল ছাত্তাি মুোেেি আলী সানবকসাইি দবক্ষন িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050322), জিসামবিক জগযেট 

(679)

৭৬১ 01130002475 আব্দুল জমািাযলি 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ আদম ৈাঁ মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050429), জসনািাবহনী জগযেট 

(992)

৭৬২ 01130002482 আবুল িাসাি আঃ লবিে সদ তাি কৃষ্ণপুি িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050528), জিসামবিক জগযেট 

(677)

৭৬৩ 01130002483 জমাহাম্মদ উল্লাহ মজুমদাি আব্দুল েব্বাি মজুমদাি মূলপাড়া মূলপাড়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2208)

৭৬৪ 01130002484 সবহদ উল্লা বময়ােী মৃি জমাহাম্মদ আলী বময়ােী মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050272), জিসামবিক জগযেট 

(534)

৭৬৫ 01130002485 জমাঃ আবু সুবেয়ান জমাঃ জমািাযলি সানবকসাইি দবক্ষন িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9457)

৭৬৬ 01130002486 জমাঃ মুসবলম ৈান( ই বপ 

আি)

মৃি বিিম ৈান মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050220), বিবেবি জগযেট 

(1246)

৭৬৭ 01130002487 িহমি উল্যা ভূঞা জসকািি আলী ভূঞা িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050574), জসনািাবহনী জগযেট 

(9505)

৭৬৮ 01130002488 জমাঃ আহসান উল্লাহ জমাঃ হাসমি উল্লাহ সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (8490)

৭৬৯ 01130002490 জমাঃ হাবিি উল্যা িাদিা বময়া িদিপুি জটািামুবন্সিহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050125), জিসামবিক জগযেট 

(466)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৭০ 01130002491 কােী মকবুল আহমদ কােী আিদুল মবেদ ঘবড়য়ানা মূলপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050124), জিসামবিক জগযেট 

(685)

৭৭১ 01130002492 আব্বাছ উবদ্দন ইউনুছ বময়া িাম্রিাসন জিাল্লািাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050192), জিসামবিক জগযেট 

(686)

৭৭২ 01130002493 কাযদি পাযটাওয়ািী মৃি হায়দাি িক্স 

পাযটাওয়ািী

জকযিায়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050555)

৭৭৩ 01130002495 জমাঃ আবুল িাসাি 

পাটওয়ািী

জমাঃ সবেউল্যাহ পাটওয়ািী আষ্টা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050193), জিসামবিক জগযেট 

(1332)

৭৭৪ 01130002496 জমাঃ এিশ্বাদ জিৈ আিদুল হাবলম দত্রা গুবে িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (4833)

৭৭৫ 01130002497 জমাঃ আঃ মাযলক মৃি েেলুল হক দত্রা গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050561)

৭৭৬ 01130002499 জমাঃ আঃ িাসাি পাঠান মৃি জসানা বময়া পাঠান জডামবিয়া গল্লাক িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050293)

৭৭৭ 01130002501 জমাঃ নাবেি আহম্মদ মৃি জমৌঃ ইউচুপ আলী 

জমাল্লা

বত্রযদানা গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050294), জিসামবিক জগযেট 

(3246)

৭৭৮ 01130002506 জমাঃ আঃ কাযদি হাবিলদাি মৃি আঃ জছািহান জিপািী জভাটাল পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050508)

৭৭৯ 01130002508 জমাঃ আঃ িি ভূইয়া মৃি জমািািক আলী ভূইয়া বত্রযদানা গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050296)

৭৮০ 01130002510 জমাঃ আিদুল হাই জছিােল হক মজুমদাি মূলপাড়া মূলপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050321)

৭৮১ 01130002511 বসিাজুল হক মৃি জমািািক আলী ভূইয়া বত্রযদানা গুবে িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (537), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (35030)

৭৮২ 01130002513 মহবসন বময়া মৃি কবলম উল্লাহ জমাল্লা জডামবিয়া গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050017), জিসামবিক জগযেট 

(692)

৭৮৩ 01130002514 জমাঃ হাবেে আহযমদ 

মজুমদাি

এয়াকুি আলী মজুমদাি গুবে গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050183), বিমানিাবহনী 

জগযেট (526)

৭৮৪ 01130002517 আঃ মান্নান  জিৈ(আনসাি) মৃি আব্দুল আউয়াল জিৈ ঘবনয়া ঘবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050225), জিসামবিক জগযেট 

(3296)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৮৫ 01130002518 আব্দুল িবিদ পাটওয়ািী জমাঃ েযয়ে উল্লাহ নাবিযকলিলা গল্লাক িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050295), জিসামবিক জগযেট 

(688)

৭৮৬ 01130002519 জমাঃ রুহুল আমীন  

পাযটায়ািী

মৃি জমাঃ আনা বময়া 

পাযটায়ািী

ঘবনয়া ঘবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050166), জিসামবিক জগযেট 

(523)

৭৮৭ 01130002521 জমাঃ নুরুল আবমন আঃ হাই মুন্সী লাউিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050066), জিসামবিক জগযেট 

(498)

৭৮৮ 01130002524 জমাঃ জমািািক জহাযসন জমাঃ েেলুি িহমান ৈাজুবিয়া বসংযহিগাঁও েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050147)

৭৮৯ 01130002525 জমাহাম্মদ আিদুল 

জমািাযলি

হােী দুলা বময়া জিৈ সাইসাঙ্গা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050469), জিসামবিক জগযেট 

(3316)

৭৯০ 01130002526 বসিাজুল ইসলাম মৃি আযিদ আলী মািািিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050505), জিসামবিক জগযেট 

(603)

৭৯১ 01130002528 হযি কৃষ্ণ সূত্রধি েগস্বি পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050138)

৭৯২ 01130002530 জমাঃ বসিাজুল হক আব্দুল মবিন কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050236), জসনািাবহনী জগযেট 

(9363)

৭৯৩ 01130002531 জমাঃ আিদুল কবিম বমবে বসবদ্দকুি িহমান বমবে ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050283), জসনািাবহনী জগযেট 

(1767)

৭৯৪ 01130002532 নুরুল ইসলাম ইমান আলী বময়া মৃি কামালপুি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35025), বিবেবি 

জগযেট (767)

৭৯৫ 01130002534 জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃি আবমন উবদ্দন জিপািী সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050334), জিসামবিক জগযেট 

(707)

৭৯৬ 01130002535 জমাহাম্মদ উল্লা িালুকদাি জছিােল হক িালুকদাি উপাবধক দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050231), জিসামবিক জগযেট 

(609)

৭৯৭ 01130002536 জমাঃ সবেকুি িহমান ডাঃ ওয়াবল উল্যা পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050578), জিসামবিক জগযেট 

(703)

৭৯৮ 01130002539 জমাঃ সুজ্জাি আলী ৈান মৃি হ িি আলী ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি বিবেবি জগযেট (2963)

৭৯৯ 01130002540 ছাইদুি িহমান আনচাি আলী দবক্ষণ বিষুিিি রুপসা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2129)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮০০ 01130002541 জমাঃ িামছুল হক ৈান আিদুল মবেদ ৈান আচৎকুয়ািী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050366), বিবেবি জগযেট 

(3423)

৮০১ 01130002544 জমাঃ ইউসুে ৈাঁন আঃ িবিদ ৈাঁন খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050116)

৮০২ 01130002546 জমাঃ মনজুি আহযমদ িবিি উল্যাহ মজুমদাি জলাহাগড় চান্দ্রা েবিদগি বিবসএস জগযেট (1)

৮০৩ 01130002547 জমাঃ আব্দুল কাযদি 

(আনসাি)

মৃি আব্দুল আবেে কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050264)

৮০৪ 01130002548 হাবিঃ কালু বময়া পাযটায়ািী মৃি হাযছন িাো পাযটায়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050388), বিবেবি জগযেট 

(2989)

৮০৫ 01130002549 জমাঃ আবুল কালাম আোদ আঃ েলীল জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050117), জিসামবিক জগযেট 

(711)

৮০৬ 01130002550 জমাঃ মকবুল আহম্মদ 

(আনসাি)

মৃি বছবদ্দকুি িহমান 

পাযটায়ািী

গােীপুি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050267)

৮০৭ 01130002551 জমাঃ িেলুি িহমান কােী মৃি সুলিান কােী দবক্ষণ কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050300), জিসামবিক জগযেট 

(767)

৮০৮ 01130002552 জমাঃ  আবু িাযহি আঃ আবেে পালিালুক পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35058), জিসামবিক 

জগযেট (3327)

৮০৯ 01130002553 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

(আনসাি)

আব্দুল লবিে পাযটায়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050268), জিসামবিক জগযেট 

(3415)

৮১০ 01130002554 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন ৈান আবমন উল্লাহ ৈান খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35024), লাল 

মুবিিািতা (0205050165), জিসামবিক জগযেট 

(522)

৮১১ 01130002555 মৃি এযকএম আযনায়ারুল 

ইসলাম

মৃি আবুল হাবসম পাযটায়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050110), জিসামবিক জগযেট 

(465)

৮১২ 01130002556 মৃি আলহাে মুহাম্মদ িাো মৃি জসকািাি বময়া দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050111)

৮১৩ 01130002557 আব্দুল মান্নান জমািািক আলী মাষ্টাি সযিাষপুি সযিাষপুি েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (1069)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮১৪ 01130002566 জমাঃ নুরুল ইসলাম জোযিদ আলী ভাটিয়ালপুি নয়াহাট েবিদগি বিবেবি জগযেট (2437)

৮১৫ 01130002569 আব্দুি িবিদ মিহুম আিদুল লবিে ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (16911)

৮১৬ 01130002572 জমাঃ মবনরুজ্জামান মৃি জমাঃ ইয়াবছন জচৌধুিী মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি বিবেবি জগযেট (297)

৮১৭ 01130002574 মৃি জমাঃ কাবলম উল্লাহ 

পাযটায়ািী

মৃি মমিাে উবদ্দন 

পাযটায়ািী

দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050114)

৮১৮ 01130002575 জমাঃ িাজুল ইসলাম মৃি আঃ হক মুন্সী প্রিযািী ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050488)

৮১৯ 01130002577 হাবিি উল্লা মৃি আঃ মবেদ পাযটায়ািী চিদুবৈয়া বিিামপুি 

িাোি

েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35005)

৮২০ 01130002579 জমাঃ লুৎফুি িহমান মৃি জমাঃ নুি ৈান চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050386), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট 

(293)

৮২১ 01130002581 িবেক আহযমদ জমাঃ োমাল উবদ্দন চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9477)

৮২২ 01130002585 জমাঃ িবি উল্লা জমাঃ মহাব্বি আলী 

পাযটায়ািী

চিমথুিা নয়াহাট েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34986)

৮২৩ 01130002586 জমাঃ ছালামি উল্লা বময়া আব্দুল কাবদি বময়া চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050516), জিসামবিক জগযেট 

(646)

৮২৪ 01130002587 জমাঃ জমাস্তো বমঞা (িীি 

মুবিয াদ্ধা)

আছমান আলী বমঞা চিমথুিা নয়াহাট েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35001), লাল 

মুবিিািতা (0205050060), জিসামবিক জগযেট 

(493)

৮২৫ 01130002590 জমািাযিে জহাযসন মৃি আঃ হাবকম ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050518), জিসামবিক জগযেট 

(718)

৮২৬ 01130002594 জমাঃ সবেকুি িহমান 

পাযটায়ািী

জমাঃ আঃ মান্নান পাযটায়ািী চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050286), বিমানিাবহনী 

জগযেট (969)

৮২৭ 01130002598 আব্দুল লবিে পাটওয়ািী আব্দুল কাবদি পাটওয়ািী হবিনা ধানুয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (1730)

৮২৮ 01130002600 আব্দুল লবিে পাযটাওয়ািী মৃি আব্দুল হাবমদ 

পাযটাওয়ািী

িামদাযসিিাগ দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050495)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮২৯ 01130002656 জমাঃ আবমনুল হক 

(জসনািাবহনী)

মৃি ৈবললুি িহমান হাঁসা জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050261), বিবেবি জগযেট 

(156)

৮৩০ 01130002657 জমাঃ েেল জিপািী আঃ আবেে জিপািী জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050539)

৮৩১ 01130002658 জমাঃ হায়াি জহাযসন জছিােল হক গােী উত্তি হাঁসা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050109)

৮৩২ 01130002661 েবহি বমদ্ধা এস কািাি বমদ্ধা জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050011)

৮৩৩ 01130002662 জমাঃ োমাল জিৈ মুছবলম জিৈ জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050259), জিসামবিক জগযেট 

(3435)

৮৩৪ 01130002666 জলয়াকি আলী ভূ ুঁইয়া মৃি ওবহদ ভূ ুঁইয়া পবিম লাড়ুয়া িামপুি িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (770), লাল মুবিিািতা 

(0205050533)

৮৩৫ 01130002667 ওয়াবল উল্লাহ বময়া আঃ গফুি জিৈ জগাবিিপুি হবিপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34990), 

বিমানিাবহনী জগযেট (147)

৮৩৬ 01130002669 মৃি বছবদ্দকুি িহমান 

বময়ােী

মৃি ইছমাইল বময়ােী সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050344)

৮৩৭ 01130002670 জমাঃ ৈাযে আহাযম্মদ আিদুল মাযলক মাষ্টাি চিভাগল নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050012)

৮৩৮ 01130002671 জমাঃ সামছু উবদ্দন 

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ আবেে জিপািী নলডুগী িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050411), জসনািাবহনী জগযেট 

(9540)

৮৩৯ 01130002672 মৃি জছিাজুল হক 

(জসনািাবহনী)

জমাঃ মহি আলী ৈিকাি পবিম লাড়ুয়া িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050260)

৮৪০ 01130002673 জমাঃ এিিাদ ৈান মৃি আব্বাছ ৈান মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050081)

৮৪১ 01130002674 মিহুম জমাৈযলছুি িহমান জমাঃ মহিম ৈান জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9375)

৮৪২ 01130002676 জমাঃ ইউসুে আলী পাঃ আঃ হাবলম পাঃ হাঁসা নয়াহাট েবিদগি বিবেবি জগযেট (3842)

৮৪৩ 01130002677 জমাঃ েেলুি িহমান মৃি মহিিি আলী হাঁসা জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35043)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৪৪ 01130002678 জমাঃ আঃ িি ভূ ুঁইয়া জহদাযয়ি উল্লাহ আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050546)

৮৪৫ 01130002680 জমাঃ নুরুল আবমন জমাঃ হাবেজুি িহমান সযিাষপুি সযিাষপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050548), জিসামবিক জগযেট 

(3427)

৮৪৬ 01130002681 গােী জমাহাম্মদ মবেজুি 

িহমান (জসনািাবহনী)

মৃি জমািািক আলী গােী পবিম আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050395)

৮৪৭ 01130002682 সসয়দ আহম্মদ বমবে হােী সুলিান বমবে পুটিয়া িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050097)

৮৪৮ 01130002683 নবেি আহমদ ৈান মবেজুি িহমান ৈান বিিকাটালী িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050096), জিসামবিক জগযেট 

(735)

৮৪৯ 01130002684 আিদুল ৈাযলক আঃ মবেদ চিদুবৈয়া গন্ডামািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050094), জিসামবিক জগযেট 

(773)

৮৫০ 01130002685 গযনি চক্রিত্তী জগৌিাঙ্গ চক্রিত্তী বিিকাটালী িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050095), জিসামবিক জগযেট 

(733)

৮৫১ 01130002686 জমাঃ িাজুল ইসলাম োযিদ আলী চিিসি পূি ত িড়ালী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050235)

৮৫২ 01130002688 মৃি আবুল ৈাযয়ি মজুমদাি আবুল হাযসম মজুমদাি কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050482)

৮৫৩ 01130002690 আবুল ৈাযয়ি মৃি আঃ মবিন িড়ালী েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050551)

৮৫৪ 01130002691 জমাঃ আব্দুি িি এলাবহ িক্স গৃদকাবলবিয়া গৃদকাবলবিয়া েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (586)

৮৫৫ 01130002692 জমাঃ আিদুল মবিন আিদুল গফুি জমাল্লা সাফুয়া েবিদগি েবিদগি বিবেবি জগযেট (3388)

৮৫৬ 01130002693 জমাঃ সবেকুল ইসলাম আঃ হাবলম পাটওয়ািী বদগধাইি জসন্দ্রা িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9360)

৮৫৭ 01130002694 জমাঃ রুহুল আবমন মৃি  জমৌঃ হাবেে বময়া শ্রীকাবলয়া গল্লাক িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (1610)

৮৫৮ 01130002697 জমাঃ িাহোহান ৈাঁন আিদুল ৈাযলক ৈান হবণ তদূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050143)

৮৫৯ 01130002701 আিদুল মান্নান েবিদ উবদ্দন মুস্সী রুপসা রুপসা িাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35094), লাল 

মুবিিািতা (0205050362)

৮৬০ 01130002702 জগালাম িহমান পাযটায়ািী জমাঃ আিদুল েব্বাি পঃ িদিপুি রুপসা েবিদগি বিবেবি জগযেট (4366)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৬১ 01130002703 আঃ েব্বাি পাটওয়ািী মৃি ইমান আলী পাটওয়ািী গাযেি গাঁও গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050333)

৮৬২ 01130002704 জমাহাম্মদ দুলা বময়া জমাঃ সাইদ আলী সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (2954)

৮৬৩ 01130002706 জমাঃ আবুল কালাম আোদ আিদুি িি মুন্সী সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050379)

৮৬৪ 01130002707 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন হাসমি উল্যা পাটওয়ািী কাওবনয়া িঘুনাথপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050511)

৮৬৫ 01130002708 হাসানুজ্জামান মৃি নুরুজ্জমান মুন্সী সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34964), জিসামবিক 

জগযেট (530)

৮৬৬ 01130002709 জমাঃ আিদুল আবেে 

প্রযকৌিলী (মু, িা)

মৃি আিদুল মবিন কাওবনয়া কাওবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050198), জিসামবিক জগযেট 

(760)

৮৬৭ 01130002710 জমাঃ আলী জহাযসন ৈান জমাঃ বসিাজুল ইসলাম ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050153)

৮৬৮ 01130002711 আবু মুসা জমাহাম্মদ জসানা বময়া জডামবিয়া গল্লাকিাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35063)

৮৬৯ 01130002712 ইউছুে আলী মক্রম আলী কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35121), জিসামবিক 

জগযেট (579)

৮৭০ 01130002713 মৃি জিাহাৈান (জসনািাবহনী) মৃি সিােৎ আলী ৈান কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050254)

৮৭১ 01130002714 জমাঃ আবুল কালাম িামসুল হক পাযটায়ািী ঘবনয়া ঘবনয়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35017)

৮৭২ 01130002715 আলমগীি জহাযসন দুলাল ডাঃ েেলুি িহমান চিযহাগলা েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050554)

৮৭৩ 01130002758 জদলয়াি জহাযসন 

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ আবেে সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050400), পুবলি িাবহনী 

জগযেট (177)

৮৭৪ 01130002761 আঃ আলী বমবে মৃি আঃ ওয়াযহদ বমবে দবক্ষণ িাবলথুিা দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050567)

৮৭৫ 01130002762 মৃি আযনায়াি জহাযসন 

পাযটায়ািী

মৃি জসানা বময়া পাযটায়ািী মািািবৈল কাউবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050010)

৮৭৬ 01130002765 আব্দুি িি পাযটাওয়ািী মৃি ওসমান আলী 

পাযটাওয়ািী

সাফুয়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050556)
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২৫/০৩/২০২১    

৮৭৭ 01130002768 মৃি আিদুল হক মৃি মাওঃ আিদুি িি দবক্ষণ জকযিায়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050552)

৮৭৮ 01130002771 জমাঃ আবমি জহাযসন মৃি িবিি উল্লা পাটওয়ািী রুিগাঁও েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050356)

৮৭৯ 01130002781 জমাঃ আবুল হাসান 

পাটওয়ািী

আইউি আলী পাটওয়ািী হবণ তদূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050330)

৮৮০ 01130002784 জমাঃ হািীি উল্যাহ 

পাটওয়ািী

আঃ আবেে পাটওয়ািী পূি ত জপায়া কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050026), জিসামবিক জগযেট 

(750)

৮৮১ 01130002786 জমাঃ জৈািযিদ আলম ডাঃ নূরুল হুদা িািপাইকা গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050035)

৮৮২ 01130002790 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন ওবল আহযমদ িবলয়ািপুি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (706)

৮৮৩ 01130002794 লুৎফুি িহমান ইবদ্দস ভূইয়া সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (616)

৮৮৪ 01130002798 জমাঃ বসিাজুল  ইসলাম  কাবমে উবদ্দন িবলয়ািপুি চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050058), জিসামবিক জগযেট 

(628)

৮৮৫ 01130002799 জমাঃ আবুল জহাযসন জসালায়মান পাটওয়ািী জলাহাগড় চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050396)

৮৮৬ 01130002800 জমাঃ আঃ িািাি েমাদ্দাি নুি ি েমাদাি সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9514)

৮৮৭ 01130002801 জমাঃ এিাযয়দ উল্লযাহ বমন্নি আলী জিপািী িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050450), জসনািাবহনী জগযেট 

(9379)

৮৮৮ 01130002802 জমাঃ আবুল িাযসি মৃি জমাঃ আঃ গবন মুন্সী কৃষ্ণপুি িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050354)

৮৮৯ 01130002806 আবুল কালাম পাযটায়ািী েয়নাল আযিদীন পাযটায়ািী চিনিবলয়া ইসলামপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050345), জিসামবিক জগযেট 

(3303)

৮৯০ 01130002807 জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ কাযদি আলী জিপািী লক্ষীপুি জচৌধুিী িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050527)

৮৯১ 01130002808 আলী আকিি আব্দুল কবিম সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (769)

৮৯২ 01130002809 নুরুল হক হাযেে বসিাজুি ইসলাম বদঘধাইি মনিলা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050401)
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মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

৮৯৩ 01130002811 জমাঃ আলী আকিি 

মজুমদাি

আব্দুল অদুদ মজুমদাি বদগধাইি মনিলা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050526), জিসামবিক জগযেট 

(3118)

৮৯৪ 01130002812 জমাহাম্মদ জমাস্তো আিদুল লবিি ভূইয়া সাচনযমঘ কামিা িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (167)

৮৯৫ 01130002814 জমাঃ হারুনুি িবিদ ইউনুস জমাল্লা জিাল্লা জিাল্লািাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050163), জিসামবিক জগযেট 

(593)

৮৯৬ 01130002817 আঃ জমািাযলি মৃি আঃ মবিন পাযটায়ািী জিাল্লা জিাল্লািাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35008), জিসামবিক 

জগযেট (551)

৮৯৭ 01130002818 আব্দুল মাযলক 

(জসনািাবহনী)

মৃি ইব্রাবহম জমাল্যা দত্তযিাল্লা জিাল্লািাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050433), জসনািাবহনী জগযেট 

(4592)

৮৯৮ 01130002819 বগয়াসউবদ্দন আহযমদ 

জচৌধুিী

িেলুি িহমান জচৌধুিী নাবিযকলিলা গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050563), জিসামবিক জগযেট 

(560)

৮৯৯ 01130002820 জমাঃ ৈাবলকুজ্জামান  

মজুমদাি

ইয়াকুি আলী মজুমদাি গুবে গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050024), জিসামবিক জগযেট 

(696)

৯০০ 01130002821 আঃ িি বমবে আঃ জছািহান বমবে আষ্টা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050014)

৯০১ 01130002822 জৈাকন চন্দ্র সিকাি আকুল চন্দ্র সিকাি আষ্টা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050297), জিসামবিক জগযেট 

(694)

৯০২ 01130002823 আিদুল হক জমাল্লা মৃি-আিদুল ওয়াযহদ জমাল্লা জডামবিয়া গল্লাক িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050018), জিসামবিক জগযেট 

(1333)

৯০৩ 01130002824 জমাঃ সামছুল ইসলাম মৃি আব্দুল কাযদি মাস্টাি গুবে গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050025), জসনািাবহনী জগযেট 

(16627)

৯০৪ 01130002825 আিদুি িি পাযটায়ািী জমাঃ িক্স পাটওয়ািী লাউিলী লাউিলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3216)

৯০৫ 01130002826 আলী আহম্মদ আঃ হাবমদ পবন্ডি সাইসাঙ্গা পাইকপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35071), বিবেবি 

জগযেট (2704)

৯০৬ 01130002831 জমাঃ হাবিবুি িহমান 

ভূঞা(মু, িা)

আলহাে কবলমুবদ্দন ৈাজুবিয়া বসংযহিগাঁও েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050197), জিসামবিক জগযেট 

(698)
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৯০৭ 01130002832 মৃি জমাঃ িছবলম উবদ্দন 

পাযটায়ািী

মৃি ইছমাইল পাযটায়ািী লাউিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050070)

৯০৮ 01130002833 জমািািে জহাযসন আঃ ছাত্তাি েমাদাি জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050071), জিসামবিক জগযেট 

(3315)

৯০৯ 01130002835 আবুল হাযসম পাযটায়ািী হায়দাি আলী পাযটায়ািী ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি বিবেবি জগযেট (3656)

৯১০ 01130002836 আিদুল কুদ্দুস আঃ লবিে পাযটায়ািী ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35111), বিবেবি 

জগযেট (3655)

৯১১ 01130002837 আিসাদ আলী জমাঃ হাবেে বময়া িাবিয়ালী পাইকপাড়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (2638)

৯১২ 01130002846 জমাঃ নুরুল ইসলাম আব্দুল মবিন মুন্সী িাবিয়ালী দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি বিবেবি জগযেট (8465)

৯১৩ 01130002847 জমাঃ জলাকমান পাঠওয়ািী মৃি ওসমান আলী পাটঃ পালিালুক পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050174), জিসামবিক জগযেট 

(3481)

৯১৪ 01130002848 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ েেলুল হক উপাবধক পূি ত গােীপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35097), লাল 

মুবিিািতা (0205050045), জিসামবিক জগযেট 

(486)

৯১৫ 01130002849 জমাঃ আিদুল িি হামীদ আলী িাবিয়ালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050557), বিবেবি জগযেট 

(2961)

৯১৬ 01130002850 জমাঃ আবমন উল্লাহ মৃি েযয়ে িকস কাওবনয়া কাওবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050327)

৯১৭ 01130002851 আবু িাযহি পাঠান আঃ েবলল পাঠান কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (3162)

৯১৮ 01130002852 জমাঃ জহদাযয়ি উল্যাহ 

পযটায়ািী

জমাঃ েয়নাল আযিদীন  

পযটায়ািী

সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050239)

৯১৯ 01130002853 এম, আবু ওসমান জচৌধুিী আব্দুল আবেে জচৌধুিী মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050360)

৯২০ 01130002859 জমাঃ আিদুল মান্নান পাযটঃ জমাহাব্বি আলী পাযটাঃ চিমথুিা নয়াহাট েবিদগি বিবেবি জগযেট (4270)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯২১ 01130002863 জমাঃ আব্দুল মাযলক জমাঃ আিোন আলী 

িিকিাে

িাবিয়ালী কখড়িলী েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35037), লাল 

মুবিিািতা (0205050151), জিসামবিক জগযেট 

(516)

৯২২ 01130002870 অৃািদুস সাত্তাি মৃি অৃািদুল মবিন পূি ত েয়শ্রী পাইকপাড়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (358)

৯২৩ 01130002873 আহম্মদ উল্লা পাটওয়ািী আঃ মবেদ জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050412), জসনািাবহনী জগযেট 

(9401)

৯২৪ 01130002927 বিল্লাল জহাযসন আিদুি িবিদ জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3046)

৯২৫ 01130002929 আবু িাযহি হাবিবুি িহমান উত্তি বিযষিিি রূপসা েবিদগি বিবেবি জগযেট (2852)

৯২৬ 01130002935 জমাঃ মযনাহি আলী জিৈ হােী সূ ত আলী জিৈ সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা 

উচ্চবিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050265)

৯২৭ 01130002937 আবুল হাযসম জমাহাম্মদ িাে পবিম েয়শ্রী কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9417)

৯২৮ 01130002942 জমাঃ িবেকুল ইসলাম মৃি জমাঃ েেলুল িহমান সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050159)

৯২৯ 01130002944 জমাঃ জৈািযিদ হাযেে পাটওয়ািী দবক্ষন কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050497)

৯৩০ 01130002949 আিদুি িউে মৃি সসয়াদ আলী গােীপুি পূি ত গােীপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (3518)

৯৩১ 01130002952 জমাঃ োবকি জহাযসন জমা নূযিজ্জামান বমবে চিকুবমিা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050520), জিসামবিক জগযেট 

(3298)

৯৩২ 01130002954 নুরুল আবমন িালুকদাি লবকয়ি উল্যা িালুকদাি বচকতা চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9466)

৯৩৩ 01130002959 লবন বময়া আিদুস ছামাদ বময়া চিমথুিা নয়াহাট েবিদগি বিবেবি জগযেট (1849)

৯৩৪ 01130002963 জমাঃ বসিাজুল হক আইয়ুি আলী চিকুবমিা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050525), জিসামবিক জগযেট 

(3262)

৯৩৫ 01130002965 আিদুল হাই জচৌধুিী মৃি হােী আঃ কাযদি মুন্সী চাঁদপুি ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050523)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৩৬ 01130002969 জমাঃ জছিাজুল হক( 

আনসাি)

মৃি আব্দুল ছমাদ িিকিাে চিমথুিা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050210)

৯৩৭ 01130002972 জমাঃ মাহবুবুি িহমান জকিামি আলী পাটওয়ািী বচকতা চাঁদপুি ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050380), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট 

(291)

৯৩৮ 01130002976 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন হায়দাি আলী বচকতা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050521), জিসামবিক জগযেট 

(3297)

৯৩৯ 01130002979 জমাঃ আবুল কালাম আোদ 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ আিি ৈান জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050284), জিসামবিক জগযেট 

(623)

৯৪০ 01130002981 জমাঃ আবমি জহাযসন 

(আনসাি)

মৃি জছািান আলী মুন্সী লামচি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050263)

৯৪১ 01130002989 জমাঃ িাহআলম আবেল উবদ্দন জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050537)

৯৪২ 01130003007 জমাঃ আব্দুল কাযদি আঃ ৈাযলক গােী হাঁসা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050108), জিসামবিক জগযেট 

(731)

৯৪৩ 01130003015 আঃ কবিম ৈান আহাম্মদ ৈান জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050107), জিসামবিক জগযেট 

(730)

৯৪৪ 01130003018 জমাঃ আবুল হাযসম ৈান আঃ আউয়াল ৈান হাঁসা হবিপুি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35019), বিবেবি 

জগযেট (2896)

৯৪৫ 01130003020 জমাঃ ইউছুে বময়া জমাঃ আঃ হাবলম চিভাগল নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050540)

৯৪৬ 01130003026 জমাঃ রুহুল আমীন গােী আলী আকিি গােী জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050304)

৯৪৭ 01130003028 জমাঃ জগালাম জমাস্তো 

পাটওয়ািী

জমাঃ হাবিি উল্যা 

পাটওয়ািী

হাঁসা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050289), জসনািাবহনী জগযেট 

(975)

৯৪৮ 01130003033 ওয়ালী উল্লাহ ইয়াবছন িাহ আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (8966)

৯৪৯ 01130003035 জমাঃ সবহদ উল্যা ৈিকাি হােী আঃ মবেদ ৈিকাি জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050544)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৫০ 01130003038 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন ৈান হােী জসকািি ৈান চি িাঘিিায় জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050467)

৯৫১ 01130003041 জমাঃ হায়াি জহাযসন ৈাঁন আিদুল োবলল হাঁসা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050536)

৯৫২ 01130003043 এ এস মুনছুি আহমদ নুরুল ইসলাম সযিাষপুি সযিাষপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050077), জিসামবিক জগযেট 

(772)

৯৫৩ 01130003044 আকিাি জহাযসন হাসমি আলী বমবে পুটিয়া িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050098)

৯৫৪ 01130003045 জমাঃ সবেকুি িহমান জমাহাম্মদ জহাসাইন লড়াইিচি বিিামপুি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050306), জিসামবিক জগযেট 

(3438)

৯৫৫ 01130003046 মৃি আঃ হাবলম ভুঞা ছাযয়দ ভুঞা পূি ত লাড়ুয়া িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050558)

৯৫৬ 01130003047 জমাঃ অবল উল্যা আঃ আবেে চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (16406)

৯৫৭ 01130003048 মৃি হুমায়ুন কিীি জচৌধুিী মৃি আলহাে আঃ কাযদি চাঁদপুি ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050490)

৯৫৮ 01130003050 জমাঃ হাবিি উল্লাহ আব্দুল ৈাযলক চিিসি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050398), জসনািাবহনী জগযেট 

(354)

৯৫৯ 01130003051 মৃি সাহাবুবদ্দন জিপািী 

(আনসাি)

মৃি বছবদ্দকুি িহমান িহীদ সসয়দনগি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050270)

৯৬০ 01130003057 কােী আব্দুল ওয়াদুদ 

(িিৈাস্ত)

মিহুম কােী আব্দুি িি গাযেি গাঁও রুপসা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (4659)

৯৬১ 01130003059 সসয়দ আহযমদ বময়াবে জমাঃ জসানা বময়া বময়াবে চিিামপুি িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050194), জিসামবিক জগযেট 

(3243)

৯৬২ 01130003061 জমাঃ িছবলম উবদ্দন জচৌধুিী জমাঃ মমিাে উবদ্দন জচৌধুিী হবণ তদূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205010125)

৯৬৩ 01130003063 িহীদ আঃ িি পাযটায়ািী 

(আনসাি)

মৃি বেন্নি আলী পাযটায়ািী উত্তি চিিড়ালী কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050282)

৯৬৪ 01130003064 জমাঃ আঃ গফুি ৈবলল পাযটায়ািী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35038)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৬৫ 01130003065 জমাঃ ৈবললুি িহমান ভূইয়া 

(জসনািাবহনী)

জমাঃ উল্যা ভূইয়া গাযেি গাঁও কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050410), পুবলি িাবহনী 

জগযেট (178)

৯৬৬ 01130003067 িবেকুল ইসলাম সছয়দ আলী পাটওয়ািী রুস্তমপুি রুস্তমপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050570)

৯৬৭ 01130003068 জমাঃ আবু ইউসুে মৃি আইয়ুি আলী গােী সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050437), জসনািাবহনী জগযেট 

(17578)

৯৬৮ 01130003070 নুি জমাহাম্মদ পাটওয়ািী আশ্বাদ উল্যা পাটওয়ািী িঘুনাথপুি কাওবনয়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (4568)

৯৬৯ 01130003072 িেলুল গবন মৃি িমোন আলী জিপািী কখড়িলী কখড়িলী িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (3381), লাল মুবিিািতা 

(205050118)

৯৭০ 01130003073 জমাঃ িবহদুল্লাহ বসবদ্দক আলী জিপািী কাওবনয়া কাওবনয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9087)

৯৭১ 01130003076 জমাঃ আবুল কালাম এিিাদ উল্যা িঘুনাথপুি কাওবনয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050532)

৯৭২ 01130003082 জমাঃ িহুল আবমন (মু, িা) মৃি আউি আবল ভূঞা গৃদকাবলবিয়া গৃদকাবলবিয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050196)

৯৭৩ 01130003087 সাহাদাি উল্যা ছবলম উল্যা সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (188)

৯৭৪ 01130003088 সবহদ উল্লা জমাহাম্মদ েিমান অৃালী সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9404)

৯৭৫ 01130003089 েয়নাল আযিদীন প্রাং মৃি আছি উবদ্দন প্রাং ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050062)

৯৭৬ 01130003091 এমদাদুল হক জমৌঃ আঃ লবিে পাযটায়ািী হাঁসা হবিপুি িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (14265)

৯৭৭ 01130003092 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

জিপািী

িাজুল ইসলাম সসয়দপুি জিাল্লািাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (6447)

৯৭৮ 01130003094 জমাঃ জমাযজ্জযমল হক ইউনুছ বময়া িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050206), জিসামবিক জগযেট 

(3290)

৯৭৯ 01130003095 আোে উবদ্দন (জসনািাবহনী) মৃি মহব্বি আলী কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050432), জসনািাবহনী জগযেট 

(15096)

৯৮০ 01130003096 জমাঃ আিদুল মাযলক আিদুল ওহাি পাটুিী সিচািিী গল্লাকিাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (1488)

৯৮১ 01130003139 আবমি জহাযসন জচৌধুিী েেলুল কবিম পাটুয়ািী পবিম গাযেিগাঁও কাবলিিাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (1148)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৮২ 01130003143 মৃি ডাঃ িহীদ উল্লাহ 

িালুকদাি

জছলামি উল্লাহ িালুকদাি কৃষ্ণপুি ইসলামপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050513)

৯৮৩ 01130003145 জমাঃ জমাৈযলসুি িহমান সিি আলী মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050353)

৯৮৪ 01130003148 আবমন উল্লাহ মৃি আবমি উবদ্দন দবক্ষণ িাবলথুিা দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি বিবেবি জগযেট (1194)

৯৮৫ 01130003154 আিদুি িাজ্জাক আিদুল ৈাযলক কৃষ্ণপুি িাবলথুিা েবিদগি বিবেবি জগযেট (6450)

৯৮৬ 01130003164 মৃি হাযেে িামসুল হুদা মৃি মবনি উবদ্দন জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050303)

৯৮৭ 01130003166 জমাঃ সবহদ উল্লা সুলিান আহম্মদ সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050049)

৯৮৮ 01130003169 জমাঃ অবলউল্লা 

জমাল্লা(আনসাি)

মৃি আঃ আবেে জমাল্লা কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050241)

৯৮৯ 01130003170 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি জনায়াি আলী পাযটায়ািী দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050164), জিসামবিক জগযেট 

(626)

৯৯০ 01130003171 জমাঃ আকিি জহাযসন (মু. 

িা. )

মৃি এয়াকুি জহাযসন 

মজুমদাি

কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050203)

৯৯১ 01130003173 জমাঃ আয়ুি আলী ৈান মুসবলম ৈান িবলচাটিয়া দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050115)

৯৯২ 01130003199 আিদুল গেোি পাযটাঃ িাসািি আলী পাযটাঃ দায়চািা দায়চািা েবিদগি বিবেবি জগযেট (2912)

৯৯৩ 01130003208 আযনায়াি 

জহাযসন(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ িবহম ৈান প্রিযািী ধানুয়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050212)

৯৯৪ 01130003212 জমাঃ মাহবুবুি িহমান মৃি এম, এম, মবেদ চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি জিসামবিক জগযেট (508), লাল মুবিিািতা 

(0205050105)

৯৯৫ 01130003214 জমাঃ আিি জহাযসন বদনাে িৈস বমেী ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি জিসামবিক জগযেট (3324), লাল মুবিিািতা 

(0205050150)

৯৯৬ 01130003215 জমাঃ হাবিি উল্লযাহ 

মজুমদাি

বসবদ্দক আহযমদ হবণ তদূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (781)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৯৭ 01130003217 জলঃ কমান্ডাি এম 

জসালাইমান বময়া(একস)

- কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি জনৌিাবহনী জগযেট (3)

৯৯৮ 01130003220 জমািািে ইসলাম ৈান মৃি মুবন্স িমোন আলী লাউিলী লাউিলী েবিদগি বিবেবি জগযেট (2025)

৯৯৯ 01130003222 বপ্রয়যিাষ কম তকাি জিাবহনী কুমাি কম তকাি সাইনবকসাইি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (31)

১০০০ 01130003225 সুিীিল চন্দ্র জভৌবমক িচীন্দ্র কুমাি জভৌবমক জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (29)

১০০১ 01130003227 এ, বি, এম, বসবদ্দকুি 

িহমান ৈান

জমাঃ জকািিাদ ৈান ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (28)

১০০২ 01130003228 জমাঃ এিিাদ জহাযসন আহম্মদ উল্লাহ কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (30)

১০০৩ 01130003245 জমাঃ আলী আককাছ জমাঃ আৈিারুজ্জামান সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি বিবেবি জগযেট (4134)

১০০৪ 01130003246 অবল আহযমদ আইউি আলী জিপািী সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3062)

১০০৫ 01130003254 সবহদ উল্লা এিাযয়দ উল্যা ৈাজুবিয়া বসংযহিগাঁও েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35065), জিসামবিক 

জগযেট (598)

১০০৬ 01130003256 আলম বময়া হাবেে উবদ্দন িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9452)

১০০৭ 01130003263 জমাঃ ইউসুে বময়া মৃি জমাঃ আঃ জছািহান 

বমবে

ধানুয়া ধানুয়া েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (855)

১০০৮ 01130003264 জমাহাম্মদ সবহদ উল্যা োযিদ আলী রুপসা রুপসা েবিদগি জিসামবিক জগযেট (3471), লাল মুবিিািতা 

(205050456)

১০০৯ 01130003267 জমাঃ িদরুদ্দুো আবুল িাসাি পবিম হাঁসা হবিপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050543)

১০১০ 01130003269 িবেকুি িহমান মৃি আহযমদ উল্লাহ কােী বিিকাটালী গন্ডামািা েবিদগি বিবেবি জগযেট (4487)

১০১১ 01130003271 জমাঃ সবে উল্লাহ জনায়াি আলী পাযটায়ািী জঘাড়ািালা রুপসা েবিদগি বিবেবি জগযেট (3374)

১০১২ 01130003281 মৃি বসিাে বময়া মৃি জমাঃ আলী জিপািী জকযিায়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050349)

১০১৩ 01130003282 আিদুল হক িহীদ হােী েযয়ে উল্লঅ পূি তএৈলািপুি পূি তএৈলািপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (15750)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০১৪ 01130003287 জমাহাঃ োযিদ আলী ওয়াবেদ আলী সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (14443)

১০১৫ 01130003289 জমাঃ িামছুল আলম মবেে উবদ্দন ভূইয়া সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050571), জিসামবিক জগযেট 

(3275)

১০১৬ 01130003290 জমাঃ জলাকমান যুু্দ্ধাহি 

(জসনািাবহনী)

আঃ ৈাযলক জিবলসাইি িাসািা হাইস্কুল েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050276)

১০১৭ 01130003293 জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃি -ইবিস আলী পাযটাঃ সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি বিবেবি জগযেট (7765)

১০১৮ 01130003295 মিহুম আব্দুস ছামাদ মিহুম জমাহাঃ আলী 

পাটওয়ািী

জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3787)

১০১৯ 01130003301 জমাঃ জমািািক জহাযসন আযলে ৈাঁন প্রিযািী ধানুয়া েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (858)

১০২০ 01130003306  িবেকুি িহমান োমাল উবদ্দন বময়া চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (292)

১০২১ 01130003314 জমাঃ জমাস্তো মজুমদাি মৃি হাবিিউল্যা মজুমদাি কখড়িলী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050500), জিসামবিক জগযেট 

(615)

১০২২ 01130003316 আলহাজ্ব সুযিদাি আঃ 

িবিদ (ইবপআি)

মৃি আঃ গফুি কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050273), বিবেবি জগযেট 

(542)

১০২৩ 01130003318 মৃি জসকািাি আলী মৃি আঃ মবেদ পাযটাওয়ািী কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050501), জিসামবিক জগযেট 

(610)

১০২৪ 01130003325 বসিাজুল হক 

পাটওয়ািী(আনসাি)

মৃি ৈাযলক পাটওয়ািী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050234), জিসামবিক জগযেট 

(650)

১০২৫ 01130003327 মনিাে উবদ্দন পাটওয়ািী আঃ িবিদ পাটওয়ািী খুরুমৈালী পূি ত গােীপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (18755)

১০২৬ 01130003330 জমাঃ সবহদ উল্লাহ বমবে জমাঃ ইউনুছ বমবে জদইচি দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050325), জিসামবিক জগযেট 

(680)

১০২৭ 01130003332 আিদুল কুদ্দুস জসালাইমান বময়া িড়গাঁও সুবিদপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (17387)

১০২৮ 01130003334 আব্দুল ৈাযলক বময়া জমাঃ েেলুি িহমান বময়া জিহািীপুি চান্দ্রা িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (15274)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০২৯ 01130003336 জমাঃ কবলম উল্যা ভু ুঁইয়া মৃি মুনছুি আলী দত্রা গুবে িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050562), জিসামবিক জগযেট 

(695)

১০৩০ 01130003342 আেল কবিম পাযটায়ািী বসিাজুল হক ভাওয়াল জিাল্লা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9441)

১০৩১ 01130003344 আিদুল মবিন ওমি ৈান চিমুঘুয়া গৃদকাবলবিয়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (7439)

১০৩২ 01130003347 িবদউজ্জাামান মিহুম সমযিি উবদ্দন কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2172)

১০৩৩ 01130003349 জমাঃ আিদুল হক হাবেে উবদ্দন মুন্সী সাচনযমঘ জটািামুবন্সিহাট েবিদগি বিবেবি জগযেট (5682)

১০৩৪ 01130003354 িামসুল আলম জমাঃ েেলুি িহমান জসানাযচৌ িাসািা হাইস্কুল েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (299)

১০৩৫ 01130003357 েেল হক জমাঃ চাি ৈান মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (1121)

১০৩৬ 01130003362 জমাঃ আব্দুল ওয়াদুদ বময়া আব্দুল হাবকম বময়া নাবিযকলিলা গল্লাকিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050204), জসনািাবহনী জগযেট 

(9525)

১০৩৭ 01130003364 জমাঃ িাযহরুল ইসলাম আব্দুল লবিে পাটঃ দায়চািা দায়চািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050266), জিসামবিক জগযেট 

(3317)

১০৩৮ 01130003366 আিদুল কাযদি পাটওয়ািী মিহুম আিদুি িহমান 

পাটওয়ািী

বিষকাটালী গন্ডামািা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050559)

১০৩৯ 01130003369 আবু কালাম সাহাদাি উল্লা হবণ তদূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি জনৌিাবহনী জগযেট (14)

১০৪০ 01130003371 বিল্লাল হাযৃযসন আিদুল ৈাযলক পাযটায়ািী িদিপুি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (17698)

১০৪১ 01130003372 জমাঃ মাহফুজুি িহমান মিহুিম নুি জমাহাম্মদ কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (3034), লাল মুবিিািতা 

(0205050481)

১০৪২ 01130003374 নুরুল ইসলাম লবন বময়া িাড়ী চিিামপুি িামপুি িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050226)

১০৪৩ 01130003505 জমাঃ সযিায়াি জহাযসন জনায়াি আলী পাযলায়ান কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (13399), লাল মুবিিািতা 

(0205050409)

১০৪৪ 01130003520 শ্রী বেযিন্দ্র চন্দ্র িীল মৃি িাযেন্দ্র চন্দ্র িীল ৈািৈাবদয়া চান্দ্রা িাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (583), লাল মুবিিািতা 

(205050341)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৪৫ 01130003521 জমাঃ ইউছুপ আলী ছালামি উল্লা মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050156)

১০৪৬ 01130003522 জমাঃ রুহুল আবমন িপদাি( 

আনসাি)

ওসমান আলী িপদাি উপাবধক পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050223)

১০৪৭ 01130003525 জমাঃ আলী (জসনািাবহনী) মৃি ইবিছ বমবে িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050440), জসনািাবহনী জগযেট 

(9327)

১০৪৮ 01130003527 সামছুল হক (জসনািাবহনী) মৃি মনছুি আলী জদইচি চান্দ্রা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050221), জসনািাবহনী জগযেট 

(9516)

১০৪৯ 01130003528 জমাঃ আনচাি উল্লা 

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ সাত্তাি আচৎকুয়ািী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050246), জিসামবিক জগযেট 

(762)

১০৫০ 01130003533 সবে উবদ্দন িালুকদাি মিহুম ইমান উবদ্দন িালুঃ িবলয়ািপুি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9349)

১০৫১ 01130003535 ডাঃ েয়নাল আযিদীন মৃি আঃ কাযদি িাবলথুিা িাবলথুিা েবিদগি জিসামবিক জগযেট (678), লাল মুবিিািতা 

(205050318)

১০৫২ 01130003537 নুি জমাহাম্মদ গােী জমাঃ আঃ ৈাযলক গােী জসকদী িাঘড়া িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9501)

১০৫৩ 01130003541 আলী আহযমদ মৃি আব্দুল কবিম পবন্ডি সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি বিবেবি জগযেট (8611)

১০৫৪ 01130003544 আব্দুল মান্নান পাযটায়ািী োযিদ উল্লাহ জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9421)

১০৫৫ 01130003545 জমাঃ মহব্বি উল্যা জমাঃ সাযদক আলী চিকুবমিা নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050524)

১০৫৬ 01130003546 জমাঃ আিদুল মাযলক জমা ইউনুছ সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050404), জসনািাবহনী জগযেট 

(18985)

১০৫৭ 01130003555 অৃািদুি িবিদ িবহম িকস জসকদী চান্দ্রা িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (2412)

১০৫৮ 01130003558 জমাঃ হাবেে আহম্মদ মুনসুি আলী জদইচি চান্দ্রা িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (1487), লাল মুবিিািতা 

(0205050378)

১০৫৯ 01130003561 জসাঃ সবেকুি িহমান সামছু উবদ্দন কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34961), লাল 

মুবিিািতা (0205050189), জিসামবিক জগযেট 

(580)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৬০ 01130003562 জমাঃ সবেকুি িহমান মৃি ৈবললুি িহমান জগাবিিপুি নয়াহাট েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050347)

১০৬১ 01130003563 আিদুল কাযদি জিপািী আঃ লবিে জিপািী ইছাপুিা কখড়িলী েবিদগি বিবেবি জগযেট (2434)

১০৬২ 01130003565 জমাঃ রুস্তম আলী ৈান মৃি িবমে উবদ্দন ৈান গােীপুি পূি ত গােীপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050301)

১০৬৩ 01130003567 জমাঃ হাসান আিিাে ৈান গুয়াযটািা মনিলা িাোি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35046)

১০৬৪ 01130003570 আবুল িািাি ভু ুঁইয়া মিহুম জমাহাম্মদ উল্লাহ 

ভু ুঁইয়া

জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি বিবেবি জগযেট (2086)

১০৬৫ 01130003572 আিদুল মবিন জিৈ মৃি জিৈ আিদুস সামাদ দত্রা গুবে িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (4942)

১০৬৬ 01130003573 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন লনী বময়া কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (6435)

১০৬৭ 01130003574 জমাঃ িবিি উল্যাহ ভূইয়া মক্রম আলী ভূইয়া পবিম িড়ালী েবিদগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (17996)

১০৬৮ 01130003575 জমাঃ আবমন উল্যা জমাল্লা মৃি আযনায়াি উল্যা জিাল্লা জিাল্লািাোি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (549), লাল মুবিিািতা 

(205050387)

১০৬৯ 01130003576 মৃি োযিদ আলী পাটওয়ািী মৃি চাঁন গােী পাটওয়ািী জঘাড়ািালা রুপসা িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (562)

১০৭০ 01130003577 মৃি আব্দুি িবিদ ৈাঁন মৃি ইসলাম িক্স হােী সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (1624)

১০৭১ 01130003581 মৃি েিেন আলী মৃি মকযলছুি িহমান পবিম আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050385)

১০৭২ 01130003583 জমাঃ আিদুল ৈাযলক 

িকাউল

জমাঃ আিদুল গফুি মদযনিগাঁও চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050351)

১০৭৩ 01130003585 জমাঃ আবুল িাসাি গােী আঃ গফুি গােী পূি ত িড়ালী েবিদগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9519)

১০৭৪ 01130003588 জমাঃ িাহোহান মৃি ছাযয়দ আলী জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050080), জিসামবিক জগযেট 

(500)

১০৭৫ 01130003591 আিদুস জসািান (অিঃ) মিহুম আিদুল গবন পাইকপাড়া পাইকপাড়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (4675)

১০৭৬ 01130003602 মবেবুল হক (জসনািাবহনী) জমাঃ জদাযি আলী বমবে আদিা লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050407), জসনািাবহনী জগযেট 

(19098)

১০৭৭ 01130003604 জমাঃ মবমনুল হক ভূ ুঁইয়া মৃি সুলিান ভূ ুঁইয়া কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050464), জিসামবিক জগযেট 

(705)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৭৮ 01130003627 আঃ মবিন মৃি আযনায়াি উল্লা বমঞা সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (35061)

১০৭৯ 01130003631 মৃি আব্দুল মান্নান পাঠান জসকািাি আলী পাঠান সকবদিামপুি চান্দ্রা েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9348), লাল মুবিিািতা 

(0205050216)

১০৮০ 01130003712 মীি জমাঃ আব্দূল ওয়াযহদ মীি আেসাি উদ্দীন আদিা লাউিলী েবিদগি বিবসএস জগযেট (291)

১০৮১ 01130003715 জমাঃ িবহদ উল্লাহ পাটওয়ািী আঃ েবলল পাটওয়ািী কাবছয়াড়া েবিদগি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050484), জিসামবিক জগযেট 

(653)

১০৮২ 01130003781 জমাঃ িাজুল ইসলাম 

পাটািী (আনসাি)

জমাঃ ছাযয়দ আলী পাটািী িাবিয়ালী দবক্ষণ িাবলথুিা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050224)

১০৮৩ 01130003782 িবে উল্লাহ মুন্সী মৃি আবুল িাযছি মুন্সী জসকদী িাঘড়া িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050054), জিসামবিক জগযেট 

(490)

১০৮৪ 01130003783 জমাঃ লুৎপি িহমান মৃি জমাঃ িামছুল হক মািািিলী লাউিলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050038), জিসামবিক জগযেট 

(483)

১০৮৫ 01130003784 নাযয়ক এম ওয়াবহদুল্লা সুলিান আহযমদ আযলানীয়া নূিনগি েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (734)

১০৮৬ 01130003785 কপল আিদুল কালাম জমাঃ আিদুল েবলল মদযনিগাঁও চান্দ্রা িাোি েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (589)

১০৮৭ 01130003787 সামছুল ইসলাম মৃি জকিামি আলী সাহাপুি জসানালী 

িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়

েবিদগি বিবেবি জগযেট (7794)

১০৮৮ 01130003802 মৃি জমাঃ ইবলয়াছ ৈান মৃি জমাঃ আব্দুল হাবকম 

ৈান

জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (8)

১০৮৯ 01130003833 আবমনুল হক মৃি ছবলমুল্লা মাষ্টাি বচকতা চাঁদপুি নয়াহাট েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (968)

১০৯০ 01130003838 আব্দুল কাবদি মিহুম সসয়দ আলী জদইচি চান্দ্রা িাোি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (15450), লাল মুবিিািতা 

(0205050406)

১০৯১ 01130003839 জমাঃ িবমে উবদ্দন মিহুম ৈবললুি িহমান সাযহিগি গৃদকাবলবিয়া েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3738)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৯২ 01130003845 জমাঃ িবহদুল্লাহ মিহুম েযয়ে ি বমবে লড়াইিচি বিিামপুি 

িাোি

েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (16072)

১০৯৩ 01130003847 জমাঃ আঃ মবিন পাটুয়ািী িিািি আলী পাটুয়ািী ভাটিিগাঁও েবিদগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (2233)

১০৯৪ 01130003862 ৈাো আহযমদ মৃি কাবেম উবদ্দন 

পাটওয়ািী

সুবিদপুি সুবিদপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050373), জিসামবিক জগযেট 

(545)

১০৯৫ 01130003866 এম এস  এ মনসুি আহমদ োযিদ আলী চিভাগল নয়াহাট েবিদগি জিসামবিক জগযেট (725), লাল মুবিিািতা 

(0205050152)

১০৯৬ 01130003868 েেলুল হক মৃি মবেে উবদ্দন রুপসা রুপসা িাোি েবিদগি বিবেবি জগযেট (2012)

১০৯৭ 01130003950 মৃি জমাঃ ইসমাইল মৃি আহাযম্মদ আলী জমাল্লা সাবছয়াৈালী কখড়িলী েবিদগি বিমানিাবহনী জগযেট (136)

১০৯৮ 01130004021 আব্দুল লবিে পাযটায়ািী আব্দুল মবেদ পাযটায়ািী কাঁিািা পাইকপাড়া েবিদগি বিবেবি জগযেট (192), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(35099), লাল মুবিিািতা (0205050277)

১০৯৯ 01130004037 জমাঃ আব্দুল হাই মৃি িমোন আলী িপদাি ৈািৈাবদয়া চান্দ্রা েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050314), জিসামবিক জগযেট 

(562)

১১০০ 01130004053 এ টি এম সছয়দ আহম্মদ বছবদ্দক আলী বময়ােী সযিাষপুি সযিাষপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050547)

১১০১ 01130004054 জমাঃ কালু বময়া  ইব্রাহীম গােী সযিাষপুি সযিাষপুি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050549), জিসামবিক জগযেট 

(732)

১১০২ 01130004144 আব্দুি িবিদ জিপািী েযিদ আলী জিপািী জগাবিিপুি জগায়ালভাওি 

িাোি

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050534), জিসামবিক জগযেট 

(3037)

১১০৩ 01130004169 জমাঃ আব্দুস ছামাদ জমাঃ জমাসযলম ৈাঁ মাবনকিাে পূি ত গােীপুি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (18308)

১১০৪ 01130004183 আবমি জহাযসন আব্দুল মবিন বময়া কাওবনয়া রুস্তমপুি েবিদগি জিসামবিক জগযেট (3465), লাল মুবিিািতা 

(205050509)

১১০৫ 01130004189 োেি উল্লাহ আমোদ ৈাাঁন সাযহিগি সাযহিগি েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (9462)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১০৬ 01130004203 মবনি আহম্মদ মৃি োলাল উবদ্দন পবন্ডি উত্তি চিিড়ালী কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050331), জিসামবিক জগযেট 

(659)

১১০৭ 01130004209 এম এন ইসলাম মৃি জমৌলভী আব্দুল হাবলম পবিম সাহাপুি সাহাপুি েবিদগি জনৌিাবহনী জগযেট (10)

১১০৮ 01130004210 জমাঃ জসকািি আলী মৃি বছবদ্দক আলী িিকিাে মদযনিগাঁও চান্দ্রা িাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (205050498)

১১০৯ 01130004310 জমাঃ রুহুল আবমন বমবি মৃি আব্দুল লবিে বমবক জচৌমুৈা কখড়িলী েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050078)

১১১০ 01130004311 আবুল হাছান সামছুল হুদা জষালদানা জগালভান্ডাি 

িিীে

েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050346), জিসামবিক জগযেট 

(3232)

১১১১ 01130004436 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ িবদউজ্জামান কুবমিা মথুিািচি নয়াহাট েবিদগি জসনািাবহনী জগযেট (3110)

১১১২ 01130004449 জমাঃ জমাস্তো কামাল িিীি উল্লা হবণ ত দূগ তাপুি কাবলিিাোি েবিদগি লাল মুবিিািতা (0205050201), জিসামবিক জগযেট 

(3007)

১১১৩ 01130000148 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন মৃধা ৈবলল মৃধা জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2235), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (পদ্মা) (890)

১১১৪ 01130000149 জিািহান উবদ্দন আহযমদ এিোন উবদ্দন আহযমদ কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (271)

১১১৫ 01130000150 এম,এম, সযিায়ািা োহান আযিদ আলী িাযয়িকাবি িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (6552), লাল মুবিিািতা 

(205020284)

১১১৬ 01130000152 জমাঃ  িবহদ উল্যাহ আেগি আলী হাপাবনয়া িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1864), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (পদ্মা) (554), লাল মুবিিািতা 

(205020371)

১১১৭ 01130000153 বি এম মীি কাযিম জমাঃ জসাযলমান ভূ ুঁইয়া হাপাবনয়া িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34923), জিসামবিক 

জগযেট (1868), লাল মুবিিািতা (205020605)

১১১৮ 01130000158 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন িবেম উবদ্দন জছাট বকনাচক জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1970), লাল মুবিিািতা 

(205020375)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১১৯ 01130000160 জমাঃ আলী ইসলাম নওয়াি আলী জছাট বকনাচক জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34688), লাল 

মুবিিািতা (205020374), জিসামবিক জগযেট 

(1865)

১১২০ 01130000161 আব্দুস সালাম সিকাি ইবিস আলী সিকাি নিীপুি িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2785), লাল মুবিিািতা 

(205020283)

১১২১ 01130000164 আিদুল িাযিক এলাহী িক্স িাড়ীভাংগা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020076), জিসামবিক জগযেট 

(1810)

১১২২ 01130000166 জমাঃ োবকি জহাযসন জগালম কাবদি সিকাি িরুিকাবি ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1795), লাল মুবিিািতা 

(205020219)

১১২৩ 01130000167 িবে আলম কালাই জমাল্লা ষাটনল1520634

029013

ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2079), লাল মুবিিািতা 

(205020702)

১১২৪ 01130000168 িাহাদাি জহাযসন িবমে উবদ্দন প্রধান কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1729), লাল মুবিিািতা 

(205020085)

১১২৫ 01130000170 জমাঃ েয়নাল আযিবদন আঃ িি সিকাি হাপাবনয়া জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34800), লাল 

মুবিিািতা (205020291), জিসামবিক জগযেট 

(1740)

১১২৬ 01130000171 জমাঃ বগয়াস উবদ্দন সিকাি বদদাি িক্স ডাকুিকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (17094)

১১২৭ 01130000173 জমাঃ িাহোহান বসকদাি িাইে উবদ্দন বসকদাি িরুিকাবি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জনৌিাবহনী জগযেট (118)

১১২৮ 01130000175 এম এ ছাত্তাি আিি আলী মুন্সী কুমািযদান পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1972), লাল মুবিিািতা 

(205020743)

১১২৯ 01130000176 জমাঃ আলী আেম জনায়াি আলী প্রধান সাদুল্লাপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1971), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (জমঘনা) (225)

১১৩০ 01130000181 হােী মবেবুি িহমান 

সিকাি

আদম আলী সিকাি মুবিিকাবি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2466), জিসামবিক জগযেট 

(2790)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৩১ 01130000183 জমাঃ আিদুল কাইউম জমাঃ আিদুল ৈাযলক 

জদওয়ান

লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2783), লাল মুবিিািতা 

(205020790)

১১৩২ 01130000189 আহসান উল্যাহ মুিাি জহাযসন পূি ত লালপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9418), লাল মুবিিািতা 

(205020634)

১১৩৩ 01130000191 িাো বময়া িকাউল জগালাম জহাযসন সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2153), লাল মুবিিািতা 

(205020053)

১১৩৪ 01130000194 জমাঃ সাযলহ আহযম্মদ আঃ মবেদ প্রধান এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (4551)

১১৩৫ 01130000196 জমাঃ আবুল জহাযসন সুলিান উত্তি গােীপুি দবক্ষন গােীপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1897), লাল মুবিিািতা 

(205020467)

১১৩৬ 01130000197 জিৈ জমাঃ লুৎফুি িহমান জিৈ ওহাি আলী বিকািীকাবি লিাইিকাবি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9386), লাল মুবিিািতা 

(205020549)

১১৩৭ 01130000201 আবু ছাযলক মুবিয াদ্ধা ইবিস আলী প্রঃ রুবহিািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34909), জিসামবিক 

জগযেট (1693), লাল মুবিিািতা (205020379)

১১৩৮ 01130000234 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন পান্ডি আলী প্রধান মািািিলী ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34739), লাল 

মুবিিািতা (205020368), জিসামবিক জগযেট 

(1742)

১১৩৯ 01130000236 জমাঃ োহাঙ্গীি জহাযসন 

ভূইয়া

আেসাি উবদ্দন ভূইয়া কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1724), লাল মুবিিািতা 

(205020136)

১১৪০ 01130000238 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম জমাঃ লাল বময়া িাড়ীভাংগা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2076), লাল মুবিিািতা 

(205020082), জসনািাবহনী জগযেট (3128)

১১৪১ 01130000239 জমাঃ মাহবুি আলম আঃ মবেদ জমাল্লা নিীপুি জমাল্লাকাবি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34695), জিসামবিক 

জগযেট (1860), লাল মুবিিািতা (205020289)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৪২ 01130000240 বমঞা আঃ মবিন জমাঃ লাল বমঞা ইছাৈালী িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34687), লাল 

মুবিিািতা (205020373), জিসামবিক জগযেট 

(1744)

১১৪৩ 01130000244 আব্দুল হাবকম মহব্বি আলী প্রধানীয়া মািািিলী িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1856), লাল মুবিিািতা 

(205020052)

১১৪৪ 01130000245 আঃ মাযলক ভূইয়া জমাহাম্মদ আলী ভূঃ গাবলম ৈাঁ ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34898), লাল 

মুবিিািতা (205020366)

১১৪৫ 01130000246 জমাঃ আঃ ছাত্তাি জিপািী ছবমি উবদ্দন ৈাগুবিয়া িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (3459), লাল মুবিিািতা 

(205020542)

১১৪৬ 01130000248 নেরুল ইসলাম জমাঃ মুনছি আলী পাঠানচক বনবিিপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34791), লাল 

মুবিিািতা (205020010)

১১৪৭ 01130000249 জমাঃ িাহোহান বময়া জমাঃ জিলাযয়ি জহাযসন 

সিকাি

ব্রাহ্মনচক বনবিিপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34945), জিসামবিক 

জগযেট (1806)

১১৪৮ 01130000250 মবনন্দ্র চন্দ্র িায় বিিািন চন্দ্র িায় দূগ তাপুি মজুমদািকাবি আনি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2132), লাল মুবিিািতা 

(205020095)

১১৪৯ 01130000252 জমাঃ নূরুজ্জামান সিকাি িিদা সিকাি এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1848), লাল মুবিিািতা 

(205020323)

১১৫০ 01130000253 নুরুল ইসলাম জমাঃ জমাোফ্েি জহাযসন কুমািযদান পাঠান িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34717), লাল 

মুবিিািতা (205020141)

১১৫১ 01130000254 আব্দুল মবিন আব্দুল মান্নান কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1919), লাল মুবিিািতা 

(205020316)

১১৫২ 01130000255 জমাঃ িবেক উবদ্দন জমাঃ েয়নাল আযিবদন হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1733), লাল মুবিিািতা 

(205020121)

১১৫৩ 01130000263 জমাঃ জলাকমান জহাযসন আদম আলী জমাল্লা মাবনযকি কাবি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (15701)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৫৪ 01130000326 জমাঃ োলাল উবদ্দন জমাঃ আযনায়াি আলী জমাল্লা কুমািযদান পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2199), লাল মুবিিািতা 

(205020567)

১১৫৫ 01130000329 জমাঃ েবমি উবদ্দন আিকি আলী িাজুিকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34814), লাল 

মুবিিািতা (205020016), জিসামবিক জগযেট 

(1790)

১১৫৬ 01130000330 জমািািে জহাযসন মুোযম্মল হক বদঘলীপাড় নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (14390)

১১৫৭ 01130000332 জেিযদৌস োরুকী সুিান আহম্মদ োরুকী জছংগািচি ষাটনল মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2164), লাল মুবিিািতা 

(205020135)

১১৫৮ 01130000335 জমাঃ ওয়াবল উল্যাহ ওহাি আলী জিপািী কৃষ্ণপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1998), লাল মুবিিািতা 

(205020028)

১১৫৯ 01130000336 হারুন অি িবিদ োরুকী েেলুল হক েিােী জছংগািচি ষাটনল মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34704), লাল 

মুবিিািতা (0205020125), জিসামবিক জগযেট 

(1690)

১১৬০ 01130000337 জদওয়ান জলাকমান আহযম্মদ জমৌলভী জসিাে উবদ্দন 

আহযম্মদ

এমএমকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2018), লাল মুবিিািতা 

(205020124)

১১৬১ 01130000338 জমাঃ িবসি উল্লাহ ৈান ওসমান আলী ৈান িদিপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34865), লাল 

মুবিিািতা (205020306)

১১৬২ 01130000339 জমাঃ জমাসযল উবদ্দন জমাঃ আব্দুল মবেদ িদিপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34837), লাল 

মুবিিািতা (205020307)

১১৬৩ 01130000342 আব্দুল আবেে আব্দুল কাবদি সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1794), লাল মুবিিািতা 

(205020055)

১১৬৪ 01130000344 জমাঃ হােী নূরুল ইসলাম আঃ েবলল বসকদাি হবিণা বনবিিপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9394)

১১৬৫ 01130000346 জমাঃ আঃ েবলল জমাকযিদ আলী জমাল্লা উত্তি জছংগািচি ষাটনল মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34870), লাল 

মুবিিািতা (205020126), জিসামবিক জগযেট 

(1695)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৬৬ 01130000348 ছানাউল্লাহ জমম্বাি োলাল উবদ্দন প্রধান জোড়ৈালী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34825), লাল 

মুবিিািতা (205020333)

১১৬৭ 01130000350 জনছাি উবদ্দন আহযম্মদ আিদুল ৈাযলক িালুকদাি কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34771), লাল 

মুবিিািতা (205020315)

১১৬৮ 01130000351 জমাঃ সালাহ উবদ্দন বসকদাি এছহাক বিকদাি কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1927), লাল মুবিিািতা 

(205020317)

১১৬৯ 01130000352 জমাঃ মাসুদউল ইসলাম জছলামি উল্লা হবিণা বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2026), লাল মুবিিািতা 

(205020592)

১১৭০ 01130000353 জমাঃ আঃ ছাত্তাি আিাউল্লা সিদাি জকিাইিকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9355), লাল মুবিিািতা 

(205020665)

১১৭১ 01130000354 জমাঃ আবেজুি িহমান আইউি আলী বময়ােী জোড়ৈালী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2887), লাল মুবিিািতা 

(205020329)

১১৭২ 01130000356 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম জমাঃ বছঠু প্রধান ওটািচি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020197), জিসামবিক জগযেট 

(3406)

১১৭৩ 01130000363 জমাঃ জমসিাহ উবদ্দন আঃ আবেে এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1841), লাল মুবিিািতা 

(205020118)

১১৭৪ 01130000364 জমাঃ আব্দুল কাবদি জমাঃ বছডু প্রধান জকিাইিকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34845), লাল 

মুবিিািতা (205020094)

১১৭৫ 01130000369 বড এ বি সাহাি উবদ্দন (িীি 

মুবিয াদ্বা)

বড এ ওহাি মািািিলী মািািিলী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34686), লাল 

মুবিিািতা (205020443)

১১৭৬ 01130000370 জমাঃ িোজ্জল জহাযসন 

জমাল্লা

জমাঃ আিদুস জসািহান 

জমাল্লা

গাবেি গাছৈলা পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2200), লাল মুবিিািতা 

(205020806)

১১৭৭ 01130000371 জমাঃ বগয়াস উবদ্দন জদওয়ান রুস্তম আলী মুন্সী ষাটনল ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34832), জিসামবিক 

জগযেট (1815), লাল মুবিিািতা (0205020808)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৭৮ 01130000375 জমাঃ োহাঙ্গীি কালু জিপািী কৃষ্ণপুি অবলপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2189), লাল মুবিিািতা 

(205020534)

১১৭৯ 01130000376 হােী আব্দুল মবিন মুবি 

জ াদ্ধা

আবমন উল্লাহ বময়া সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (464)

১১৮০ 01130000402 সুলিান মাহমুদ আবমন  উদ্দীন জমাল্লা ঠাকুিচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34797), লাল 

মুবিিািতা (205020434)

১১৮১ 01130000405 জলাকমান আহযমদ বেন্নি আলী সিকাি িািআনী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1921), লাল মুবিিািতা 

(205020755)

১১৮২ 01130000407 ডঃ জমাঃ লুিফুি িহমান হােী আবমন উবদ্দন ঠাকুিচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2161), লাল মুবিিািতা 

(205020691)

১১৮৩ 01130000408 আঃ ছাত্তাি আবল আহাম্মদ সিদাি জছংগািচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34730), লাল 

মুবিিািতা (205020400), জিসামবিক জগযেট 

(1767)

১১৮৪ 01130000410 জমাঃ আিদুল িািী জমাঃ ছবমি উবদ্দন িাড়ী ডাইয়াযৈালা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34935), লাল 

মুবিিািতা (205020781)

১১৮৫ 01130000419 আিদুল িবিদ আযনায়াি আলী হাবিঘাটা ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34682), জিসামবিক 

জগযেট (3410)

১১৮৬ 01130000420 জমাঃ িবমে উবদ্দন জমাঃ বসিাে উবদ্দন বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2024), লাল মুবিিািতা 

(205020695)

১১৮৭ 01130000424 জমাঃ জসকুল ইসলাম জিলাযয়ি আলী েিােী িালুচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1964), লাল মুবিিািতা 

(205020186)

১১৮৮ 01130000431 জমাঃ অবল উল্লাহ্ জমাঃ আিদুল মবেদ জছাট বিনাইয়া জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1965), লাল মুবিিািতা 

(205020778)

১১৮৯ 01130000433 এ টি এম আব্দুল েবলল আক্রম আলী দবক্ষন নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (3276), লাল মুবিিািতা 

(205020045)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৯০ 01130000436 বে এম সাযিায়াি বদল জমাহাম্মদ সিকাি িাড়ীভাংগা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1721), লাল মুবিিািতা 

(205020077)

১১৯১ 01130000439 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম আইয়ুি আলী প্রধান নবুিকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34883), জিসামবিক 

জগযেট (1684), লাল মুবিিািতা (205020031)

১১৯২ 01130000456 মুিারুজ্জামান সিকাি লাল বময়া সিকাি িাঢ়ীকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2037), লাল মুবিিািতা 

(205020262)

১১৯৩ 01130000458 জমাঃ ওিাযয়দ উল্লযাহ হাসযমাি উল্লযাহ মািািিলী মািািিলী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1890), লাল মুবিিািতা 

(205020029)

১১৯৪ 01130000459 জমাঃ িবহদুল ইসলাম কালাম জমাল্লা মাষ্টাি সেলাকাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (1101)

১১৯৫ 01130000505 মুকবুল জহাযসন ছবমি উবদ্দন  জমাল্লা লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (817)

১১৯৬ 01130000506 জমাঃ জমািািক জহাযসন জমাঃ োেি আলী সিকাি জছাট দূগ তাপুি আনি িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (5166)

১১৯৭ 01130000510 এ টি এম জেিযদৌস আহযমদ জমাঃ আিদুল হাবকম প্রধান কুমািযৈালা জমাহনপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1949), লাল মুবিিািতা 

(205020243)

১১৯৮ 01130000511 জমাঃ দুধ বময়া কালু প্রধান ঘাবসিচি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9478), লাল মুবিিািতা 

(205020752)

১১৯৯ 01130000520 এস এম িাহোহান কবিি এস এম মঞ্জু বময়া জোড়ৈালী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2167), লাল মুবিিািতা 

(205020759)

১২০০ 01130000523 আবুল জহাযসন সিকাি আলী আহম্মদ ভাটিিসুলপুি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9429)

১২০১ 01130000529 জমাঃ কবিি জহাযসন হালীম জমাল্লা কুমািযদান পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2201), লাল মুবিিািতা 

(205020140)

১২০২ 01130000538 এিিাদ আলী আিদুল হাবমদ জদওয়ান মধ্য লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34786), বিবেবি 

জগযেট (547)

১২০৩ 01130000541 জমাঃ মবনি জহাযসন সিকাি বেন্নি আলী সিকাি জমাহাম্মদপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34842), লাল 

মুবিিািতা (205020242)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২০৪ 01130000543 জমাঃ ইউসুে  ইয়াকুি আলী জমাল্লা কুমািযদান পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2197), লাল মুবিিািতা 

(205020565)

১২০৫ 01130000549 জমাঃ জগালাম জমাস্তো সুোি উবদ্দন বময়ােী মধ্য দিানী দিানী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1960), লাল মুবিিািতা 

(205020459)

১২০৬ 01130000558 জমাঃ বসিাজুল হক আনসাি আলী ব্যাপািী হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9495)

১২০৭ 01130000559 জমাহাম্মদ োহাঙ্গীি বময়া জমাহাম্মদ আবিদ বময়া েিােীকাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34819), লাল 

মুবিিািতা (205020355), জিসামবিক জগযেট 

(1773)

১২০৮ 01130000560 জমাঃ সাইফুল ইসলাম আবুল জহাযসন জিপািী হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020668), জসনািাবহনী জগযেট 

(9433)

১২০৯ 01130000563 আবুল জহাযসন প্রধান আঃ ওহাি প্রদান পূি ত কলসভাঙ্গা সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1980), লাল মুবিিািতা 

(205020046)

১২১০ 01130000565 আঃ ওয়াদুদ ৈান জগালাম মতুতো ৈাঁন ঠাকুিচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34876), লাল 

মুবিিািতা (205020202), জিসামবিক জগযেট 

(1692)

১২১১ 01130000592 জমাঃ ৈবললুি িহমান মন্টু নুি িকস বময়ােী হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34839), লাল 

মুবিিািতা (205020149), জিসামবিক জগযেট 

(1681)

১২১২ 01130000595 জমাঃ বসিাজুল হক হ িি আলী প্রধান হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34744), লাল 

মুবিিািতা (205020148)

১২১৩ 01130000596 জমাঃ িবেউবদ্দন সিকাি জিহান উবদ্দন সিকাি হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2130), লাল মুবিিািতা 

(205020112)

১২১৪ 01130000601 জমাঃ হ িি আলী ভূইয়া মঙ্গল আলী ভূইয়া নয়ানগি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020411)

১২১৫ 01130000604 জমাঃ িহীদ উল্লাহ আিদুল কাযদি নয়ানগি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020322)

১২১৬ 01130000612 জমাঃ িাযছদুি িহমান হাবিবুল্লাহ জনিা এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1842), লাল মুবিিািতা 

(205020146)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২১৭ 01130000691 জমাঃ বগয়াস উবদ্দন জুনাি  আলী প্রধান ব্রাহ্মনচক বনবিিপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34874), লাল 

মুবিিািতা (205020349)

১২১৮ 01130000692 জমাঃ িামছুল হক বসকদাি ওয়াজুবদ্দন বসকদাি চাঁন সদ তািকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2130)

১২১৯ 01130001195 জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ ইবিস আলী প্রধান আইঠাদী মাথাভাঙ্গা জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34770), লাল 

মুবিিািতা (205020614)

১২২০ 01130001196 জমাঃ জহাযসন হােী োলাল উবদ্দন প্রধান রুবহিািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34693), লাল 

মুবিিািতা (205020380), জিসামবিক জগযেট 

(1698)

১২২১ 01130001197 জমাঃ সবহদুল্লাহ সিকাি বিলাি আলী সিকাি জিগমপুি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34934), লাল 

মুবিিািতা (205020021)

১২২২ 01130001199 জমাঃ নাবসি উবদ্দন চাঁন িক্স প্রঃ হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1843), লাল মুবিিািতা 

(205020110)

১২২৩ 01130001200 জমাঃ নুরুল হক সিকাি জমৌঃ িবমে উবদ্দন আহম্মদ জকিাইিকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34804), লাল 

মুবিিািতা (205020134), জিসামবিক জগযেট 

(1918)

১২২৪ 01130001201 জমাঃ জগালাম িিিানী এ. জক. এম. জগালাম 

জমাস্তো

সানকীভাঙ্গা এৈলাছপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34726), লাল 

মুবিিািতা (205020099)

১২২৫ 01130001207 আব্দুল হাই আিদুস সামাদ মাষ্টাি এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (17137)

১২২৬ 01130001214 ত্রস, ত্রম, নাবসি উবদ্দন তুোযম্মল হক িালুচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2020), লাল মুবিিািতা 

(205020779)

১২২৭ 01130001226 জমাোযম্মল হক মৃি আেগি আলী পূি ত ইসলামািাদ নিলালপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2087), লাল মুবিিািতা 

(205020578)

১২২৮ 01130001236 মুহাম্মদ িাহ আলম জমাঃ ৈবললুি িহমান বমঞা ৈাগুবিয়া িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1863), লাল মুবিিািতা 

(0205020367)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২২৯ 01130001239 জমাঃ আব্দুল ওয়াদুদ বময়া মিহুম আলী হাযসম বময়া লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2673)

১২৩০ 01130001240 কােী জদযলায়াি জহাযসন কােী আঃ লবিে কাবিমনগি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34953), জিসামবিক 

জগযেট (1786)

১২৩১ 01130001242 আবুল কালাম জচৌধুিী জমাঃ হাছান আলী উত্তি পাঁচানী পাঁচানী মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (775)

১২৩২ 01130001250 রুহুল আবমন প্রধান আিদূল গবন প্রধান আইঠাদী মাথাভাঙ্গা জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34772), লাল 

মুবিিািতা (205020246)

১২৩৩ 01130001252 জমাঃ আবু ইউসুে মৃি আবুল হাযসম মুবন্স কলসভাঙ্গা ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2155), লাল মুবিিািতা 

(205020048)

১২৩৪ 01130001414 জমাঃ িাহাদাি জহাযসন ৈবললুি িহমান কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34769), লাল 

মুবিিািতা (205020376)

১২৩৫ 01130001416 আব্দুল মান্নান হ িি আলী জিপািী বদঘলীপাড় নাউিী িাোি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2540)

১২৩৬ 01130001420 আঃ জমািাযলি আিদুল মান্নান লিিদী পাঁচানী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34888), লাল 

মুবিিািতা (205020331)

১২৩৭ 01130001421 শ্রী কাবিতক চন্দ্র িায় শ্রী িযমি চন্দ্র িায় এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34729), লাল 

মুবিিািতা (205020613)

১২৩৮ 01130002582 এম এ কুদ্দুস িজ্জি আলী মুন্সী সুোিপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1889), লাল মুবিিািতা 

(205020709)

১২৩৯ 01130002583 জমাঃ নেরুি ইসলাম 

সিকাি

োেি আলী সিকাি পবিম জোড়ৈালী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2888), লাল মুবিিািতা 

(205020676)

১২৪০ 01130002588 জমাঃ েয়নাল আযিবদন ৈান বেন্নি আলী অবলপুি অবলপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2141), লাল মুবিিািতা 

(205020350)

১২৪১ 01130002592 আযনায়াি জহাযসন আলী আকিি সিকাি বসপাইকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34904), জিসামবিক 

জগযেট (1687), লাল মুবিিািতা (205020394)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৪২ 01130002593 মঞ্জুি জমাযি তদ পাঠান আব্দুস সাত্তাি পাঠান গাবেি গাছৈলা পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2023), লাল মুবিিািতা 

(205020731)

১২৪৩ 01130002595 আব্দুল হান্নান বময়া হােী জমাঃ লুৎেি িহমান 

বসিােী

পূি ত ইসলামািাদ নিলালপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1886), লাল মুবিিািতা 

(205020458)

১২৪৪ 01130002599 জমাঃ জগালাম জহাযসন হাবে তুোযম্মল হক সিকাি িালুচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2156), লাল মুবিিািতা 

(205020780)

১২৪৫ 01130002601 এস এম রুহুল আবমন দবললুি িহমান জকিাইিকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34792), লাল 

মুবিিািতা (205020133), জিসামবিক জগযেট 

(1763)

১২৪৬ 01130002602 জমাঃ মুছা কবলমুল্লাহ হ িি আলী আদুিবভটি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34808), লাল 

মুবিিািতা (205020201)

১২৪৭ 01130002604 জমাঃ ইবিছ ৈাঁন েব্বি ৈাঁন লামছবি নিলালপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1881), লাল মুবিিািতা 

(205020299)

১২৪৮ 01130002605 এস এম বসিাজুল হক ৈান আঃ গবণ সেলাকাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2187), লাল মুবিিািতা 

(205020433)

১২৪৯ 01130002606 এম এ ছালাম সিকাি কবিম িক্স সিকাি ৈাগকািা গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2093), লাল মুবিিািতা 

(205020453)

১২৫০ 01130002607 জমাঃ বিলাযয়ি জহাযসন জমাঃ োলাল উবদ্দন জমাল্লা ইন্দুবিয়া ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34806), লাল 

মুবিিািতা (205020339)

১২৫১ 01130002608 আিদুি িি জমাঃ দুধু বময়া জমৌলভী দবক্ষণ েযিপুি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020396)

১২৫২ 01130002609 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন িপবদল জহাযসন সিকাি গাবলম ৈাঁ শ্রী িাযয়িচি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34826), লাল 

মুবিিািতা (205020217)

১২৫৩ 01130002610 বগয়াস উবদ্দন প্রধান ওসমান গবন প্রধান ৈাগকািা গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1788), লাল মুবিিািতা 

(205020014)

১২৫৪ 01130002611 জমাঃ মবমনুল হক আবুল জহাযসন সিকাি জছংগািচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2177), লাল মুবিিািতা 

(205020190)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৫৫ 01130002612 জমািািক জহাযসন প্রধান জচিাগ আলী প্রদান উত্তি েযিপুি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (3424), লাল মুবিিািতা 

(205020397)

১২৫৬ 01130002613 আব্দুি িবিদ েেি আলী জিপািী লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (1233)

১২৫৭ 01130002614 জমাঃ আবেে আহযমদ আব্দুল হাবেে বময়া সাহািােকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (3294), লাল মুবিিািতা 

(205020405)

১২৫৮ 01130002615 জমাঃ িিীে আ ম আকিি আলী প্রধান বসপাইকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020522)

১২৫৯ 01130002616 জমাঃ আব্দুল িািী আব্দুস সালাম হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1735), লাল মুবিিািতা 

(205020109)

১২৬০ 01130002617 জমাঃ মাহবুবুি িহমান আলী বময়া প্রধান সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34788), লাল 

মুবিিািতা (205020236)

১২৬১ 01130002619 আবুল হাযসম সাইজুবদ্দন িাবি হাবনিপাড় দিানী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (3463), লাল মুবিিািতা 

(205020758)

১২৬২ 01130002621 জমাঃ সবেকুি িহমান জমাঃ বসিাজুল হক হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2053), লাল মুবিিািতা 

(205020401)

১২৬৩ 01130002633 জগালাম মাওলা নিী আবুল জহাযসন বসপাইকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34782), লাল 

মুবিিািতা (205020392), জিসামবিক জগযেট 

(1685)

১২৬৪ 01130002634 জমাঃ ইসমাইল জহাযসন ইউনুছ আলী প্রধান দবক্ষণ নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2000), লাল মুবিিািতা 

(205020043)

১২৬৫ 01130002635 জমাঃ িোজ্জল জহাযসন ইয়াকুি আলী প্রধান ভাইগািচি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1981), লাল মুবিিািতা 

(205020723)

১২৬৬ 01130002636 জমাঃ ইসহাক আলী জিৈ একেি আলী জিৈ ইন্দুবিয়া জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34884), বিবেবি 

জগযেট (4990)

১২৬৭ 01130002637 জমাঃ েয়নাল বময়া আক্কাছ আলী প্রধান জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1783), লাল মুবিিািতা 

(205020557)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৬৮ 01130002638 জমাঃ েবহরুল হক জমাঃ িাৈি আলী প্রধাবনয়া িায়পুি ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34866), লাল 

মুবিিািতা (205020297), জিসামবিক জগযেট 

(1752)

১২৬৯ 01130002640 জমাঃ েেলুি িহমান আলী আহাম্মদ সিকাি নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34775), জিসামবিক 

জগযেট (1880)

১২৭০ 01130002641 এ,জক,এম নুরুল ইসলাম িক্স আলী প্রধাবনয়া নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1891), লাল মুবিিািতা 

(205020038)

১২৭১ 01130002642 মবনি জহাযসন আব্দুল কবিম িায়পুি ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34712), লাল 

মুবিিািতা (205020296), জিসামবিক জগযেট 

(1751)

১২৭২ 01130002644 েেলুল হক হােী জগালাম ইউসুে টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34798), জিসামবিক 

জগযেট (1749)

১২৭৩ 01130002645 জমাঃ আযনায়ারুল হক সাযহি আলী জিপািী উত্তি টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1746), লাল মুবিিািতা 

(205020089)

১২৭৪ 01130002648 জমাঃ জমািািিে জহাযসন িহীদ ইসমাইল জহাযসন 

বময়া

সুোিপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34868), লাল 

মুবিিািতা (205020421), জিসামবিক জগযেট 

(1755)

১২৭৫ 01130002721 আঃ লবিে জিগ ইয়াকুি আলী িাগ উত্তি গােীপুি দবক্ষন গােীপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2190), লাল মুবিিািতা 

(205020647)

১২৭৬ 01130002723 জমাঃ আব্দুল কবিম আঃ িবহম  বময়া জিগমপুি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34938), লাল 

মুবিিািতা (205020399), জিসামবিক জগযেট 

(1688)

১২৭৭ 01130002731 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম আঃ হাবমদ প্রধান মুদােি জমাহনপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (16022), লাল মুবিিািতা 

(205020485)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৭৮ 01130002735 জমাহাম্মদ আলী জচৌধুিী কমি উবদ্দন জচৌধুিী কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34915), লাল 

মুবিিািতা (205020408), জিসামবিক জগযেট 

(1722)

১২৭৯ 01130002736 সবেকুল ইসলাম মুোফ্েি প্রধান চিলক্ষীপুি মিলি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1877), লাল মুবিিািতা 

(205020337)

১২৮০ 01130002738 জমাঃ িহীদ উল্লাহ প্রধান িবমে উবদ্দন প্রধান কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2075), লাল মুবিিািতা 

(205020560)

১২৮১ 01130002740 মুহাম্মদ জিাোজ্জল জহাযসন 

ৈান

জমাহম্মদ িাযকি আলী ৈান কৃষ্ণপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34829), লাল 

মুবিিািতা (205020261), জিসামবিক জগযেট 

(1769)

১২৮২ 01130002741 জমাঃ েবহরুল ইসলাম জমাঃ সাইে উবদ্দন জিপািী পূি ত পুটিয়ািপাড় পাঠান িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34681), জিসামবিক 

জগযেট (1717)

১২৮৩ 01130002749 বমঞা হারুন অি িবিদ বমঞা জমাহাম্মদ আঃ 

ওয়াদুদ

ইছাৈালী িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34812), লাল 

মুবিিািতা (205020369), জিসামবিক জগযেট 

(1743)

১২৮৪ 01130002750 সামছুল হক লযপ্ত আলী বমলািচি দিানী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34882), লাল 

মুবিিািতা (205020499), জিসামবিক জগযেট 

(1959), বিবেবি জগযেট (4390)

১২৮৫ 01130002753 হাবিি উল্লযাহ ঢালী আঃ আেীে ঢালী িাজুিকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9493), লাল মুবিিািতা 

(205020293)

১২৮৬ 01130002756 আব্দুস সাত্তাি ৈান ছালামি উল্লাহ ৈান িাড়ীভাংগা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1719), লাল মুবিিািতা 

(205020561)

১২৮৭ 01130002757 জমাঃ আেোল জহাযসন আলী আকিি বময়া ইন্দুবিয়া জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2229), লাল মুবিিািতা 

(205020462)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৮৮ 01130002779 সিকাি কবিি উবদ্দন লযপ্ত আলী সিকাি বমলািচি দিানী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (4075), লাল মুবিিািতা 

(205020425), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(জসনা, জনৌ ও বিমান িাবহনী) (7489)

১২৮৯ 01130002782 আব্দুি িাজ্জাক বময়া ইব্রাবহম সিকাি নিলালপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (3310), লাল মুবিিািতা 

(205020705)

১২৯০ 01130002785 জমাঃ িবিি আহম্মদ বেন্নি আলী সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34838), লাল 

মুবিিািতা (205020412), জিসামবিক জগযেট 

(1799)

১২৯১ 01130002791 আহম্মদ উল্লযাহ বময়াঁ বিলাযয়ি আলী প্রধান সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34896), লাল 

মুবিিািতা (205020416)

১২৯২ 01130002795 জমাঃ িবেকুল ইসলাম 

জিপািী

অেতি আলী জিপািী ঠাকুিচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020772)

১২৯৩ 01130002839 জমাহাম্মদ িাহোহান মৃি বমন্নি আলী সাযড় পাঁচানী পাঁচানী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2084), লাল মুবিিািতা 

(205020313)

১২৯৪ 01130002844 জমাঃ ইবলয়াছ সামছুল হক চিলক্ষীপুি মিলি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020064), জিসামবিক জগযেট 

(1876)

১২৯৫ 01130002857 িিবদল জহাযসন ইউছুি আলী প্রধান কলসভাঙ্গা সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020810), জিসামবিক জগযেট 

(1982)

১২৯৬ 01130002860 নেরুল ইসলাম ৈান সালামি উল্লযাহ ৈান হবিনা বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020474), জিসামবিক জগযেট 

(2126)

১২৯৭ 01130002862 জমাহাম্মদ জহাযসন আবুল জহাযসন এনাযয়ি নগি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020550), জিসামবিক জগযেট 

(2014)

১২৯৮ 01130002864 জমাঃ নূরুল ইসলাম জমাঃ আেিাি উবদ্দন 

জিপািী

ইন্দুবিয়া উত্তি টিবক মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020088)

১২৯৯ 01130002865 এস, এম, আিদুি িিীদ মহব্বি আলী সিকাি িদিপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020428), জিসামবিক জগযেট 

(1825)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩০০ 01130002869 জমাঃ িহীদ উল্লাহ জমাঃ মাহম্মদ আলী সিকাি িাঢ়ীকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020033), জিসামবিক জগযেট 

(2036)

১৩০১ 01130002872 জমাঃ কামাল উবদ্দন িকস আবল বিকদাি িড় মিাধন জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020595), জিসামবিক জগযেট 

(1925)

১৩০২ 01130002875 হাবেে আলী মৃি মনছুি আলী সেলাকাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (1193)

১৩০৩ 01130002876 জমাঃ আলী আি তাদ প্রধান আক্রাম আলী প্রধান লামচবি আনি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34919), লাল 

মুবিিািতা (205020300)

১৩০৪ 01130002877 বনম তল চন্দ্র সিকাি মবনন্দ্র চন্দ্র সিকাি বিিািকাবি নিলালপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020581), জিসামবিক জগযেট 

(3428)

১৩০৫ 01130002882 মিহুম আব্দুল িাবিক জমা: লাল বময়া ৈবলো ঘাবসিচি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (15511)

১৩০৬ 01130002890 সুধাংশু বিমল দাি লক্ষণী কাি দাি বিিািকাবি নিলালপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1882), লাল মুবিিািতা 

(205020301)

১৩০৭ 01130002891 জমাঃ েবহি উবদ্দন জমাঃ ইয়াকুি আলী েবকি িাবড় ভাঙ্গা কাবলি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1720), লাল মুবিিািতা 

(0205020138)

১৩০৮ 01130002892 ওয়াবহদুজ্জামান েয়নাল আযিদীন প্রধান সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020352), জিসামবিক জগযেট 

(1838)

১৩০৯ 01130002894 জৈািযিদ আলম জচৌধুিী জগালাম মূিতো জচৌধুিী লুধুয়া উঃ লুদুধা মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1990), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (জমঘনা) (227), লাল মুবিিািতা 

(0205020763)

১৩১০ 01130002896 জমাঃ আলমগীি সিকাি জমাঃ ইউনুছ আলী সিকাি হাবিঘাটা ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34914), লাল 

মুবিিািতা (205020092), জিসামবিক জগযেট 

(1747)

১৩১১ 01130002897 মৃি আঃ ৈাযলক সিকাি মৃি ছবমি উবদ্দন সিকাি িালিলী ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020539)

১৩১২ 01130002899 জমাঃ আিদুি িি বময়া আঃ কাযদি মুন্সী েঙ্গল ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1888), লাল মুবিিািতা 

(205020594)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩১৩ 01130002900 মাহবুি হায়দাি োরুক আিদুি িি মাষ্টাি েঙ্গল ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020713), জিসামবিক জগযেট 

(2181)

১৩১৪ 01130002904 বসিাজুল ইসলাম আব্দুল লবিে লুদুয়া লুদুয়া মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020150), জিসামবিক জগযেট 

(1760), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34944)

১৩১৫ 01130002906 আব্দুল সাত্তাি ৈান মৃি আহমদ ৈান িবহিাি পাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020602)

১৩১৬ 01130002908 জমাঃ নুরুল ইসলাম জচৌধুিী সসয়দ আলী বমঠুিকাবি িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (190)

১৩১৭ 01130002909 জমাঃ ইবিস আলী জদওয়ান আহযম্মদ আলী জদওয়ান এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (4737)

১৩১৮ 01130002910 জমাঃ হুমায়ুন কবিি ইমান আলী সিকাি সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020004), জিসামবিক জগযেট 

(2139)

১৩১৯ 01130002912 আঃ লবিে প্রধান হাবকম আলী প্রধান দবক্ষণ টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2034), লাল মুবিিািতা 

(205020498)

১৩২০ 01130002913 জমাঃ ইসমাইল বমঞা গফুি আলী প্রধানীয়া বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020693), জিসামবিক জগযেট 

(2032)

১৩২১ 01130002919 জমাঃ আলী জহাযসন প্রধান আশ্রাে আলী প্রধান িায়পুি ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020298), জিসামবিক জগযেট 

(1753)

১৩২২ 01130002921 আব্দুল িািী জমাল্লা জমাঃ চাঁন িক্স জমাল্লা কলসভাঙ্গা অবলপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1802), লাল মুবিিািতা 

(205020548), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34854)

১৩২৩ 01130002923 জগালাম িহমান সিকাি মৃি আলী বময়া সিকাি উত্তি নাউলী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1892), লাল মুবিিািতা 

(205020039)

১৩২৪ 01130002924 বি এম িাযকি আলী মৃি আঃ মবেদ ভূইয়া হাপাবনয়া জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020051), জিসামবিক জগযেট 

(1855)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩২৫ 01130002926 জমাঃ িবেকুল ইসলাম বময়া মৃি আলহাজ্ব আবেম 

উদ্দীন লস্কি

হবিনা বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020597), জিসামবিক জগযেট 

(2004)

১৩২৬ 01130002928 জমাঃ আিদুল মান্নান জমাঃ িজ্জি আলী জিপািী উত্তি টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020465), জিসামবিক জগযেট 

(2035)

১৩২৭ 01130002930 জমাঃ মুসবলম জমাল্লা জমাঃ োমাল জমাল্লা িাোি নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020470), জিসামবিক জগযেট 

(2096), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (জমঘনা) (98)

১৩২৮ 01130002931 জমাঃ জমাোযম্মল হক 

(মেনু)

আঃ িহমান বিিপুি বিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020706)

১৩২৯ 01130002932 জমাঃ েবিদ আহাম্মদ ইবিস আলী গাবলম ৈা শ্রী িাযয়িচক মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9392)

১৩৩০ 01130002934 এস. এম. আবুল কালাম জমাঃ মািিি আলী বমঞা িাযহিচি জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34856), লাল 

মুবিিািতা (0205020230), জিসামবিক জগযেট 

(1777)

১৩৩১ 01130002936 আিদুল ৈাযলক জমাঃ আব্দুল হাবকম জমাল্লা সুোিপুি িাোি কলসভাঙ্গা মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (15747)

১৩৩২ 01130002938 জমাঃ মােহারুল হক মহিিি আবল ৈাগুবিয়া িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) জনৌিাবহনী জগযেট (7)

১৩৩৩ 01130002939 কােী আলী আহমদ কােী ৈবললুি িহমান কাবিমনগি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1785), লাল মুবিিািতা 

(205020002)

১৩৩৪ 01130002950 জমাঃ আিদুস শুক্কি বময়া জমাঃ জকিামি আলী মাস্টাি েবহিািাদ এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (1207)

১৩৩৫ 01130002953 জমাঃ আবু িামীম আলম িাহ হাওলাদাি mohammadp

ur

mohanpu

r

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020809), জিসামবিক জগযেট 

(1956)

১৩৩৬ 01130002957 আঃ কাবদি িবহম িক্স জিপািী লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1986), লাল মুবিিািতা 

(205020788)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৩৭ 01130002958 কােী বিল্লাল জহাযসন কােী আবুল কাযদি কাবিমনগি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020005), জিসামবিক জগযেট 

(2140), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34891)

১৩৩৮ 01130002964 জমাঃ অৃাব্দুল ৈাযলক জমাঃ অৃাব্দুস সামাদ বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9437)

১৩৩৯ 01130002968 জমাঃ আবু মুছা আলী আহযমদ মুবন্স পালাযলাকদ্দী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020218), জিসামবিক জগযেট 

(2158)

১৩৪০ 01130002971 জমাঃ জমািািে জহাযসন আব্দুল আবেে প্রধান জিগমপুি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020151), জিসামবিক জগযেট 

(1761)

১৩৪১ 01130002973 মােহারুল ইসলাম েেলুল কবিম মাস্টাি জমাহনপুি জমাহানপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1958), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34738)

১৩৪২ 01130002978 জমাঃ আব্দুছ ছামাদ িহমি আবল হবিনা বনবস্চিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020816), জিসামবিক জগযেট 

(2071)

১৩৪৩ 01130002980 জমাঃ জমাোজ্জল জহাযসন নুি জহাযসন প্রধান রুবহিািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020754), জিসামবিক জগযেট 

(1770)

১৩৪৪ 01130002983 জমাঃ আিদুল মান্নান আিদুল হাবমদ বসকদাি ইছাৈালী িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020372)

১৩৪৫ 01130002984 জমাঃ নুিযহাযসন বময়া জমাঃ জগালাম আলী সিকাি সছয়াল কাবি জছংগািচি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020207), জিসামবিক জগযেট 

(1915)

১৩৪৬ 01130002986 এনামুল হক জৈাকন আব্দুি িি মাস্টাি েঙ্গল ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020714), জিসামবিক জগযেট 

(1885)

১৩৪৭ 01130002992 জিোউল কবিম মৃি দুধ বময়া প্রধান জিগমপুি সুোিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2102), লাল মুবিিািতা 

(205020472)

১৩৪৮ 01130002993 জমাঃ আবুল জহাযসন জিলাযয়ি জহাযসন মািািিলী ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020747), জিসামবিক জগযেট 

(1870)

১৩৪৯ 01130002994 আিদুল হক আেিাি উবদ্দন জছাটহলবদয়া েিােীকাবি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (4331)

১৩৫০ 01130002995 কিীি মুহাম্মদ আলী মুনীি মুহাম্মদ িাৈি আলী বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020692)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৫১ 01130003000 ওিাযয়দুল হক আিদুল েবলল সছয়াল কাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020195), জিসামবিক জগযেট 

(2017)

১৩৫২ 01130003002 জমািািক জহাযসন আবমন উবদ্দন প্রধান রুবহিাি পাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1924), লাল মুবিিািতা 

(0205020475)

১৩৫৩ 01130003004 বলয়াকি আলী আব্দুল েব্বাি বময়ােী জোি ৈালী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020303), জিসামবিক জগযেট 

(2784)

১৩৫৪ 01130003005 হারুন অি িবিদ মৃি ওযহদ আলী মধ্য ইসলামািাদ নিলালপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1887), লাল মুবিিািতা 

(205020580)

১৩৫৫ 01130003006 সামছুল হক জচৌধুিী েবহরুল হক জচৌধুিী জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020251), জিসামবিক জগযেট 

(1780)

১৩৫৬ 01130003011 জগালাম জমাস্তো মবহউবদ্দন বময়া দবক্ষন িামপুি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020360), জিসামবিক জগযেট 

(1775), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34774)

১৩৫৭ 01130003016 জমাস্তাক আহযমদ আঃ েবলল সিদ্যনাথপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9405)

১৩৫৮ 01130003023 জমািািক জহাযসন আিদুল ওহাি ৈালপাড় দূগ তাপুি আনি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34827)

১৩৫৯ 01130003031 মৃিঃ মীি আঃ িি মৃিঃ মীি সসয়দ আলী িাহািাে কাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2016), লাল মুবিিািতা 

(0205020545)

১৩৬০ 01130003034 মৃি মবেবুি িহমান মৃি ইবিস আলী জদওয়ান মীিপুি েিােীকাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1929), লাল মুবিিািতা 

(205020185)

১৩৬১ 01130003036 আব্দুল মবিন েয়নাল আিদীন জদওয়ান নয়াকাবি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020362), জিসামবিক জগযেট 

(1933)

১৩৬২ 01130003042 আযনায়াি আলী প্রধান জৈাদা িক্স প্রধান লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1995), লাল মুবিিািতা 

(0205020761)

১৩৬৩ 01130003066 আঃ মবে মজুমদাি মৃি আসু মজুমদাি েযিপুি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34691), জিসামবিক 

জগযেট (1901)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৬৪ 01130003069 আবুল জহাযসন বমঞা আকমি আলী দবক্ষন িামপুি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34880)

১৩৬৫ 01130003077 জমাঃ োহাংগীি আলম জমৌঃ এলাহী িক্স বময়ােী নিলালপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34761), লাল 

মুবিিািতা (0205020619), জিসামবিক জগযেট 

(1754)

১৩৬৬ 01130003078 জুলবেকাি হায়দাি মৃি মবেবুি িহমান িদিপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1827), লাল মুবিিািতা 

(205020725), বিবসএস জগযেট (42)

১৩৬৭ 01130003079 আব্দুি িাজ্জাক মৃি ইব্রাবহম লস্কি হবিনা বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2152), জসনািাবহনী জগযেট 

(15912)

১৩৬৮ 01130003081 জমাঃ সবেকুল ইসলাম মৃি মবেে উবদ্দন 

পাযটায়ািী

আমুয়াকাবি বিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020342)

১৩৬৯ 01130003083 এ জক এম জগালাম কুদ্দুছ মৃি আব্দুল হাবমদ মুন্সী ঘাবসিচি আনি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020600)

১৩৭০ 01130003086 জমাঃ িাহোহান েহুি আলী বমবে উত্তি নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34862)

১৩৭১ 01130003097 মযনায়ারুল ইসলাম জগালাম জমাস্তাো বময়া সানকীভাঙ্গা এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1840), লাল মুবিিািতা 

(0205020760)

১৩৭২ 01130003098 এস এম হান্নান আিদুল শুক্কুি প্রধান জমাহাম্মদপুি মহনপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020484), জিসামবিক জগযেট 

(3079)

১৩৭৩ 01130003102 আব্দুল কবদি সামসুল হক সিকাি জদওয়ানেীকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020200), জিসামবিক জগযেট 

(1914), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (পদ্মা) (৯৪৯)

১৩৭৪ 01130003103 জমাঃ জমাসযলম উদ্দীন জসালিান জিপািী জিাভাইি কাবি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (17584)

১৩৭৫ 01130003104 শুকুি আলী চাঁন িক্স আবময়াপুি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9385)

১৩৭৬ 01130003105 জমাঃ নান্নু বময়া আলাই বময়া ৈাগুবিয়া িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34747), লাল 

মুবিিািতা (0205020493)

১৩৭৭ 01130003106 জমাঃ ইয়াবছন ৈান জমাঃ ইছমাইল ৈান সেলাকাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020030), জিসামবিক জগযেট 

(2184)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৭৮ 01130003107 জমাঃ িহীদ উল্লাহ নুি িক্স বময়ােী িায়পুি ইসলামািাদ ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34741), লাল 

মুবিিািতা (205020295)

১৩৭৯ 01130003108 জমাঃ ওবল উল্লাহ আঃ িি প্রধান লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34777), লাল 

মুবিিািতা (0205020635)

১৩৮০ 01130003109 আব্দুল আউয়াল মৃি আিি আলী িকাউল িাজুিকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020019), জিসামবিক জগযেট 

(1711)

১৩৮১ 01130003110 আঃ িাযিন (জসনািাবহনী) মৃি আব্দুল েব্বাি পূি ত লালপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020663), জসনািাবহনী জগযেট 

(15628), জিসামবিক জগযেট (2219)

১৩৮২ 01130003113 মৃি জমাঃ আলিাে জহাযসন 

ৈান

মৃি আলহাে আলী জহাযসন 

ৈান

লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020546), জিসামবিক জগযেট 

(1904)

১৩৮৩ 01130003115 জমাঃ নেরুল ইসলাম জৈাকন ইউনুস আলী পদুয়ািপাড় পাঠান িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020621), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট 

(272)

১৩৮৪ 01130003118 এ জক এম িাহাউবদ্দন 

আহযমদ বসদ্দীবক

জমাঃ চাঁন বময়া আবময়াপুি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020308), জিসামবিক জগযেট 

(1823)

১৩৮৫ 01130003119 মৃি জমাঃ িাহোহান সিকাি মৃি জমাঃ বসিাে উবদ্দন 

সিকাি

এনাযয়িনগি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020001), জিসামবিক জগযেট 

(3412)

১৩৮৬ 01130003120 জমাঃ কামাল উবদ্দন 

(জসনািাবহনী)

মৃি আব্দুি িহমান প্রধান এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020483)

১৩৮৭ 01130003121 আবু ইউসুে সিকাি মৃি ইসমাইল সিকাি িামদািপুি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020382)

১৩৮৮ 01130003123 জমাঃ হাবিবুি িহমান মৃি জমৌঃ চাি বমঞা িািহাবিয়া এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34956), লাল 

মুবিিািতা (205020608)

১৩৮৯ 01130003125 এ এ হান্নান আলহাে জমৌঃ িেি আলী 

বময়া

সুোিপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020708), জিসামবিক জগযেট 

(1756)

১৩৯০ 01130003126 জমাঃ সছয়দ উবদ্দন (সাইদ) মৃি জছলামি আলী সিদাি ঠাকুিচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020814), জিসামবিক জগযেট 

(2163)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৯১ 01130003128 িিােি আলী মৃি েেল আলী হােীপুি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020386), জিসামবিক জগযেট 

(1938)

১৩৯২ 01130003129 জমাঃ সবলম উল্লাহ কালু প্রধানীয়া িাহািােকাবি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2015), লাল মুবিিািতা 

(0205020551)

১৩৯৩ 01130003135 জমাহাম্মদ জহাযসন জমাঃ মুোেেি জিপািী জোিৈালী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020441)

১৩৯৪ 01130003137 জমাঃ ওয়াবল উল্লাহ সিকাি জমাঃ িবহম আলী সিকাি িাঢ়ীকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020040), জিসামবিক জগযেট 

(2135)

১৩৯৫ 01130003141 জমাঃ সামছুজ্জামান সৃি আব্দুল মবেদ জমাল্লা িালিলী ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020285), জিসামবিক জগযেট 

(3249)

১৩৯৬ 01130003142 জমাঃ আিদুল হক জমাল্লা জমাহাম্মদ আলী জমাল্লা ঠাকুি চি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020191), জিসামবিক জগযেট 

(1922)

১৩৯৭ 01130003146 এ জক এম োেি উল্লাহ জমাঃ সাযহি আলী িালিলী ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020286), জিসামবিক জগযেট 

(3460)

১৩৯৮ 01130003147 আব্দুল আবেে সিকাি জমাোেি সিকাি কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020334), জিসামবিক জগযেট 

(1772)

১৩৯৯ 01130003149 আঃ িি জমাল্লা জমািাি জহাযসন জমাল্লা ঠাকুি চি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020204)

১৪০০ 01130003157 জমাঃ ইবলয়াছ িবে উবদ্দন সিকাি উত্তি পাঁচানী পাঁচানী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020255), জিসামবিক জগযেট 

(1951)

১৪০১ 01130003163 জমাঃ জগালাম জমাস্তো জমাঃ সসয়দ আহাম্মদ সুগন্ধী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020646), জসনািাবহনী জগযেট 

(13201)

১৪০২ 01130003165 জমাহাম্মদ জহাযসন জমাঃ জগালাম নিী প্রধান আইঠাদী মাথাভাঙ্গা জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34722), লাল 

মুবিিািতা (205020254), জিসামবিক জগযেট 

(1950)

১৪০৩ 01130003167 জমাঃ আবমনুল হক আবেে উবদ্দন েবকি লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (30)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪০৪ 01130003172 জমাঃ আবুল িাসাি আব্দুল কাযদি সিকাি সটাকী ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020235), জিসামবিক জগযেট 

(1727), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34818)

১৪০৫ 01130003174 নুি জমাহাম্মদ আঃ িাজ্জাক িড় ষাটনল ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020137), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34810), জিসামবিক জগযেট 

(1728)

১৪০৬ 01130003175 জমাঃ িাকী বিল্লাল ডাঃ মৃি বেন্নি আলী ঠাকুি চি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020205), জিসামবিক জগযেট 

(1691)

১৪০৭ 01130003211 িবমে উবদ্দন আহমদ জসিাে উবদ্দন জিপািী বনবিি পুি বনবিি পুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020353), জিসামবিক জগযেট 

(1710)

১৪০৮ 01130003221 আবুল জহাযসন বেন্নাি আলী কলসভাঙ্গা ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (18307)

১৪০৯ 01130003226 জমাঃ মািাব্বি আলী ওসমান জিপািী িাড়ীভাংগা কাবলপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020084), জিসামবিক জগযেট 

(1679), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34913)

১৪১০ 01130003229 মবহউবদ্দন আহম্মযদ আঃ িহমান জিপািী নওযদানা বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2030), লাল মুবিিািতা 

(0205020492)

১৪১১ 01130003231 জমাঃ সবহদউল্লা জমাল্লা আবমি িক্স জমাল্লা সাদুল্যাপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020588)

১৪১২ 01130003232 নুরুল হক বছবদ্দকী ইয়াে উবদ্দন দিানী দিানী িাোি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (4408)

১৪১৩ 01130003233 জমাঃ আবুল কাযসম বমবছি আলী সিদাি িপাদাি পাড়া েিােীকাবি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (4657)

১৪১৪ 01130003234 কবিি আহাম্মদ হােী আযনায়াি আলী রুবহিািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020198)

১৪১৫ 01130003235 মৃি হাযেে জমাঃ আলী মৃি হাযেে উদ্দীন প্রধান িাড়ীভাংগা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020063), জিসামবিক জগযেট 

(1718)

১৪১৬ 01130003240 জমাঃ বনোম উবদ্দন আিিাদ আলী সিকাি সাহািােকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2041), লাল মুবিিািতা 

(0205020764)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪১৭ 01130003255 জমাঃ জকিামি আলী মৃি আঃ কাযদি মুন্সী হাবিম পুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020115)

১৪১৮ 01130003258 জমাঃ আবমি জহাযসন চান িক্স প্রধাবনয়া হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (263)

১৪১৯ 01130003259 জমাঃ জেিযদৌস জমাল্লা আঃ হাবকম জমাল্লা ৈালপাড় দুগ তাপুি আনি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020294), জিসামবিক জগযেট 

(1708)

১৪২০ 01130003266 আিদুস সালাম মৃি জিলাযয়ি আলী কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34696)

১৪২১ 01130003268 মাঃওঃঅঃ এম আককাস 

আলী

জমাঃ আবমন উবদ্দন েবকি ঘবনয়ািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (122)

১৪২২ 01130003272 জমাঃ আবু িাযহি জমাঃ সাযহি আলী সিকাি গাবলমৈা শ্রী িাযয়িচি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34754)

১৪২৩ 01130003280 োমাল উবদ্দন মৃি োলাল উবদ্দন েিােীকাবি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020381)

১৪২৪ 01130003288 জমাঃ নিী জহাযসন জৈায়াে আলী বসকদাি েিােীকাবি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020363), জিসামবিক জগযেট 

(3462)

১৪২৫ 01130003291 জমেি জে. এম সামছুল হক 

(অিঃ )

মৃি লৎযে আলী সিকাি সুগন্ধী ষাটনল মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020123)

১৪২৬ 01130003296 জমাঃ মুছা িকাউল িজ্জি আলী বনিানযৈালা েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020356), জিসামবিক জগযেট 

(1774), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34718)

১৪২৭ 01130003319 জমাহাম্মদ মবেবুি িহমান আব্দুল কবিম প্রধান আনািপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020438), জিসামবিক জগযেট 

(1713), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34809)

১৪২৮ 01130003322 আব্দুল িউে জমাল্লা আব্দুল কাবদি জমাল্লা ঠাকুিপাড়া েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020385), জিসামবিক জগযেট 

(1937)

১৪২৯ 01130003328 জমাঃ িবেকুল ইসলাম ইসমাইল জহাযসন িাৈািীপাড়া েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020384), জিসামবিক জগযেট 

(2109)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৩০ 01130003329 জমাঃ েবহরুল হক ঢালী হায়দি আলী ঢালী িাজুিকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020589), জিসামবিক জগযেট 

(1714), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34813)

১৪৩১ 01130003331 জমাঃ আইয়ুি আলী বমঞা জমাঃ িহম আলী বমঞা মাথাভাঙ্গা জমাহনপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020555), জিসামবিক জগযেট 

(1701)

১৪৩২ 01130003337 এ, জক, এম ইেযিৈাি 

জহাযসন

আবুল জহাযসন বময়া এনাযয়ি নগি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020152), জিসামবিক জগযেট 

(2013)

১৪৩৩ 01130003339 জমাঃ রুহুল আবমন সিকাি আলহাজ্ব হাবিি উল্লাহ 

সিকাি

সুোিপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020712), জিসামবিক জগযেট 

(3417)

১৪৩৪ 01130003343 িবিি উবদ্দন আহযম্মদ আব্দুল কবিম প্রধান আযনায়ািপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020414), জিসামবিক জগযেট 

(2129)

১৪৩৫ 01130003346 জমাঃ িাহোহান সিকাি আহাম্মদ সিকাি মুদােি জমাহনপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (7813)

১৪৩৬ 01130003348 জমাঃ ইবলয়াছ পাঠান আব্দুল হাবকম পাঠান গােীিগাছৈলা পাঠান িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020660), জসনািাবহনী জগযেট 

(243), জিসামবিক জগযেট (2195)

১৪৩৭ 01130003350 আলী আহাম্মদ জিপািী লাল বময়া জিপািী কুমািযৈালা জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34714), জসনািাবহনী 

জগযেট (9364)

১৪৩৮ 01130003352 আবুল িাসাি িকাউল জমাঃ সসয়দ আলী িকাউল উত্তি েযিপুি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34853), জিসামবিক 

জগযেট (1762), লাল মুবিিািতা (0205020395)

১৪৩৯ 01130003356 এ জক জমায়াযজ্জম জহাযসন আবুল জহাযসন এনাযয়ি নগি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020153), জিসামবিক জগযেট 

(3492)

১৪৪০ 01130003361 জমাঃ আঃ ছাত্তাি প্রধান জমাঃ সামছুল হক প্রধান িাড়ীভাঙ্গা কাবলপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020083), জিসামবিক জগযেট 

(1723)

১৪৪১ 01130003365 জমাঃ আইয়ুি আলী জমাল্লা জমাঃ আব্দুল েলীল উলুকািা জমাহনপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020732), জিসামবিক জগযেট 

(1955)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৪২ 01130003367 জমাঃ আবুল হাযসম েেলুল কবিম িপাদাি জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34855), লাল 

মুবিিািতা (0205020658), জিসামবিক জগযেট 

(1954)

১৪৪৩ 01130003368 জমাঃ জমািািক জহাযসন িক্স আলী জিপািী মধ্য টিবক ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020497), জিসামবিক জগযেট 

(2033)

১৪৪৪ 01130003370 সাৈাওয়াি জহাযসন মুোফ্েি জহাযসন মাষ্টাি জগায়াল ভাওি লুধুয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1899), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34766), লাল মুবিিািতা (205020044)

১৪৪৫ 01130003373 জমািািক জহাযসন হ িি আলী জিপািী কালীপুি কাবলপুি িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2526)

১৪৪৬ 01130003375 জমাঃ আিদুল আউয়াল 

বময়ােী

জমাঃ বিলাযয়ি জহাযসন 

বময়ােী

িায়পুি ইসলামািাদ সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34847), লাল 

মুবিিািতা (0205020604), জিসামবিক জগযেট 

(1878)

১৪৪৭ 01130003376 জমাঃ বগয়াস উবদ্দন বময়ােী জমৌলভী আঃ কাবদি হাবিমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (3631)

১৪৪৮ 01130003378 জমাঃ বসিাজুি ইসলাম মৃি কাযিম আলী প্রধান আযনায়াি পুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020728)

১৪৪৯ 01130003380 জমাঃ আঃ কবিম সিকাি আহযমদ জিপািী িায়যিকাবি জমাল্লািকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020065)

১৪৫০ 01130003381 জমাঃ আঃ ছাত্তাি ৈান (মু. 

িা)

মৃি জমাঃ ছালামি উল্লা ৈান সেলাকাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020444), জিসামবিক জগযেট 

(2078)

১৪৫১ 01130003382 জমাঃ আঃ হাবমদ মৃি ইমান আলী মাবি চিকাবিম চিকাবিম মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020120), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34815)

১৪৫২ 01130003386 িহীদ ইসমাইল জহাযসন 

বময়া

মৃি কবলম উবদ্দন মাষ্টাি সুোিপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020517)

১৪৫৩ 01130003388 জমাঃ আলী আিিাদ জমাঃ বমটু প্রধান আবুিকাবি বনবিি পুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1792), লাল মুবিিািতা 

(205020047)

১৪৫৪ 01130003389 জমাঃ জমায়াযজ্জম জহাযসন অৃাব্দুল মাযলক আবময়াপুি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9434)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৫৫ 01130003390 জমাঃ নুি জহাযসন মাষ্টাি মৃি আবমি জহাযসন মুন্সী চাঁন্দ্রা কাবি কাবলপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020324)

১৪৫৬ 01130003391 আিিাদ আলী কাযদি জিপািী জগাপালকাবি জিলিলী 

িাোি-

মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (6097)

১৪৫৭ 01130003392 জমাঃ মবেবুি িহমান মৃি জমাঃ আিি আলী প্রধান বিকািীকাবি দাযসি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020012), জিসামবিক জগযেট 

(1675)

১৪৫৮ 01130003394 মৃি আঃ আউয়াল মৃি িাযহি আলী ৈান হাবসমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020132), জিসামবিক জগযেট 

(1734)

১৪৫৯ 01130003396 আব্দুল মবেদ সিকাি (মু. 

িা)

মৃি বসিাে উবদ্দন  সিকাি মুন্সীিকাবি লিাইিকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020450), জিসামবিক জগযেট 

(1800)

১৪৬০ 01130003397 জমাঃ আঃ হাবকম মৃি জমৌঃ ইয়াকুি আলী 

জমাল্লা

জনদামদী মাথাভাঙ্গা এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020569), জিসামবিক জগযেট 

(1852), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (264)

১৪৬১ 01130003398 জমাঃ জছাযলমান মৃি ওসমান বমবে পদুয়ািপাড় পাঠানিাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020309), জিসামবিক জগযেট 

(1824)

১৪৬২ 01130003401 সুযিঃ জমেি জমাঃ িামসুল 

হক

মৃি জমাঃ েেলুল কবিম 

প্রধান

সুগন্ধী ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020532)

১৪৬৩ 01130003402 আহাম্মদ উল্লাহ মৃি আঃ আবেে প্রধান আবুিকাবি বনবিিপুি- মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020017), জিসামবিক জগযেট 

(1791)

১৪৬৪ 01130003403 জমাঃ েযয়ে িক্স জনিা মৃি বময়াে উবদ্দন জনিা এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020143)

১৪৬৫ 01130003404 আব্দুল লবিে মৃি জমাহি আলী জিপািী জছাট বকনাচক িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020288), জিসামবিক জগযেট 

(1859)

১৪৬৬ 01130003407 জমাঃ েবহরুল হক জমাঃ ইয়াবছন জমাল্লা সাযড় পাঁচানী সাযড় পাঁচানী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020097), জিসামবিক জগযেট 

(1730)

১৪৬৭ 01130003408 আবু ইউছে আঃ েব্বাি এম এম কাবি 

জছংগািচি

ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020078), জিসামবিক জগযেট 

(2048)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৬৮ 01130003409 জমাঃ মবনি জহাযসন 

হাবিলদাি

আব্দুল গবণ সিদাি দবক্ষন বমলািচি দিানী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020769), জিসামবিক জগযেট 

(1988)

১৪৬৯ 01130003410 চান বময়া ৈান  (মু. িা) মৃিাি জহাযসন ৈান ঠাকুিচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020445), জিসামবিক জগযেট 

(2157)

১৪৭০ 01130003411 জমাঃ আঃ িিীদ মৃি জমাঃ কালাই জিপািী ষাটনল ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020807)

১৪৭১ 01130003412 মৃি অবহদ িহমান বিকদাি িািআনী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020583)

১৪৭২ 01130003415 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম আিদুল কাযদি সিকাি দবক্ষন িাড়ীকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2186), লাল মুবিিািতা 

(205020377)

১৪৭৩ 01130003416 জমাঃ িেলুি িহমান মৃি জমাঃ দুৈাই প্রধাবনয়া ৈালপাড় দুগ তাপুি আনি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020018), জিসামবিক জগযেট 

(1706)

১৪৭৪ 01130003418 এস এম নেরুল ইসলাম এিাযয়দ উল্লাহ প্রধান দুলাল কাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2186)

১৪৭৫ 01130003420 এস, এম, আলী আহ্ যমদ এ. বি. এম ইউসুে জকিাইি কাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1909), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34899)

১৪৭৬ 01130003421 আলী আেম মৃি জমৌঃ কাবেম আলী িাহািােকাবি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (5764)

১৪৭৭ 01130003427 চাঁন বময়া বকিাি আলী জিপািী জনদামদী এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2060), লাল মুবিিািতা 

(205020096)

১৪৭৮ 01130003429 আলী আহম্মদ 

গাবে(জসনািাবহনী)

মৃি জমাৈযলছুি িহমান 

গােী

দবক্ষন িামপুি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020506), জিসামবিক জগযেট 

(2231)

১৪৭৯ 01130003430 ৈবল-উি িহমান হােী মিাে উবদ্দন ভাটিিসুলপুি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34773), লাল 

মুবিিািতা (205020398)

১৪৮০ 01130003431 মাঃ ওঃ অঃ আবুল জহাযসন 

সিকাি

জমৌলভী কবেল উবদ্দন 

সিকাি

বিিািকাবি নিলালপুি মিলি (উঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (632)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৮১ 01130003435 জমাঃ ইসমাইল আকিি আলী প্রধাবনয়া জিগমপুি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34683), লাল 

মুবিিািতা (205020393), জিসামবিক জগযেট 

(1686)

১৪৮২ 01130003436 অনুকূল চন্দ্র বকিতনীয়া অনাথ িন্ধু বকিতনীয়া বহেলা কাবি আনি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020686)

১৪৮৩ 01130003439 মৃি জমাঃ িাযিন বময়া মৃি েেলুল কবিম মুন্সী চান্দ্রাকাবি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020305), জিসামবিক জগযেট 

(2047)

১৪৮৪ 01130003442 েবসম উবদ্দন আিি আলী সছয়ালকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020196)

১৪৮৫ 01130003446 জমাঃ আবুল কাযিম মৃি আঃ ছামাদ িাতুয়া নিলালপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (1875), লাল মুবিিািতা 

(0205020091), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (268)

১৪৮৬ 01130003447 আইয়ুি আলী জদঃ জদঃ হাকবম আলী িলাইি কাবি ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1991), লাল মুবিিািতা 

(205020651)

১৪৮৭ 01130003449 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি বেনাি আলী আৈন আদুিবভটি sengarch

ar Bazar

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34768)

১৪৮৮ 01130003452 জমাঃ আঃ হাবকম জচৌধুিী জমাঃ েেি আলী রুবহিাি পাি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020590)

১৪৮৯ 01130003454 জমাঃ েবহরুল ইসলাম মৃি আঃ িহমান বময়ােী সুোিপুি নিলালপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020579), জিসামবিক জগযেট 

(2045)

১৪৯০ 01130003456 আসলাম ভূইয়া মৃি কবলম উল্লাহ হাপানীয়া জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020050)

১৪৯১ 01130003457 আব্দুল ছাওি জমাঃ িিপ আলী িাজুি কাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020292), জিসামবিক জগযেট 

(1979)

১৪৯২ 01130003459 জমাঃ আিদুল মবিন বমঞা জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন বিকািীকাবি লিাইিকাবি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34852), লাল 

মুবিিািতা (0205020011), জিসামবিক জগযেট 

(1787)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৯৩ 01130003462 জমাঃ সাহাি উবদ্দন জমাঃ কালু বমি িাজুিকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34685), লাল 

মুবিিািতা (0205020015), জিসামবিক জগযেট 

(1789)

১৪৯৪ 01130003465 জমাঃ জিািহান উবদ্দন মৃি সেি আলী প্রাঃ দবক্ষন মািািিলী মািািিলী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020535), জিসামবিক জগযেট 

(2039)

১৪৯৫ 01130003466 জমাঃ আব্দুস সামাদ মহি আলী মািািিলী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9422)

১৪৯৬ 01130003467 মৃি আিদুস ছামাদ প্রধান মৃি আসন আলী জিপািী আদুিবভটি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2119), লাল মুবিিািতা 

(205020775)

১৪৯৭ 01130003468 জমাঃ জিহান উবদ্দন আঃ গবন ঢালী পূি ত নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1758), লাল মুবিিািতা 

(205020042), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34795)

১৪৯৮ 01130003469 জমাঃ আবুল জহাযসন সুলিান আহযমদ হাবিঘাটা ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34743)

১৪৯৯ 01130003470 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন মতৃ োেি আলী প্রধান দঃ নাউিী নাউিী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020345), জিসামবিক জগযেট 

(2062)

১৫০০ 01130003471 জমাঃ মবনি জহাযসন মৃি আলোে উবদ্দন কৃষ্ণপুি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1898), লাল মুবিিািতা 

(205020570)

১৫০১ 01130003475 জদওয়ান আঃ ৈাযলক 

মাষ্টাি (মু. িা)

মৃি জদওয়ান আঃ িহমান 

মাষ্টাি

ওটািচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020471), জিসামবিক জগযেট 

(2003)

১৫০২ 01130003478 জমাঃ িহম আলী মৃি হাবমদ আলী এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020119), জিসামবিক জগযেট 

(2097)

১৫০৩ 01130003481 জগালাম জহাযসন ভূঞা িাে উবদ্দন ভূঞা কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34920), লাল 

মুবিিািতা (205020773), জিসামবিক জগযেট 

(1726)

১৫০৪ 01130003482 মৃি জমাঃ আবুল কাযিম 

সিকাি

মৃি আঃ িাজ্জাক মীি িাঢ়ীকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020087), জিসামবিক জগযেট 

(1894)

১৫০৫ 01130003483 আব্দুল েবলল মৃি আিি আলী মুন্সী হাবসমপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (464)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫০৬ 01130003500 আমীি জহাযসন জগালাম আলী  বমবে সছয়ালকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020193), জিসামবিক জগযেট 

(1916)

১৫০৭ 01130003501 জমাঃ িবেকুল ইসলাম জচৌঃ আলী আহাম্মদ জচৌধুিী কালীপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020730)

১৫০৮ 01130003502 মিহুম আব্দুি িহমান মীি বসিাে উবদ্দন dl নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (15513)

১৫০৯ 01130003506 জমাঃ জৈািযিাদ আলম ৈাঁন মৃি জমাঃ আবমি জহাযসন 

ৈান

গাবলম ৈা শ্রীিাযয়িচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020543), জিসামবিক জগযেট 

(2086)

১৫১০ 01130003518 আঃ মান্নান পযটায়ািী আঃ লবিে পাযটায়ািী সিকাি পাড়া জভদুিীয়া িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020359), জিসামবিক জগযেট 

(1931)

১৫১১ 01130003519 জমাঃ আঃ ৈাযলক মৃি িিীে উল্লাহ প্রধান উত্তি জছংগািচি, 

এমএম কাবি

ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020081)

১৫১২ 01130003523 এ জক এম েেলুল হক িক স আলী প্রধান মমরুেকাবি সুোিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1704), লাল মুবিিািতা 

(205020008)

১৫১৩ 01130003529 জমাঃ আলী প্রধান মৃি মহি আলী প্রধান মুবন্সিকাবি লিাইিকাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2154), লাল মুবিিািতা 

(205020753)

১৫১৪ 01130003531 এ জক এম হাবমদুি িহমান 

জচৌধুিী

মিহুম এ এে এম আিিাে 

আলী

উত্তি নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (285)

১৫১৫ 01130003538 জমাঃ আবনসুি িহমান জমাঃ আযনায়াি আলী জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) বিবসএস জগযেট (243)

১৫১৬ 01130003540 জমাঃ সবে উল্লাহ জমাঃ সযলমান সিদাি কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34760)

১৫১৭ 01130003542 জমাঃ জমসিা উবদ্দন 

আহযমদ সিকাি

আঃ িহমান সিকাি জগাপালকাবি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34833), জিসামবিক 

জগযেট (1677)

১৫১৮ 01130003548 আঃ লবিে কাযদি আলী প্রধান ইমামপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34834), জিসামবিক 

জগযেট (2095)

১৫১৯ 01130003549 মৃি মবেে উবদ্দন সিকাি মৃি জনওয়াে আলী উত্তি নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2094), লাল মুবিিািতা 

(205020536)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫২০ 01130003550 েেলুল হক সিকাি মৃি জমািািক সিকাি মািািিলী িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34933)

১৫২১ 01130003552 Nurul Islam 

Siddique

Khalil Sarker জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (পদ্মা) (887)

১৫২২ 01130003554 জমাঃ েযয়জুল্লা জমাল্লা জনায়াি আলী জমাল্লা পূি ত হাবনিপাড় দিানী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1926), লাল মুবিিািতা 

(205020304)

১৫২৩ 01130003560 বসবদ্দকুি িহমান মৃি আঃ কাযদি সিকাি জছাট হলবদয়া নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1776), লাল মুবিিািতা 

(205020388), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34924)

১৫২৪ 01130003564 িোজ্জল জহাযসন মুোেেি জহাযসন বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1989), লাল মুবিিািতা 

(205020685)

১৫২৫ 01130003566 জমাঃ আলী আেগি বময়া মৃি আিদুল গফুি প্রধান িাড়ীভাংগা কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1808), বিমানিাবহনী জগযেট (72)

১৫২৬ 01130003578 ফ্লাঃ সাঃ হাবমদুল হক আনছাি আলী সিদাি চিমাছুয়া জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (283)

১৫২৭ 01130003579 জগালাম জমাস্তো মৃি েয়নাল আযিদীন চিমাছুয়া জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1948), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34781), বিবেবি জগযেট (5365)

১৫২৮ 01130003580 জমাঃ জমাোযম্মল হক সসয়দ আলী মৃধা েতুয়াকাবি জমাহনপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020528)

১৫২৯ 01130003582 এ বি বসবদ্দক মৃি নুি িক্স জদওয়ান ষাটনল ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2221), বিবেবি জগযেট (2611)

১৫৩০ 01130003584 জমাঃ িাহোহান বময়া জিক ল ইসলাম িড় হলবদয়া নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9388)

১৫৩১ 01130003586 জদলওয়াি জহাযসন ৈবললুি িহমান সিকাি সুগবন্ধ ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34910), জিসামবিক 

জগযেট (1911)

১৫৩২ 01130003607 মবমনুল হক জমািাে উবদ্দন গােী ইন্দুবিয়া জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020813), জসনািাবহনী জগযেট 

(3578)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৩৩ 01130003608 আঃ হাবলম কােী আব্দুি িহমান কােী কাবিমনগি সুোিপুি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1977), লাল মুবিিািতা 

(205020054)

১৫৩৪ 01130003609 আঃ হান্নান আবু জিপািী িড় হলবদয়া েিােী কাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2043), লাল মুবিিািতা 

(205020354)

১৫৩৫ 01130003610 জমাঃ েয়নাল আিদীন সাযয়দ আলী সাহািােকাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2862)

১৫৩৬ 01130003611 জমাঃ ইছাক আলী জমাোজ্জল জহাযসন িদিপুি জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1975), লাল মুবিিািতা 

(205020516)

১৫৩৭ 01130003612 জমাঃ আবুল কাযিম জমাঃ নুরুল হুদা আবমন পুি েিােী কাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2228), লাল মুবিিািতা 

(0205020387)

১৫৩৮ 01130003613 আিদুল হাবমদ জমাহাম্মদ আলী প্রধান উত্তি টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34817), লাল 

মুবিিািতা (205020338), জিসামবিক জগযেট 

(1750)

১৫৩৯ 01130003614 আবুল হাযসম মবল্লক জমাঃ োমাি আলী মবল্লক মািািিলী ধনাযগাদা 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34921)

১৫৪০ 01130003615 জমাঃ নুি ইসলাম জমাঃ আদম আলী পাযটায়ািী বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34821)

১৫৪১ 01130003616 জমাঃ নুরু  বময়া আব্দুল মবেদ মুবন্স গেিা গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020582)

১৫৪২ 01130003619 এম এ হক আি ও - এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) জনৌিাবহনী জগযেট (72)

১৫৪৩ 01130003620 আলী আহযমদ মৃি কাবেম আলী ৈবলো িাহািাে কাবি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (7798)

১৫৪৪ 01130003622 জমাঃ িসবলম উবদ্দন 

আহযমদ

আলহাে জসকািি আলী দবক্ষন িামপুি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1944), লাল মুবিিািতা 

(0205020786)

১৫৪৫ 01130003623 জমাঃ আবুল কাযসম জমৌঃ কবলম িক্স সিকাি হাবিকাটা টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34787), জিসামবিক 

জগযেট (1748)

১৫৪৬ 01130003624 জমাঃ নুি উবদ্দন  কবেল উবদ্দন দবক্ষন িামপুি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (3100)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৪৭ 01130003625 জমাঃ মবেবুি িহমান ছানা উল্লাহ সিকাি ইন্দুবিয়া জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2232), লাল মুবিিািতা 

(0205020697)

১৫৪৮ 01130003626 আঃ ৈাযলক আোে উবদ্দন জিপািী আদুিবভটি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020203)

১৫৪৯ 01130003634 জমাঃ মহসীন আলী জমাঃ আলী মাষ্টাি এৈলাছপুি এৈলাছপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020644)

১৫৫০ 01130003636 বিকদাি জমেিাহ উদ্দীন কালা বমঞা সিকাি পাড়া েিােীকাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1936), লাল মুবিিািতা 

(205020383)

১৫৫১ 01130003637 মাহবুবুি িহমান জমাঃ মবেবুি িহমান প্রধান উত্তি নাউিী নাউিী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020036), জিসামবিক জগযেট 

(2001)

১৫৫২ 01130003638 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন মৃি বসিাে উবদ্দন সিকাি হাবিকাটা টিকী ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020090), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34936), জিসামবিক জগযেট 

(1874)

১৫৫৩ 01130003642 আলী আহম্মদ মৃি আঃ আবেে মুবন্স উত্তি জছংগািচি ষাটনল মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2179), লাল মুবিিািতা 

(205020598)

১৫৫৪ 01130003643 আবিে উল্লাহ মৃি আমোদ মাস্টাি মাইেকাবি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2230), লাল মুবিিািতা 

(205020463)

১৫৫৫ 01130003644 মৃি ডাঃ নূরুল ইসলাম ৈান মৃি জমৌঃ মুকবুল জহাযসন লুধুয়া লুধুয়া মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2101), লাল মুবিিািতা 

(205020544)

১৫৫৬ 01130003645 আলহাে বমোনুি িহমান োলাল উবদ্দন কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2070), লাল মুবিিািতা 

(205020748)

১৫৫৭ 01130003646 জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ িজ্জি আলী সিদাি রুবহিািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34801), লাল 

মুবিিািতা (205020199), জিসামবিক জগযেট 

(1764)

১৫৫৮ 01130003650 আঃ োব্বাি মৃি হেিি আলী জমৌটুপী িাগান িাড়ী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020370), জিসামবিক জগযেট 

(1969)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৫৯ 01130003656 মৃি সামছুল ইসলাম ৈান মৃি জমাঃ বসিাে উবদ্দন ৈান েবহিািাদ েিােী কাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020312)

১৫৬০ 01130003658 ওছমান গবন ইকিাল উবদ্দন সিকাি িাঢ়ী কাবি মািািিলী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1757), লাল মুবিিািতা 

(205020035), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34694)

১৫৬১ 01130003667 জমাঃ জিহান উবদ্দন মৃি ৈবললুি িহমান ইসালািাদ সুোিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020711)

১৫৬২ 01130003696 জমাঃ মবনি জহাযসন কবিম িক্স িকাউল লিিদী পাঁচানী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020330), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট 

(266)

১৫৬৩ 01130003700 ৈিকাি জমাঃ জহাযসন (মু. 

িা)

মৃি ইয়াবছন ৈিকাি হােীপুি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020464), জিসামবিক জগযেট 

(2136)

১৫৬৪ 01130003701 এস, এম, িাহাদাৎ আলী এস, এম, লুৎযে আলী কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1920), লাল মুবিিািতা 

(205020468)

১৫৬৫ 01130003702 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম িাো আলী জিপািী জমাহনপুি জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34820), লাল 

মুবিিািতা (205020556)

১৫৬৬ 01130003703 জমাোজ্জল জহাযসন ইয়াবছন জিপািী মবহষমািী জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020358), জিসামবিক জগযেট 

(2226)

১৫৬৭ 01130003710 জমাঃ আবুল কাযসম বময়া জমৌঃ জমাকািিম আলী েতুয়াকাবি জমাহনপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (4179)

১৫৬৮ 01130003717 আমান উল্যাহ মুন্সী আঃ লবিে মুন্সী ষাটনল ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1812), লাল মুবিিািতা 

(205020770)

১৫৬৯ 01130003730 বিষ্ণু দও মৃিঃ প্রফুল্ল িিন দত্ত ঘবনয়ািপাড় জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2019), লাল মুবিিািতা 

(205020486)

১৫৭০ 01130003750 মৃি েযয়ে আহযমদ জচৌধুিী মৃি েগনেি আলী জচৌধুিী কাবলপুি কালীপুি িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1816), লাল মুবিিািতা 

(205020701)

১৫৭১ 01130003804 জমাঃ আব্দুস সালাম িীি 

বিক্রম

িামসুল হক জছাটহলদীয়া নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (5154)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৭২ 01130003818 জমাঃ কামাল উদ্দীন মৃি মহি আলী জিপািী কৃস্নপুি অবলপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020346), জিসামবিক জগযেট 

(2999)

১৫৭৩ 01130003819 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম মৃি আবমি হামো আবময়াপুি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020142), জিসামবিক জগযেট 

(1821)

১৫৭৪ 01130003821 আিতাদ আলী মৃি কালাই সিকাি িাঢ়ী কাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020034), জিসামবিক জগযেট 

(1900)

১৫৭৫ 01130003822 জমাঃ িাোযয়ি উল্লা জমাঃ েেি আলী সিকাি ধনাযগাদা ধনাযগাদা মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34794), লাল 

মুবিিািতা (205020682), জিসামবিক জগযেট 

(3400)

১৫৭৬ 01130003823 জমাঃ আঃ িিীদ জমাঃ েহি আলী প্রধান পাঠানচক বনবিিপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34727), লাল 

মুবিিািতা (205020009), জিসামবিক জগযেট 

(1674)

১৫৭৭ 01130003844 জমাঃ জমাোযম্মল হক েেলুল হক মুন্সী হবিণা বনবিিপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34926), লাল 

মুবিিািতা (205020007), জিসামবিক জগযেট 

(1703)

১৫৭৮ 01130003859 নেরুল ইসলাম জমাঃ কছুি উবদ্দন জিপািী জছাটহলবদয়া নাউিীিাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34751), লাল 

মুবিিািতা (205020533)

১৫৭৯ 01130003865 বমঞা জমাঃ োহাঙ্গীি 

আলম

আব্দুল কবিম বমঞা েমাদািপাড়া, 

িারুিকাবি

িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34707), লাল 

মুবিিািতা (205020056), জিসামবিক জগযেট 

(1738)

১৫৮০ 01130003867 মৃি ওয়ালী উল্লযা মৃি আঃ ৈাযলক বমবে বনিানযৈালা েিােীকাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2138), লাল মুবিিািতা 

(205020189)

১৫৮১ 01130003871 জমাঃ জগালাম জমাস্তো জমাঃ ইসমাইল প্রধানীয়া িাৈাবিপাড়া েিােীকািী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (49029), জিসামবিক 

জগযেট (1266)

১৫৮২ 01130003875 নাবছি উবদ্দন (মু. িা) জমাঃ বেযিাে বময়া ইছাৈাবল িাগানিাড়ী মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020452), জিসামবিক জগযেট 

(1745)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৮৩ 01130003911 জসানা বমঞা ওমি আলী জিপািী দূগ তাপুি আনিিাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34846), লাল 

মুবিিািতা (205020221), জিসামবিক জগযেট 

(1796)

১৫৮৪ 01130003912 জমাঃ মাইন উবদ্দন েযয়ন উবদ্দন সিদাি আইঠাবদ মাথাভাঙ্গা জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34755), লাল 

মুবিিািতা (205020629)

১৫৮৫ 01130003913 আিদুল িাবি েযয়ে িকস সিকাি সুগবন্ধ ষাটনল মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2893)

১৫৮৬ 01130003915 িোজ্জল জহাযসন আঃ ওহাি সাযড় পাঁচানী পাঁচানী মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2063), লাল মুবিিািতা 

(205020320)

১৫৮৭ 01130003916 মবেজুল কবিম জলাকমান জহবকম সিকাি সানবক ভাংগা একলামপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1839), লাল মুবিিািতা 

(205020098)

১৫৮৮ 01130003917 জমাঃ োরুক জহাযসন লুিযে আলী জমাল্লা কুমািধন পাঠান িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020139), জিসামবিক জগযেট 

(1819)

১৫৮৯ 01130003918 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন মৃি জগালাম আলী সিকাি সছয়ালকাবি গেিা িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1917), লাল মুবিিািতা 

(205020194)

১৫৯০ 01130003920 িাবি িিন বসং িাই হিন বসং নান্দুি কাবি সুোিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1906), লাল মুবিিািতা 

(205020762), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34692)

১৫৯১ 01130003924 জমাঃ সামসুবদ্দন মৃি জগালাম কাযদি বনবিিপুি বনবিিপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2609)

১৫৯২ 01130003925 আঃ িবিদ ৈান সসয়দ আলী ৈান রুবহিাি পাড় জপাঃ 

জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (                           

34873), লাল মুবিিািতা (205020378), 

জিসামবিক জগযেট (1696)

১৫৯৩ 01130003928 জমাঃ িেলুল কবিম মৃি জমৌঃ োেি আলী 

জিপািী

গ্রামঃ কাবলপুি কাবলপুি িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020627)

১৫৯৪ 01130003988 মাঃ এঃ অঃ আিদুল হক জমৌলভী ইবিস আলী সিকাি িাড়ীকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (166)

১৫৯৫ 01130003993 অৃাব্দুল ৈাযলক জমাঃ অৃাহামুদ সিকাি িাৈাবি পাড়া েিােীকাবি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9402)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৯৬ 01130003994 োহাঙ্গীি আলম মৃি আলী আকিি বময়া িবনক কাবি আনিিাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1797), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34930), লাল মুবিিািতা 

(0205020348)

১৫৯৭ 01130003995 বসকািাি আলী সামছুল হক ৈান জছাট মিাযদান জছংগািচি মিলি (উঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (267)

১৫৯৮ 01130003996 জমাঃ  বছবদ্দকুি িহমান সাযদক জমাল্লা নিীপুি জমাল্লাকাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1871), লাল মুবিিািতা 

(0205020797)

১৫৯৯ 01130003999 আব্দুস ছাত্তাি আযনাি আলী জমাল্লা শ্যামনগি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2196), লাল মুবিিািতা 

(0205020749)

১৬০০ 01130004000 আিদুস ছাত্তাি ৈান মৃি আহযমদ ৈান রুবহিাি পাড় জছংগািচি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34955)

১৬০১ 01130004001 জমাঃ বসিাে উবদ্দন জমাঃ রুস্তম আলী বময়াবে েতুয়াকাবি জমাহনপুি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34737), জিসামবিক 

জগযেট (2210)

১৬০২ 01130004003 আিদুল হাবকম প্রধান ইমাম উবদ্দন প্রধান চি লবক্ষপুি মিলি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020489), বিবেবি জগযেট 

(2738)

১৬০৩ 01130004006 জগালাম জমাযি তদ োরুকী মৃি সুলিান আহযমদ মাষ্টাি জছংগািচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34951), জিসামবিক 

জগযেট (1766)

১৬০৪ 01130004011 জমাঃ মবনরুজ্জামান োেি আলী জিপািী জছাট বকনাচক জিলিলী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (1212)

১৬০৫ 01130004014 ওসমান গবন মৃি আবমি হামো সিকাি বিকাবি কাবি বনবিিপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2151), লাল মুবিিািতা 

(0205020616)

১৬০৬ 01130004015 জমাঃ িবিউল্লাহ হ িি আলী মুেবি দবন পাঁচাবন পাঁচাবন মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9410)

১৬০৭ 01130004016 জমাঃ জমািািে জহাযসন ইউনুছ মাষ্টাি নবুিকাবি মািািিলী মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (91)

১৬০৮ 01130004017 আব্দুল আবেে হাওলাদাি আব্দুস জছািাহান একলািপুি একলািপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1907), লাল মুবিিািতা 

(0205020789)

১৬০৯ 01130004024 িাো বময়া মবেদ জদওয়ান সানকীভাংগা একলািপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020311)

১৬১০ 01130004025 জসবলম উল্লা ৈান জমাঃ আলম ৈান হাবিমপুি একলািপুি মিলি (উঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (273), লাল মুবিিািতা 

(0205020625)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬১১ 01130004026 জমাঃ েকরুল ইসলাম মতৃ জিলাযয়ি আলী 

জদওয়ান

ভাটি িসুলপুি এনাযয়ি নগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020347), জিসামবিক জগযেট 

(1903)

১৬১২ 01130004027 জমাহাম্মদ জহাযসন মৃি ৈবললুি িহমান মাষ্টাি েিােীকাবি েিােীকাবি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1930), লাল মুবিিািতা 

(0205020188)

১৬১৩ 01130004029 জমাঃ িাদিা বময়া সিকাি দুধ বময়া সিকাি পাদুয়াি পাড় পাঠন িাোি মিলি (উঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (270)

১৬১৪ 01130004039 জমাঃ আঃ আবেে মৃি সাইে উবদ্দন জিপািী কাবলপুি ষঅটনল মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (1811), লাল মুবিিািতা 

(205020080)

১৬১৫ 01130004040 জমাঃ কবিি জহাযসন সিকাি জমেিা উবদ্দন সিকাি একলািপুি একলািপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020145)

১৬১৬ 01130004071 জমাঃ হাসান ইমাম আেগি আলী মধ্য ইসলামািাদ নিলালপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020817), জিসামবিক জগযেট 

(2092)

১৬১৭ 01130004089 আিদুল ৈাযলক জমাল্লা মাইন উবদ্দন জমাল্লা িড় হলবদয়া নাউিী িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9345)

১৬১৮ 01130004090 এম এ িউে মৃি আযনায়াি আলী মুবন্স পালাযলাকদী জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) জনৌিাবহনী জগযেট (7)

১৬১৯ 01130004091 জদওয়ান জসালায়মান 

আহামদ

মৃি বসিাে উদ্দীন আহামদ জছংগািচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020430), জিসামবিক জগযেট 

(2166)

১৬২০ 01130004092 গােী জমাঃ সাহাবুদ্দীন মৃি মযনায়াি আলী গােী িামদাসপুি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020787)

১৬২১ 01130004096 জমাঃ ইজ্জি আলী মৃি আশ্রাে আলী কাচাবি কাবি জভদুবিয়া িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020357)

১৬২২ 01130004106 জমাঃ িবহদুল্লাহ ইয়াকুি অৃালী জিপািী জিাভাইি কাবি পাঠান িাোি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2708)

১৬২৩ 01130004158 জমাঃ েযয়ে আহম্মদ ৈান ছালামি উল্লাহ ৈান সেলা কাবি নাউিী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (205020032), জিসামবিক জগযেট 

(2038)

১৬২৪ 01130004164 আব্দুল গবন হােী মুনসে আলী বময়াবে পাঠানচক বনবিিপুি মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (577)

১৬২৫ 01130004167 আিদুি িি জিলাযয়ি আলী বমবে িলাইি কাবি ইন্দুবিয়া মিলি (উঃ) বিবেবি জগযেট (2442)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬২৬ 01130004206 জমাহাম্মদ উল্লযাহ সিকাি জমৌলভী েেলুল হক সিকাি চি লিিদী পাঁচানী মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34700), জিসামবিক 

জগযেট (3426)

১৬২৭ 01130004246 জগালাম োরুক মৃি আঃ ওয়াহাি মাস্টাি মুদােি জমাহনপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020553), জিসামবিক জগযেট 

(1782)

১৬২৮ 01130004248 এযকএম োরুক সিকাি মৃি জমাঃ জদযলায়াি সিকাি এনাযয়িনগি এনাযয়িনগি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020022), জিসামবিক জগযেট 

(3432)

১৬২৯ 01130004249 মবেজুল ইসলাম অবল উল্লাহ ু্  বসকদাি একলািপুি একলািপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020241), জিসামবিক জগযেট 

(1847)

১৬৩০ 01130004250 মৃি নাযয়ক আঃ িাবি 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ আলী সিকাি বদঘলীপাড় নাউিী িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020494), জসনািাবহনী জগযেট 

(14458), জিসামবিক জগযেট (2056)

১৬৩১ 01130004254 আবমনুল হক মৃি মবনি জহাযসন কলাকািা জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34886)

১৬৩২ 01130004286 আকিি জহাযসন মৃি জিাস্তম আলী মুদােি জমাহনপুি মিলি (উঃ) জিসামবিক জগযেট (2216), লাল মুবিিািতা 

(205020554)

১৬৩৩ 01130004287 আঃ শুকুি বমঞা জমাঃ নুরুল হক বমঞা িাযিা আনী জছংগািচি 

জপৌিসভা

মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34867), লাল 

মুবিিািতা (205020332), জিসামবিক জগযেট 

(1912)

১৬৩৪ 01130004289 আব্দুল মন্নান প্রধান জোহি আলী  িাোি দূগ তাপুি, 

সািিাবিয়া

আনি িাোি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34946), জিসামবিক 

জগযেট (1715)

১৬৩৫ 01130004300 জমাহাম্মদ আব্দুি িউে জমাহাম্মদ বসিাে উবদ্দন উত্তি গােীপুি পবিম গােীপুি মিলি (উঃ) জসনািাবহনী জগযেট (795), জিসামবিক জগযেট (2121)

১৬৩৬ 01130004302 সসয়দ জমাছযলহ উবদ্দন 

আহযমদ

বমঃ দবললুি িহমান জকিাইিকাবি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (176)

১৬৩৭ 01130004306 আঃ হাবমদ ৈান মৃি জসলামি উল্লাহ ৈান দবক্ষণ একলািপুি একলািপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020117), জিসামবিক জগযেট 

(1731)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৩৮ 01130004307 মৃি আযিক উল্লাহ মৃি আল উবদ্দন মন্ডল েিােীকাবি েিােীকাবি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020389), জিসামবিক জগযেট 

(1939)

১৬৩৯ 01130004312 জমাঃ বছবদ্দকুি িহমান মবেে উবদ্দন ৈবলো িংগু ৈাঁ কাবি ষাটনল িাোি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020659), জসনািাবহনী জগযেট 

(15351)

১৬৪০ 01130004313 জমাঃ ছাইফুল মৃি আঃ ছামাদ বময়ােী ঘাবসিচি বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020006), জিসামবিক জগযেট 

(3442)

১৬৪১ 01130004317 আঃ ওহাি হােী আঃ েব্বাি মুন্সী িালুচি জছংগািচি 

িাোি

মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020187), জসনািাবহনী জগযেট 

(15857)

১৬৪২ 01130004318 মবেবুি িহমান আঃ মবেদ জমাল্লা নিীপুি জমাল্লাকাবি মিলি (উঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34901), লাল 

মুবিিািতা (0205020290)

১৬৪৩ 01130004440 কবিি আহযমদ ৈান ছালামি উল্লাহ ৈান হবিণা বনবিিপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (0205020409)

১৬৪৪ 01130004448 জমাঃ আলী আকিি মৃি জিয়াে উবদ্দন জমাল্লা একলািপুি একলািপুি মিলি (উঃ) লাল মুবিিািতা (106010599), জিসামবিক জগযেট 

(2905)

১৬৪৫ 01130000258 জমাঃ জমাস্তো কামাল নূরুল হক পাটওয়ািী কলাদী মিলি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (পদ্মা) (34746), 

জিসামবিক জগযেট (2371)

১৬৪৬ 01130000345 জমাহাম্মদ কামাল আহাম্মদ জমাহাম্মদ হাসমি উল্লাহ বৈবদিপুি বৈবদিপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2315), লাল মুবিিািতা 

(0205020182)

১৬৪৭ 01130000347 জমাঃ িাহাোহান জদওয়ান মুকবুল জহাযসন জদওয়ান িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2257), লাল মুবিিািতা 

(0205020785)

১৬৪৮ 01130000349 জমাঃ আবমনুল হক জমাঃ মবেবুল হক কলাদী মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2347), লাল মুবিিািতা 

(205020160)

১৬৪৯ 01130000362 আবুল িািাি আেিাি উবদ্দন িাবুিপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2252), লাল মুবিিািতা 

(205020178)

১৬৫০ 01130000365 কােী জমাঃ ইব্রাহীম েয়নাল আিবদন দগিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (973), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34503)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৫১ 01130000367 বিভুবি ভুষন সিকাি অমৃি লাল সিকাি কলাদী মিলি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020720), জিসামবিক জগযেট 

(2365)

১৬৫২ 01130000368 জমাঃ িবেকুল ইসলাম জমাঃ নাবছি উবদ্দন সিকাি কাবিমপুি পূিন মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34720)

১৬৫৩ 01130000374 জমাঃ বছবদ্দকুি িহমান জমাঃ আবমি জহাযসন 

িপাদাি

জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2359), লাল মুবিিািতা 

(205020212)

১৬৫৪ 01130000377 জমাঃ আব্দুল মবিন জমম্বাি হােী আক্রাম আলী ঢালী নাযয়িগাঁও নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2314), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34911), লাল মুবিিািতা 

(0205020233)

১৬৫৫ 01130000378 জমাঃ লুৎফুি িহমান 

পাটওয়ািী

জমাঃ আযনায়াি আলী 

পাটওয়ািী

গাবুয়া পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2326), লাল মুবিিািতা 

(205020248)

১৬৫৬ 01130000380 জমাঃ আবু িাযহি প্রধানীয়া আঃ হাবকম প্রধাবনয়া জঘাড়াধািী মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34905), জিসামবিক 

জগযেট (2479)

১৬৫৭ 01130000382 আিাউি িহমান িালুকদাি আবুল জহাযসন িাহাপুি আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020718)

১৬৫৮ 01130000384 জমাঃ সবেকুি িহমান আমান উবদ্দন িকাউল উপাদী জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2350), লাল মুবিিািতা 

(205020168)

১৬৫৯ 01130000385 জমাঃ হাবিবুি িহমান জমাঃ আিদুস ছামাদ সপলপাড়া মিলি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34917), জিসামবিক 

জগযেট (2396)

১৬৬০ 01130000386 জমাঃ হুমায়ুন কবিি আিদুল আউয়াল কলাদী মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2249), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34719), লাল মুবিিািতা 

(0205020227)

১৬৬১ 01130000387 জমাঃ আবুল কালাম প্রধান জমাঃ িবহম আলী দঃ পূি ত বদঘলদী মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2246), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34733), লাল মুবিিািতা 

(0205020106)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৬২ 01130000391 জমাঃ আবু িাযহি প্রধান জমাঃ আিদুল আলী প্রধান চাপািলী নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2430), লাল মুবিিািতা 

(0205020799)

১৬৬৩ 01130000393 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম জিহান উবদ্দন সিকাি বিিপুি তুষপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2415), লাল মুবিিািতা 

(0205020717)

১৬৬৪ 01130000394 নূরুল ইসলাম প্রধান আঃ েবলল প্রধান পাঁচবকপাড়া মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020162), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34753), জিসামবিক জগযেট 

(2278)

১৬৬৫ 01130000465 জমাঃ েৈরুল ইসলাম মুকযিদ আলী মাষ্টাি বিিপুি তুষপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (3860), লাল মুবিিািতা 

(0205020674)

১৬৬৬ 01130000466 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি জমাঃ জপয়াি আলী প্রধানীয়া পূিণ জক-পূিণ মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2328), লাল মুবিিািতা 

(205020271)

১৬৬৭ 01130000467 জমাঃ রুস্তম আলী পাটওয়ািী জমাঃ োপি আলী 

পাটওয়ািী

গাবুয়া পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2327), লাল মুবিিািতা 

(0205020249)

১৬৬৮ 01130000468 জমাঃ িাোজ্জল জহাযসন আব্দুল গবণ প্রধান জক পূিন পূিণ মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020267)

১৬৬৯ 01130000470 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন 

মজুমদাি

জদযলায়াি জহাযসন 

মজুমদািা

জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2471), লাল মুবিিািতা 

(0205020059)

১৬৭০ 01130000471 জমাঃ হাবিি উল্যা িালূকদাি জমাঃ ৈাযলক িালুকদাি নািায়নপুি চাপািলী মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020741), জিসামবিক জগযেট 

(3489)

১৬৭১ 01130000472 অেয় কুমাি দাস মধুসূদন দাস িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2392), লাল মুবিিািতা 

(0205020239)

১৬৭২ 01130000473 আবুল কালাম পাটওয়ািী আহম্মদ পাটওয়ািী চিপয়ালী আচলবছলা মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (12063), লাল মুবিিািতা 

(0205020638), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(জসনা, জনৌ ও বিমান িাবহনী) (7514)

১৬৭৩ 01130000474 জমাঃ বমোনুি িহমান সছয়দ আবল পাযটায়ািী চাপািলী নািায়নপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9420), লাল মুবিিািতা 

(0205020610), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(জসনা, জনৌ ও বিমান িাবহনী) (7755)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৭৪ 01130000478 জমাঃ আবুিকি পাটওয়ািী মুোফ্েি জহাযসন পাটওয়ািী িদিপুি জক-পূিণ মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2420), লাল মুবিিািতা 

(0205020270)

১৬৭৫ 01130000479 জমাঃ ওয়াযহদ উল্লা আঃ িাযিক চাপািলী নািায়নপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020737), জিসামবিক জগযেট 

(3488)

১৬৭৬ 01130000481 জমাঃ আব্দুল আউয়াল 

প্রধানীয়া

আব্দুল েবলল প্রধানীয়া পূিণ নািায়নপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020268)

১৬৭৭ 01130000482 মািেি আলী েবিেবদ্দন িকাউল জিলী মাছুয়াৈাল ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2337), লাল মুবিিািতা 

(0205020071)

১৬৭৮ 01130000483 জমাঃ ইউনুছ িালুকদাি েবলল িালুকদাি িাহাপুি আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2776)

১৬৭৯ 01130000484 জমাঃ জৈািযিদ আলম লালবময়া আবশ্বনপুি আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2319), লাল মুবিিািতা 

(0205020675), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34823)

১৬৮০ 01130000485 জমাঃ িাহ্  আলম আেিাি উবদ্দন নাউোন নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2409), লাল মুবিিািতা 

(0205020024)

১৬৮১ 01130000487 জমাঃ আিদুল ৈাযলক জমাঃ আিদুল আবেে প্রধান আবশ্বনপুি দবক্ষণ িািগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2248), লাল মুবিিািতা 

(0205020232)

১৬৮২ 01130000488 জমাঃ িাোজ্জাল জহাযসন জিলায়ি আলী দবক্ষণ িািগাঁও আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34872), জিসামবিক 

জগযেট (2312)

১৬৮৩ 01130000490 রুহুল কুু্দ্দুছ েবমি জিপািী নওগাঁও মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34908), জিসামবিক 

জগযেট (2348), লাল মুবিিািতা (0205020161)

১৬৮৪ 01130000491 জমাঃ আবিদ িাো 

িালুকদাি

আব্দুল ৈাযলক িালুকদাি নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3423), লাল মুবিিািতা 

(0205020740)

১৬৮৫ 01130000493 জমাঃ মবমন প্রধান জমাঃ আকিাম আলী িসুলপুি পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (501)

১৬৮৬ 01130000494 জমাঃ আিদুল হাই িালুকদাি আব্দুল ৈাযলক িালুকদাি পয়ালী পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (4700)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৮৭ 01130000495 কােী জমাহাম্মদ আলী কােী ৈবললুি িহমান নািায়নপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2446), লাল মুবিিািতা 

(0205020750)

১৬৮৮ 01130000496 জমাঃ নুরুল হক হাবমদ আলী নওগাঁও মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2453), লাল মুবিিািতা 

(0205020159)

১৬৮৯ 01130000497 জমাঃ আব্দুি িাজ্জাক সিকাি আমোদ আলী সিকাি বপিামিদী বপিামিদী মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2222)

১৬৯০ 01130000498 নূরুল ইসলাম হাবকম জিৈ নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2341), লাল মুবিিািতা 

(0205020768)

১৬৯১ 01130000500 জমাঃ আবিফুি িহমান আব্দুল ওহাি মাষ্টাি বিলমিী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2378), লাল মুবিিািতা 

(0205020507)

১৬৯২ 01130000501 জমাঃ আব্দুল হাবলম ৈবললুি িহমান কাবমমপুি জক পূিণ মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34858), জিসামবিক 

জগযেট (2334), লাল মুবিিািতা (0205020437)

১৬৯৩ 01130000502 জমাঃ োহাঙ্গীি আলম 

বমঞা

আব্দুল হাবমদ বময়া সািপাড় নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2321), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34931), লাল মুবিিািতা 

(0205020222)

১৬৯৪ 01130000503 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম জমা: আকিি আলী দিপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2374), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34950), জসনািাবহনী জগযেট (9370)

১৬৯৫ 01130000532 জমাঃ জমািািক জহাযসন মৃি কবলম উল্লাহ আধািা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (98)

১৬৯৬ 01130000535 জমাঃ জৈািযিদ আলম িামছল হক বমবে িহিী দবক্ষণ আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2353), লাল মুবিিািতা 

(0205020805)

১৬৯৭ 01130000540 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান জুনাি আলী পাটওয়ািী নওগাঁও মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2345), লাল মুবিিািতা 

(0205020156)

১৬৯৮ 01130000542 জমাঃ জমািািে িালুকদাি ইয়াকুি আলী িালুকাদি বমিামা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2448), লাল মুবিিািতা 

(0205020733)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৯৯ 01130000546 এ টি এম কুদ্দুস আঃ ৈাযলক িকাউল জলোকাবি আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (686), লাল মুবিিািতা 

(0205020650)

১৭০০ 01130000548 সবেউল আলম দুলাল ছিি আলী প্রঃ নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2264), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34943), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(0205020130)

১৭০১ 01130000550 জমাঃ নাবছি উবদ্দন জমাহাম্মদ জহাযসন 

িালুকদাি

বমিামা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020735), জিসামবিক জগযেট 

(3483)

১৭০২ 01130000552 জমাঃ ইবলয়াছ সিকাি সেি আলী সিকাি িসুলপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2422), লাল মুবিিািতা 

(0205020626)

১৭০৩ 01130000553 জমাঃ িাহ আলম িকাউল জমাঃ আঃ েব্বাি িকাউল িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2351), লাল মুবিিািতা 

(0205020220)

১৭০৪ 01130000554 কাবে সাইযয়দুি িহমান কাবে জমাঃ ইব্রাবহম িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2282), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34807), লাল মুবিিািতা 

(0205020802)

১৭০৫ 01130000581 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন আব্দুল লবিে প্রধাবনয়া নবিযৈালা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (4881)

১৭০৬ 01130000584 জমাঃ আিদুিিি পাটওয়ািী ছাযয়দ আলী পাটওয়ািী জদলবদয়া আচলবছলা মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2469), লাল মুবিিািতা 

(0205020575)

১৭০৭ 01130000591 জমাঃআঃিাজ্জাক লুৎফুি িহমান পদ্মপাল ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2447), লাল মুবিিািতা 

(0205020481)

১৭০৮ 01130000593 কােী জগালাম জমাস্তো কােী মুনছুি আলী মুনছিদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2379), লাল মুবিিািতা 

(0205020547)

১৭০৯ 01130000599 জমাঃ বসবদ্দকুি িহমান চাঁদ িক্স প্রধান উপাদী জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2280), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34799), লাল মুবিিািতা 

(0205020164)

১৭১০ 01130000602 আবুল িাযসি আব্দুল আবেে প্রধাবনয়া নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2272), লাল মুবিিািতা 

(0205020068)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭১১ 01130000605 জমাঃ মাহফুে ৈাঁন আব্দুল আবেে ৈাঁন ধলাইিলী মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3050), লাল মুবিিািতা 

(0205020687)

১৭১২ 01130000607 কােী িামসুবদ্দন কােী জপয়াি আলী আচলবছলা আচলবছলা মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2456), লাল মুবিিািতা 

(0205020719)

১৭১৩ 01130000614 জমাঃ হুমায়ুন কবিি িহুল আবমন প্রদান নবিযৈালা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9171)

১৭১৪ 01130000618 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম প্রধান রুস্তম আলী প্রধান নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (4511)

১৭১৫ 01130000791 সিকাি জমাঃ নাবসি উবদ্দন আিদুল মবিন সিকাি উত্তি উদ্দমদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2367), লাল মুবিিািতা 

(0205020783)

১৭১৬ 01130000808 জমাঃ োঈদ জহাযসন ওয়ােউবদ্দন সিকাি নাউোন নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2402), লাল মুবিিািতা 

(0205020715)

১৭১৭ 01130000811 জমাহাম্মদ সবহদ উল্যাহ জমাঃ আযনায়াি উল্যাহ দবক্ষণ বদঘলদী মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2259), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34892), লাল মুবিিািতা 

(0205020103)

১৭১৮ 01130000813 জমাঃ হাসমি উল্যাহ প্রধান হেিি আলী প্রধান িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2393), লাল মুবিিািতা 

(0205020456)

১৭১৯ 01130000815 জমাঃ িাৈাওয়াি পাটওয়ািী িযি আলী পাটওয়ািী আবশ্বনপুি আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (275), লাল মুবিিািতা 

(0205020509), জিসামবিক জগযেট (2317)

১৭২০ 01130000821 ইবিঃ জমাঃ েবসম উবদ্দন আব্দুল গফুি প্রধান িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2288), লাল মুবিিািতা 

(0205020171), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34811)

১৭২১ 01130000839 আলী আহযমদ আঃ গফুি িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2462), লাল মুবিিািতা 

(0205020577)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭২২ 01130000840 শ্রী ব্রযেন্দ্র চন্দ্র দাস হবিপদ দাস ডাটিকািা নািায়নপুি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34925), জিসামবিক 

জগযেট (2270), লাল মুবিিািতা (0205020250)

১৭২৩ 01130000842 জমাঃ আঃ লবিে পাঠান আঃ হাবকম পাঠান নওগাঁও আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2468), লাল মুবিিািতা 

(0205020766)

১৭২৪ 01130000844 জমাঃ ইবিছ ৈাঁন মহি আলী ৈাঁন নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2300), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34721), লাল মুবিিািতা (0205020131)

১৭২৫ 01130000850 আবুল কালাম আোদ সুলিান আহম্মদ মজুমদাি মবনগাঁও পয়ালী মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3374), লাল মুবিিািতা 

(0205020429)

১৭২৬ 01130000858 িবহদ উল্যাহ মজুমদাি ওচমান গবন জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2473), লাল মুবিিািতা 

(0205020062)

১৭২৭ 01130000866 জমাঃ নুরুল হক ঢালী জমাঃ আঃ েব্বি ঢালী নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (14695), লাল মুবিিািতা 

(0205020067)

১৭২৮ 01130000870 আব্দুল মান্নান েয়নাল আযিদীন জঘাড়াধািী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9442)

১৭২৯ 01130000877 জমাঃ আবুল মনসুি ৈান জমাঃ আিদুল হাবকম বপংড়া মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2357), লাল মুবিিািতা 

(0205020436)

১৭৩০ 01130000881 ওসমান গবন জগালাম িসুল জঘাড়াধািী মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2472), লাল মুবিিািতা 

(0205020060)

১৭৩১ 01130000887 জমাঃ েয়নাল আযিদীন 

িালুকদাি

মৃি জদযলায়াি জহাযসন 

িালুকদাি

বমিামা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3480), লাল মুবিিািতা 

(0205020739)

১৭৩২ 01130000890 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

বময়া

ওযমদ িাো কিিি মহামায়া িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (1067)

১৭৩৩ 01130000891 জমাঃ আিদুস  সাত্তাি 

সিকাি

জমাঃ মবেি আহযম্মদ 

সিকাি

দাবিিা িসুলপুি পয়ালী মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2728)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৩৪ 01130000892 বছটু  িকাউল ছবমি উবদ্দন িাকিা মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2474), লাল মুবিিািতা 

(0205020214)

১৭৩৫ 01130000986 হ িি আলী িকাউল আবহম আলী িকাউল বপংড়া মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2283), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34716), লাল মুবিিািতা 

(0205020210)

১৭৩৬ 01130000987 জমাঃ আলী আক্কাছ 

পাটওয়ািী

সাহাে উবদ্দন পাটওয়ািী গাবুয়া পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2333), লাল মুবিিািতা 

(0205020431)

১৭৩৭ 01130000988 জমাঃ ছালামি উল্লা জিপািী চারু জিপািী দঃ পঃ বদঘলদী মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (825), লাল মুবিিািতা 

(0205020105)

১৭৩৮ 01130000989 িাহোহান পাযটায়ািী 

(মুবিয াদ্বা)

মমিাে উদ্দীন পাযটায়ািী কনিি মহামায়া িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (12061), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (জসনা, জনৌ ও বিমান িাবহনী) (7129)

১৭৩৯ 01130000991 জমাঃ রুস্তম আলী িালুকদাি জমাঃ ওমি আলী িালুকদাি নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2437), লাল মুবিিািতা 

(0205020801)

১৭৪০ 01130001439 মৃি আিাি জহাযসন আমীি উবদ্দন জঘাড়াধািী মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2480), লাল মুবিিািতা 

(0205020478)

১৭৪১ 01130001446 আিদুল হাবমদ সিকাি মনসুি আলী সিকাি মধ্য বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (4399)

১৭৪২ 01130001447 অৃাব্দুল ৈাযলক েনাি অৃালী জগাবিিপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9446)

১৭৪৩ 01130001451 জমাঃ হাসান সাজ্জাদ আঃ শুক্কুি জমািািকদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2376), লাল মুবিিািতা 

(0205020101)

১৭৪৪ 01130001520 আঃ কাযদি জসকািি আলী প্রঃ নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020440)

১৭৪৫ 01130001544 জমাঃেেলুল হক অৃাবছি জহাযসন দোদাি জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9526)

১৭৪৬ 01130001549 আইয়ুি আলী আিে আলী জিপািী িাবুিপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2251), লাল মুবিিািতা 

(0205020177)

১৭৪৭ 01130001639 জমাঃ মুকযসদ আলী প্রধান সামছুল হক প্রধান দবক্ষণ নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34869), লাল 

মুবিিািতা (0205020100)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৪৮ 01130001648 জমাঃ বলয়াকি আলী িযক্স আলী বময়া সপলপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2362), লাল মুবিিািতা 

(0205020237)

১৭৪৯ 01130001659 জমাঃ নুরুল ইসলাম আলী আকিি প্রধাবনয়া িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2253), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34783), লাল মুবিিািতা 

(0205020238)

১৭৫০ 01130001661 জমাঃ নূরুল ইসলাম সিকাি আলী জহাযসন সিকাি চিমুকুবি মিলি মিলি (দঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (386), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34900)

১৭৫১ 01130001664 জমাঃ রুহুল আবমন আেিাি উবদ্দন জমাল্লা নিকলস মিলি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9352)

১৭৫২ 01130001667 জমাঃ জমাস্তো মৃধা আঃ িবিদ মৃধা মুবন্সিহাট দবক্ষণ বদঘলদী মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020571)

১৭৫৩ 01130001671 মাধি চন্দ্র সাহা  যেশ্বি সাহা কলাদী মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2254), লাল মুবিিািতা 

(0205020321)

১৭৫৪ 01130001675 জমাঃ মবেজুল ইসলাম জিািাি আলী গােী উত্তি বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (446)

১৭৫৫ 01130001684 বমলন চন্দ্র িীল বেযিন্দ্র চন্দ্র িীল নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2299), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34822), লাল মুবিিািতা 

(0205020108)

১৭৫৬ 01130001695 জমাঃ মবেজুল ইসলাম ওয়াযহদ আলী প্রধান ধনািপাড় ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2398), লাল মুবিিািতা 

(0205020591)

১৭৫৭ 01130001704 লাল বময়া পাযটায়ািী কাবদি িক্স পাযটায়ািী বপিামিদী বিশ্বাসপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2410), লাল মুবিিািতা 

(0205020541)

১৭৫৮ 01130001719 জমাঃ হাবিবুি িহমান সিয়ি আলী মুন্সী নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2338), লাল মুবিিািতা 

(0205020228)

১৭৫৯ 01130001725 জমাঃ ইসহাক জমাল্লা ইয়াবসন জমাল্লা জমািািকদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (13395)

১৭৬০ 01130001727 জমাঃ আযনায়ারুল হক 

ৈিকাি

েবহরুল হক জিলিী ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2434), লাল মুবিিািতা 

(0205020229)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৬১ 01130001731 জমাঃ েসীম উবদ্দন কবেল উবদ্দন িপদাি জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2285), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34713), লাল মুবিিািতা 

(0205020213)

১৭৬২ 01130001742 আব্দুল ওয়াদুদ আব্দুল গফুি প্রধানীয় পূিণ কাবিমপুি মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (201)

১৭৬৩ 01130001914 িবেকুল ইসলাম জক, বি, এম, নূরুল ইসলাম জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34941), লাল 

মুবিিািতা (0205020390), জিসামবিক জগযেট 

(2360)

১৭৬৪ 01130001919 জমাঃ মবেজুল ইসলাম 

মজুমদাি

ইয়াবছন মজুমদাি জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2358), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34922), লাল মুবিিািতা 

(0205020061)

১৭৬৫ 01130001957 শ্রী বনিিন চন্দ্র পাল মৃি লবলি মহন পাল উপাদী জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2463), লাল মুবিিািতা 

(0205020167)

১৭৬৬ 01130002071 জমাঃ সুলিান আহাযম্মদ আবমি ৈাঁন উপাদী জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (6133)

১৭৬৭ 01130002081 এ,টি,এম রুহুল কুদ্দুস মিহুম আিদুল মবেদ 

মজুমদাি

জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3306), লাল মুবিিািতা 

(0205020448)

১৭৬৮ 01130002086 ডাঃ জমাঃ ইসহাক মৃি সুিিান আহযম্মদ প্রধান পবিম িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2289), লাল মুবিিািতা 

(0205020172)

১৭৬৯ 01130002095 জমাঃ িবহদুল্লাহ প্রধান ছাযদক আলী প্রধান নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2265), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34840), লাল মুবিিািতা 

(0205020439)

১৭৭০ 01130002143 জমাঃ িবহদ উল্লাহ মৃি োেি আলী জমাল্লা নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2247), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34887), লাল মুবিিািতা 

(0205020129)

১৭৭১ 01130002167 জমাঃ আলীম উল্লাহ বময়া মৃি কুদিি আলী বময়া উত্তি উদ্দমদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2303), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34750)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 
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মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা
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২৫/০৩/২০২১    

১৭৭২ 01130002354 জমাঃ আঃ ৈাযলক মৃি আব্বাছ আলী মধ্য বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020563), জিসামবিক জগযেট 

(2389)

১৭৭৩ 01130002355 এ বি বসবদ্দক (অিঃ) মিহুম আব্দুল গফুি বময়ােী দগিপুি মিলি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (4658), লাল মুবিিািতা 

(0205020696)

১৭৭৪ 01130002358 জমাঃ আলাউবদ্দন বময়াবে জমাঃ জনায়াি আলী বময়াবে বপিামিদী বপিামিদী মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2400), লাল মুবিিািতা 

(0205020025)

১৭৭৫ 01130002359 আিদুি জিো আঃ েবলল প্রধাবনয়া পূিণ নািায়নপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020269)

১৭৭৬ 01130002360 সুযিদাি আলহাজ্জ আলী 

আিিাদ পাযটায়ািী

জমাঃ লাল বময়া পাযটায়াবি বিশ্বাসপুি বপিামিদী মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (17297), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34948)

১৭৭৭ 01130002366 ফ্লাঃ জলঃ (অিঃ ) এ, বি, 

বসবদ্দক

মৃি হাসান আলী সিকাি জমািািকদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2302), লাল মুবিিািতা 

(205020510)

১৭৭৮ 01130002368 জমাঃ িবিি মিহুম আহাযমদ উল্লা 

িকাউল

িাবলকাবি জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (3580), লাল মুবিিািতা 

(0205020661)

১৭৭৯ 01130002371 আবুল কালাম আোদ মবহউবদ্দন ঢালী জিলিী ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2273), লাল মুবিিািতা 

(0205020069)

১৭৮০ 01130002381 িাো জমাঃ আল মামুন জমাঃ েেি আলী িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (1359)

১৭৮১ 01130002580 জমাঃ িাহোহান িালুকদাি মৃি আঃ আউয়াল 

িালুকদাি

নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2445), লাল মুবিিািতা 

(0205020734)

১৭৮২ 01130002763 জমাঃ আব্দুি িি বময়া চাঁন বময়া উত্তি বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (4406)

১৭৮৩ 01130002774 মাৈন লাল িালুকদাি মৃি হবি মযহান িালুকদাি বচিায়ু পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020279)

১৭৮৪ 01130002787 জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃি বময়া িাো পাযটায়ািী সপলপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2293), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34864), লাল মুবিিািতা 

(0205020756)

১৭৮৫ 01130002792 কােী আিদুল মবিন কােী জমাঃ আযনা াি আলী িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জনৌিাবহনী জগযেট (46)
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১৭৮৬ 01130002797 জমাঃ িাোজ্জল জহাযসন 

প্রধান

মৃি আশ্রাে আলী প্রধান িাখড়গাঁও নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2323), লাল মুবিিািতা 

(0205020224)

১৭৮৭ 01130002874 জমাঃ আেগি আলী মবেে উবদ্দন কিিি মহামায়া িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (18407), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (25899), লাল মুবিিািতা (503010237)

১৭৮৮ 01130003136 আিদুস জসািাহান হাবেে আলী নলুয়া জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (5664)

১৭৮৯ 01130003138 জমাঃ আবুল হাযসম িকাউল ওয়াযহদ িকাউল বডঙ্গাভাঙ্গা আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2470), লাল মুবিিািতা 

(0205020455)

১৭৯০ 01130003140 নুরু সিকাি ওয়াযেদ আলী সিকাি মধ্য বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34894), জিসামবিক 

জগযেট (2305), বিবেবি জগযেট (181)

১৭৯১ 01130003218 জমাঃ হান্নান মাষ্টাি প্রধান সসয়িদ আলী প্রধান দবক্ষণ বদঘলদী মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2308), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34940)

১৭৯২ 01130003422 মৃি জমাঃ সুলিান আহযম্মদ মৃি িমোন আলী িযেদাি জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2284), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34947), লাল মুবিিািতা 

(0205020211)

১৭৯৩ 01130003423 বসিাে উবদ্দন আহযমদ কবেল উবদ্দন িপাদাি জগাবিিপুি মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34861), জসনািাবহনী 

জগযেট (14436), জিসামবিক জগযেট (2361)

১৭৯৪ 01130003437 েবহিল হক মিহুম আহযমদ আলী ৈাযদিগাঁও ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9464), লাল মুবিিািতা 

(0205020480)

১৭৯৫ 01130003474 মৃি অযিাক কুমাি জপাদ্দাি মৃি শ্রীধি চন্দ্র জপাদ্দাি কলাদী মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2256), লাল মুবিিািতা 

(0205020457)

১৭৯৬ 01130003510 মৃি জমাহাম্মদ আলী মৃি নূি িক্স গােী বপংড়া মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020558)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৯৭ 01130003514 সসয়দ আবুল িাসাি সসয়দ মুোফ্েি জহাযসন নািায়নপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2339), লাল মুবিিািতা 

(0205020072)

১৭৯৮ 01130003516 জমাঃ আবুল জহাযসন জমাঃ িেি আলী প্রধাবনয়া উপাদী জিায়াবলয়ািাবড় মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34879), জিসামবিক 

জগযেট (2349), লাল মুবিিািতা (0205020166)

১৭৯৯ 01130003517 এম নেরুল ইসলাম জলবনন আবমি জহাযসন িাইিপুি মিলি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34723), জিসামবিক 

জগযেট (2243), লাল মুবিিািতা (0205020173)

১৮০০ 01130003649 জমাঃ িবেকুল ইসলাম 

িালুকদাি

মৃি জমাঃ আলোে উবদ্দন 

িাঃ

নাগদা ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020736), জিসামবিক জগযেট 

(3500)

১৮০১ 01130003653 আবুল জহাযসন হাবেে উবদ্দন িাকিা মাষ্টাি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (18102)

১৮০২ 01130003657 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

িকাউল

মৃি ইসমাইল িকাউল সপলপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2286), লাল মুবিিািতা 

(0205020169)

১৮০৩ 01130003660 জমাঃ মবেে উবদ্দন 

পাযটায়ািী

মৃি আশ্বতাদ উল্লাহ পাযটায়ািী িদিপুি কাবিমপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2271), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34758), লাল মুবিিািতা 

(0205020276)

১৮০৪ 01130003662 জমাঃ িাচ্চু কােী জমাঃ ৈবলল কােী নািায়নপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2443), লাল মুবিিািতা 

(0205020751)

১৮০৫ 01130003669 জমাঃ আবুল িাসাি মৃধা জমাঃ আশ্রাি আলী িাকিা মাস্টাি িাোি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020391), জসনািাবহনী জগযেট 

(9527)

১৮০৬ 01130003757 জমাঃ আলী জহাযসন আব্দুল গবন নিকলস নািায়নপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020273), জিসামবিক জগযেট 

(2330)

১৮০৭ 01130003760 জমাঃ নুরু বময়া মৃি জগালাম জহাযসন জপয়ািীযৈালা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34703), জিসামবিক 

জগযেট (2404)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮০৮ 01130003762 জমাঃ জগালাম জমাস্তো আক্রাম আলী মুবন্সিহাট মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34849), লাল 

মুবিিািতা (0205020104), জিসামবিক জগযেট 

(2260)

১৮০৯ 01130003840 আবুল কালাম কিীি আিদুল মবেদ কাবিমপুি জক পুিণ মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2427), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34939)

১৮১০ 01130003849 নাঃ সুযি সসয়দ ৈায়রুল 

িাসাি

মতৃ জমাঃ ইসমাইল বময়া দবক্ষণ িাইিপুি মিলি িাোি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (205020623), বিবেবি জগযেট 

(944)

১৮১১ 01130003850 জমাঃ সবেকুল ইসলাম মৃি কাবিম আলী জ াগীচাপুি পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2419), লাল মুবিিািতা 

(205020264)

১৮১২ 01130003851 মৃি জমাঃ বগয়াস উবদ্দন মৃি আব্দুি িহমান পদ্মপাল ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2276), লাল মুবিিািতা 

(0205020774)

১৮১৩ 01130003852 জমাঃ ইবিস বময়া জমাঃ জেৌেদাি ৈান িাকিা মাস্টাি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (3942)

১৮১৪ 01130003869 িাো আব্দুস ছাত্তাি িাো জক এ কাযদি িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9330), লাল মুবিিািতা 

(205020672), জিসামবিক জগযেট (2281), 

মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34705)

১৮১৫ 01130003901 মাযৃৃঃ আঃ িহমান 

মজুমদাি

মৃি আক্রাম আলী মজুমদাি িাখড়গাও নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3408), লাল মুবিিািতা 

(0205020482)

১৮১৬ 01130004018 জমাহাম্মদ জহাযসন মৃি মবেে উবদ্দন 

পাযটায়ািী

নািায়নপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34701), লাল 

মুবিিািতা (0205020073), জিসামবিক জগযেট 

(2274)

১৮১৭ 01130004019 জমাঃ রুহুল আবমন জসকািি মুনছুিদী িিবদয়া মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34851), লাল 

মুবিিািতা (0205020102), জিসামবিক জগযেট 

(2258)

১৮১৮ 01130004020 রুহুল অৃাবমন জমৌলভী অৃািদুল ৈাযলক জমািািকবদ িিবদয়া মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (5351)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮১৯ 01130004051 জমাঃ িবিি উল্যাহ সিকাি জমাঃ আবমি জহাযসন 

সিকাি

িসূলপুি। পয়ালী মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34857), লাল 

মুবিিািতা (205020272), জিসামবিক জগযেট 

(2329)

১৮২০ 01130004079 জমাঃ সালামি উল্যাহ 

জচৌধুিী

জমাঃ নুরু বময়া িসূলপুি। নািায়নপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9397)

১৮২১ 01130004080 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি ৈান বসিাে ৈান জদৌলিপুি কাবিমপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (205020277), জিসামবিক জগযেট 

(2421)

১৮২২ 01130004193 জমাঃ আব্দুল মান্নান ইউনুছ বময়া িাখড়গাও নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2429), লাল মুবিিািতা 

(0205020413)

১৮২৩ 01130004194 জমাঃ আঃ িবিদ প্রধান সাইে উবদ্দন প্রধান উদ্দমদী িিবদয়া মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020784)

১৮২৪ 01130004195 জমাঃ মাসুদ বমঞা মৃক আব্দুল িবহম পাযটায়ািী কিিি মহামায়া িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (176)

১৮২৫ 01130004196 নুরুল হক আবমন হ িি আলী েিােী নওগাঁও মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2467), লাল মুবিিািতা 

(0205020576)

১৮২৬ 01130004308 এ জক এম েেলুল হক মিহুম আব্দুল হাবমদ বময়া দগিপুি মিলি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (3737)

১৮২৭ 01130004324 জমাঃ নুরুল ইসলাম 

পাযটায়ািী

মৃি আঃ কবিম পাযটায়ািী উত্তি িািগাঁও নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2311), লাল মুবিিািতা 

(0205020424)

১৮২৮ 01130004325 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন জিাস্তুম আলী উত্তি উদ্দমদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2373), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34850)

১৮২৯ 01130004326 মৃি হুমায়ুন কবিি লবিে হালদাি উত্তি বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2388), লাল মুবিিািতা 

(0205020461)

১৮৩০ 01130004328 জমাঃ োবকি জহাযসন মৃি আমোদ আলী প্রধান আধািা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2310), লাল মুবিিািতা 

(0205020234)

১৮৩১ 01130004329 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন মৃি ইবিস বময়ােী আচলবছলা আচলবছলা মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2454), লাল মুবিিািতা 

(0205020165)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৩২ 01130004330 মৃি েেলুি িহমান আবেজুি িহমান  নওগাঁও মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2464), লাল মুবিিািতা 

(0205020490)

১৮৩৩ 01130004333 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি সিকাি মতৃ ছালামি উল্লাহ সিকাি বিলমিী 1.5E+12 মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020599)

১৮৩৪ 01130004335 জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃি জমৌঃ জমযহি উল্লাহ িাবুিপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2250), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34725), লাল মুবিিািতা 

(0205020175)

১৮৩৫ 01130004336 জমাঃ জোহি আলী প্রধান জমাহাম্মদ আলী প্রধান পূিন কাবিমপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020423)

১৮৩৬ 01130004339 জমাঃ আঃ লবিে সিকাি মৃি মন্স ি আলী সিকাি মধ্য বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2306), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34893)

১৮৩৭ 01130004340 ওয়ালী উল্লাহ িকাউল মৃি িবমে উবদ্দন িকাউল জকপূিণ কাবিমপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2322), লাল মুবিিািতা 

(0205020223)

১৮৩৮ 01130004341 আিদুস সামাদ ৫৯৬২১ কবিম িক্স জিায়াবলয়া িাবড় িাবলকাবি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9339), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34735), জিসামবিক জগযেট (2352)

১৮৩৯ 01130004342 জমাঃ মবনি জহাযসন আব্দুল মবেদ সিকাি আবশ্বনপুি আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2316), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34749), লাল মুবিিািতা 

(0205020326)

১৮৪০ 01130004343 মৃি জমা লুৎেি িহমান মৃি হাবমদ পাটওয়ািী সপইলপাড়া মিলি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2366), লাল মুবিিািতা 

(0205020757)

১৮৪১ 01130004345 আব্দুল ওয়াদুদ 

পাযটায়ািী(অিঃ)

মিহুম এিাযয়দ উল্লাহ 

পাযটায়ািী

কিিি মহামায়া িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (4709), লাল মুবিিািতা 

(0205020520)

১৮৪২ 01130004346 জমাঃ আবুল ৈান মৃি আবমি জহাযসন িাকিা মাস্টাি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2477), লাল মুবিিািতা 

(0205020688)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৪৩ 01130004348 জমাঃ জহাযসন আহাম্মদ 

পাটওয়ািী

মৃি ইয়াকুি জহাযসন 

পাটওয়ািী

মিলি সপলপাড়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2255), লাল মুবিিািতা 

(0205020415), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34836)

১৮৪৪ 01130004349 জমাঃ বমন্নি আলী মৃি অলী আকিি জমাল্লা িিবদয়া  মুচিদী মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2261), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34828), লাল মুবিিািতা 

(0205020107)

১৮৪৫ 01130004352 ওয়াবল উল্লাহ মবেে উবদ্দন িালুকদাি িাকিা মাস্টাি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9396)

১৮৪৬ 01130004353 মাঃ ওঃ অঃ এম ওয়াবহদ 

উল্লহ

মিহুম কুদিি উল্লাহ বময়া উত্তি উদ্দমদী িিবদয়া মিলি (দঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (236)

১৮৪৭ 01130004355 মৃি জমাঃ জসাযলমান প্রধান েেি আলী প্রধান দবক্ষণ বদঘলদী মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2382), লাল মুবিিািতা 

(0205020721)

১৮৪৮ 01130004356 মৃি জমাঃ আশ্বতাদ উজ্জামান মৃি আবেে উবদ্দন িক্স িাবলকাবি জিায়াবলয়ািাড়ী মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2279), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34732)

১৮৪৯ 01130004358 োহাংগীি জহাযসন সিকাি মিহুম আকিি জহাযসন 

সিকাি

িাইিপুি মিলি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2666)

১৮৫০ 01130004360 মৃি জমাঃ মুকবিল জহাযসন মৃি বেন্নি আলী প্রধান মবনগাঁও পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2418), লাল মুবিিািতা 

(0205020208)

১৮৫১ 01130004362 জমাঃ সবহদ বপযটায়ািী আঃ লবিে পাযটায়ািী িদিপুি জক-পূিণ মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020265)

১৮৫২ 01130004364 জমাঃ সবেকুল ইসলাম 

পাযটায়ািী

মৃি জসালায়মান পাযটায়ািী কাবচয়ািা বপিামিদী মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020716)

১৮৫৩ 01130004365 জমাঃ আলী জনওয়াে জমাঃ সসয়দ আলী আবশ্বনপুি আবশ্বনপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2413), লাল মুবিিািতা 

(0205020514)

১৮৫৪ 01130004366 জমাঃ মৃি জমাঃ ওসমান 

গবন (মু. িা)

মৃি সুিল সিকাি জিলীমাছুয়াৈাল বৈবদিপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020449)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৫৫ 01130004368 জমাঃ িাহোহান সিকাি আঃ হাযিম সিকাি িাইিপুি মিলি িাোি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34831), জিসামবিক 

জগযেট (2244), লাল মুবিিািতা (0205020181)

১৮৫৬ 01130004369 শ্রী সূ ত নািায়ন জদ মৃি শ্রী বনিািন চন্দ্র জদ কলাবদ মিলি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2399), লাল মুবিিািতা 

(0205020174)

১৮৫৭ 01130004370 জমাঃ সাযহি আলী মৃি জমাঃ জমযহি আলী 

প্রধান

দবক্ষণ বদঘলদী মুবন্সিহাট মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34736), জসনািাবহনী 

জগযেট (16844), লাল মুবিিািতা (0205020654)

১৮৫৮ 01130004371 জমাঃ মুকবুল জহাযসন বমবে মৃি মজুেেি বমবে পদ্মপাল ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020070)

১৮৫৯ 01130004373 জমাঃ আঃ ছামাদ মৃি োেি আলী প্রধান িাবুিপাড়া মিলি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2290), লাল মুবিিািতা 

(0205020176)

১৮৬০ 01130004374 জমাঃ েেলুল হক মৃি েবলল প্রধান ৈাযদিগাঁও ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2335), লাল মুবিিািতা 

(0205020066)

১৮৬১ 01130004375 িবেকুল ইসলাম মিহুম বমন্নি  আলী 

প্রধানীয়া

 	বডঙ্গাভাঙ্গা আড়ং িাোি মিলি (দঃ) ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (35)

১৮৬২ 01130004377 মৃি হাবলম ঢালী আব্দুল আবেে ঢালী জিলিী ৈযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2433), লাল মুবিিািতা 

(0205020209)

১৮৬৩ 01130004378 জমাঃ আবুল হাযসম জমাঃ ওহাি আলী চাপাবিয়া জক-পূিণ মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34877), জিসামবিক 

জগযেট (2425)

১৮৬৪ 01130004380 আঃ ৈাযলক আঃ হাবমদ প্রধাবনয়া পূিণ নািায়নপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020266)

১৮৬৫ 01130004381 জমাঃ সিয়ি আলী ৈান জমাঃ ওয়াযেদ আলী ৈান জপয়াবিযৈালা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34952), জিসামবিক 

জগযেট (2266), লাল মুবিিািতা (0205020231)

১৮৬৬ 01130004382 আবুল িাসাি মৃি আঃ গফুি জিপািী মাবনগাঁও পয়ালী িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2325), লাল মুবিিািতা 

(0205020247)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৬৭ 01130004385 জমাঃ হাযেে প্রধান মৃি আলী মবদ্দন পদ্মপাল ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020777)

১৮৬৮ 01130004388 আব্দুল কাযদি মিহুম মকবুল জহাযসন পদ্মপাল ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (15190), লাল মুবিিািতা 

(0205020645)

১৮৬৯ 01130004390  মিহুম অৃাব্দুল মান্নান জমাঃ োযিদ অৃালী িদিপুি পূিণ কাবিমপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9438)

১৮৭০ 01130004391 জমাঃ মুবেবুি িহমান  প্রধান মৃি জমৌঃ এনাযয়ি আলী 

প্রধান

িাইিপুি মিলি িাোি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34756), জিসামবিক 

জগযেট (2245), লাল মুবিিািতা (205020782)

১৮৭১ 01130004392 জমাঃ জহাযসন আলী জমাঃ ওসমান আলী প্রধান বৈবদিপুি বৈবদিপুি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34906), জিসামবিক 

জগযেট (2267), লাল মুবিিািতা (0205020183)

১৮৭২ 01130004393 জমাঃ হাবিি উল্লাহ জমাঃ ইছমি আলী  প্রধান নলূয়া জিায়াবলয়ািাড়ী মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34763), লাল 

মুবিিািতা (0205020128), জিসামবিক জগযেট 

(2263)

১৮৭৩ 01130004394 জমাঃ িহীদ উল্লাহ মৃি োেি আলী প্রধান িাবুিপাড়া মিলি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2292), লাল মুবিিািতা 

(0205020180), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34258)

১৮৭৪ 01130004396 জমাঃ আঃ মাযলক মৃি আঃ আবেে প্রধান িদিপুি   জক-পূিণ মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020225)

১৮৭৫ 01130004397 জমাঃ আবুল িািাি মৃি সবলম উবদ্দন কাবিমপুি জক-পূিণ মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2332), লাল মুবিিািতা 

(0205020278)

১৮৭৬ 01130004398 জমাঃ আইয়ুি আলী আেগি আলী প্রধাবনয়া জপয়ািীযৈালা নাযয়িগাঁও মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34841), জসনািাবহনী 

জগযেট (5366)

১৮৭৭ 01130004399 মাঃওঃঅঃ জদযলায়াি 

জহাযসন

জমাঃ আিদুল হাবকম বপংড়া মাস্টাি িাোি মিলি (দঃ) বিমানিাবহনী জগযেট (650)

১৮৭৮ 01130004401 জমাঃ িাহাোহান বময়া ডাঃ ইবিস বময়া নািায়নপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (9487)

১৮৭৯ 01130004403 চান িক্স কােী জমাহম্মদ জহাযসন কােী নািায়নপুি নািায়নপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (367)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৮০ 01130004404 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

িালুকদাি

ৈাযদিগাঁও ৈাযদিগাঁও মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3453), লাল মুবিিািতা 

(0205020738)

১৮৮১ 01130004405 েয়ি কুমাি দাস মধুসূদন দাস নলুয়া  জিায়ালীয়ািাবড় মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2387), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34816)

১৮৮২ 01130004406 জমাঃ হাবিি উল্লাহ জমাঃ কবেল উবদ্দন িাখড়গাঁও নািায়নপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2095)

১৮৮৩ 01130004409 আব্দুল মান্নান আলী জহাযসন বমবে নওগাঁও নওগাঁও মিলি (দঃ) বিবেবি জগযেট (2566), লাল মুবিিািতা 

(0205020503)

১৮৮৪ 01130004410 জমাঃ ইসলাম ৈান মৃি আঃ মবেদ ৈান িহিী আড়ং িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2355), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34776)

১৮৮৫ 01130004411 আলী আশ্রাে মজুমদাি আক্রাম আলী মজুমদাি িাখড়গাও নািায়নপুি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2428), লাল মুবিিািতা 

(0205020263)

১৮৮৬ 01130004412 মৃি জমাঃ আবুল িাসাি 

পাযটায়ািী (আনসাি)

মৃি নাবসি উবদ্দন কিিি মহামায়া িাোি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020477)

১৮৮৭ 01130004416 ৈবললুি িহমান আলহাজ্ব আঃ কবিম 	কাবচয়ািা বপিামিদী 

িাোি

মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (3263), লাল মুবিিািতা 

(0205020026)

১৮৮৮ 01130004420 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ সামসুউবদ্দন নওগাঁও নওগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (114), লাল মুবিিািতা 

(0205020504)

১৮৮৯ 01130004421 আব্দুল ৈাযলক জমাঃ বসিাজুল হক িসুলপুি িসুলপুি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2845)

১৮৯০ 01130004424 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি আঃ ৈাযলক প্রধান িাবুিপাড়া মিলি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2291), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34885), লাল মুবিিািতা 

(0205020179)

১৮৯১ 01130004425 জমাঃ নূরুল ইসলাম নূরু মৃি আঃ েবলল িকাউল উপাদী উপাদী মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2455), লাল মুবিিািতা 

(0205020698)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৯২ 01130004426 জমাঃ আবু হাবনে মৃি মন্স ি আলী বময়ােী সপলপাড়া মিলি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2287), লাল মুবিিািতা 

(0205020170), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34731)

১৮৯৩ 01130004428 এম সুরুে বময়া আব্দুল কাযদি প্রধান কলাদী মিলি িাোি মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (2918)

১৮৯৪ 01130004429 আিদুল লবিে আবেজুি িহমান নওগাঁও মধ্য নওগাঁও মিলি (দঃ) জসনািাবহনী জগযেট (1489), লাল মুবিিািতা 

(0205020653)

১৮৯৫ 01130004431 মীি আঃ মন্নান িেন আলী মীি জমািাবিকবদ মিলি িাোি মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2380), লাল মুবিিািতা 

(0205020572)

১৮৯৬ 01130004434 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি েেলুল হক মুবন্স মধ্য বদঘলদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2262), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34765), লাল মুবিিািতা 

(0205020127)

১৮৯৭ 01130004435 মৃি সুঃ আঃ িবহম মৃি মহি আলী জমািািকদী িিবদয়া মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2383), লাল মুবিিািতা 

(0205020729)

১৮৯৮ 01130004442 আব্দুল মান্নান পাযটায়ািী আব্দুল হাবমদ দবক্ষণ নলুয়া জিায়াবলয়া িাড়ী মিলি (দঃ) জিসামবিক জগযেট (2390), লাল মুবিিািতা 

(0205020704)

১৮৯৯ 01130004444 জমাঃ আবেজুল হক নুরু িক্স িাখড়গাও নািায়নপুি মিলি (দঃ) লাল মুবিিািতা (0205020281)

১৯০০ 01130004445 জমাঃ নুরুল হক মৃধা জমাঃ আঃ িহমান মৃধা ৈগ তপুি বৈবদিপুি মিলি (দঃ) মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34848), জিসামবিক 

জগযেট (2269), লাল মুবিিািতা (0205020703)

১৯০১ 01130000272 জমাঃ আমীি আলী  

পাটওয়ািী

জমািািক আলী বিেয়পুি পাক-বিেয়পুি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2552), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34652)

১৯০২ 01130000276 জমাঃ আবুল েেল মৃি জমািািক উল্যাহ জসিিা ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060110)

১৯০৩ 01130000285 কােী িামচুল হক কােী মহউবদ্দন টামটা টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060297), জিসামবিক জগযেট 

(2702)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯০৪ 01130000288 জমাঃ িবেক উল্লযাহ ভূঞা ইব্রাহীম ভূঞা জসবিনািায়নপুি হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2797), লাল মুবিিািতা 

(205060062)

১৯০৫ 01130000291 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন জমািািক জহাযসন মুন্সী হাঁবড়য়া হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (3149)

১৯০৬ 01130000812 জমাঃ আিদুি িিীদ 

পাযটায়ািী

জমাঃ আিদুল েব্বাি 

পাযটায়ািী

বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2664), লাল মুবিিািতা 

(205060011)

১৯০৭ 01130000817 জমাঃ আবুল কালাম 

পাযটায়াবি

েেলুি িহমান জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060061), জসনািাবহনী জগযেট 

(9103)

১৯০৮ 01130000820 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি জচৌধুিী জমাঃ আইয়ুি আলী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060236), জিসামবিক জগযেট 

(3451)

১৯০৯ 01130000822 জমাঃ নােমুল আহছান জমাঃ আব্দুল মবিন জমাহল্লা বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060042), জিসামবিক জগযেট 

(2880)

১৯১০ 01130000826 আিদুল কবিম আসলাম পাটওয়ািী জসানাযচাঁ উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060132), জিসামবিক জগযেট 

(2524)

১৯১১ 01130000837 জমাঃ হাযেে আহযমদ 

পাটওয়ািী

ওছমান গবন পাটওয়ািী িাড়া উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060109), জিসামবিক জগযেট 

(3475)

১৯১২ 01130000857 জমাঃ িাজুল ইসলাম আঃ ওহাি জসানাযচাঁ উয়ারুক িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (6438)

১৯১৩ 01130000864 জমাঃ জমাোযম্মল হক জগালাম নিী সুিসই উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060115), জসনািাবহনী জগযেট 

(9489), জিসামবিক জগযেট (2717)

১৯১৪ 01130000869 হাবিবুি িহমান হাবনে পাটওয়ািী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060272), জিসামবিক জগযেট 

(3440)

১৯১৫ 01130000873 জগালাম সািওয়াি আলী আহযমদ িবিদপুি উনবকলা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060023), জিসামবিক জগযেট 

(2565)

১৯১৬ 01130000982 জমাঃ আযনায়াি উল্লাহ জছলামি উল্লাহ জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060275), জিসামবিক জগযেট 

(2872)

১৯১৭ 01130001033 জমাঃ জগালাম জমাস্তো িিােি উল্লাহ মবনপুি বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34487), জিসামবিক 

জগযেট (2937)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯১৮ 01130001034 জমাঃ আিদুল অদুদ হাবনে পাটওয়ািী আোগিা উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060079)

১৯১৯ 01130001036 নুরুল হক মমিাে উবদ্দন হাটপাড় পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2262)

১৯২০ 01130001040 আিদুল ওহাি ডাঃ মবেবুল হক বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060015), জিসামবিক জগযেট 

(2667)

১৯২১ 01130001116 জমাঃ ইসমাইল পাযটায়াবি জমাঃ িামসুল হক 

পাযটায়াবি

বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34439), জিসামবিক 

জগযেট (2528)

১৯২২ 01130001122 আঃ মান্নান পাযটায়ািী আহাম্মদ আবল  পাযটায়ািী বিিািা জদিকিা িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (15438)

১৯২৩ 01130001124 আিদুল মান্নাে আঃ গবন জিপািী সূচীপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (3254)

১৯২৪ 01130001126 জমাঃ নুরুল হক আব্দুল কাযদি পাটওয়ািী বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060018), জিসামবিক জগযেট 

(3311)

১৯২৫ 01130001129 জমাঃ আবমি জহাযসন জমাঃ বেবগি বময়া মবনপুি বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34603), জিসামবিক 

জগযেট (2984)

১৯২৬ 01130001131 আব্দুি িবিদ জিহান উবদ্দন িপদাি নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (1023)

১৯২৭ 01130001132 জমাঃ িবেকুল ইসলাম আব্দুি িহমান নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2099)

১৯২৮ 01130001143 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন আিদুল গবন পাযটায়ািী জিাস্তা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060123)

১৯২৯ 01130001144 জমাঃ নেরুল ইসলাম জমাঃ আিদুল লবিে 

পাটয়ািী

নাওড়া জমযহি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34632), বিবেবি 

জগযেট (5596)

১৯৩০ 01130001146 জমাঃ বসিাজুল হক আিদুল হাবমদ পাঁচরুৈী িলিীদ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060301), জিসামবিক জগযেট 

(2732)

১৯৩১ 01130001198 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন আঃ মবেদ মুবন্স িাবদয়া িলিীদ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34590), জিসামবিক 

জগযেট (2543)

১৯৩২ 01130001203 আিারুজ্জামান আব্দুল হাবমদ বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060016), জিসামবিক জগযেট 

(3313)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৩৩ 01130001225 আঃ ছাত্তাি পাযটায়ািী ত্তসমান আলী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060269), জিসামবিক জগযেট 

(2594)

১৯৩৪ 01130001235 জমাঃ ইউনুছ আলী সবিে উল্যা ছািািপাইয়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (4684)

১৯৩৫ 01130001246 জমাঃ আবু িাযহি বিয়াে উবদ্দন বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060017), জিসামবিক জগযেট 

(3312)

১৯৩৬ 01130001425 আলী আকিি জমাল্লা আঃ েব্বি জমাল্লা উপলিা জমহাি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2838), লাল মুবিিািতা 

(205060125)

১৯৩৭ 01130001426 বসিাজুল হক ছাযয়দ আলী পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060207), জিসামবিক জগযেট 

(2615), বিবেবি জগযেট (8499)

১৯৩৮ 01130001429 জমাঃ বসিাজুল হক আব্দুি িহমান জদিকিা জদিকিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2771), লাল মুবিিািতা 

(205060246)

১৯৩৯ 01130001433 জমাঃ সিয়ূি আলী হাবিি উল্লযা পাটওয়াবি িাোপুিা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2723), লাল মুবিিািতা 

(205060122)

১৯৪০ 01130001435 েবিদ উল্যাহ জচাধুিী অহীদ উল্যাহ জচাধূিী উনবকলা জচৌধুিী িাড়ী উনবকলা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2560), লাল মুবিিািতা 

(205060024)

১৯৪১ 01130001436 জমাঃ রুহুল আবমন মৃতুু্ জমাঃ আিি আলী কাবেি কাপ জমযহি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060035), জিসামবিক জগযেট 

(2837)

১৯৪২ 01130001442 জমাঃ মহবসন মজুমদাি জমাঃ মাইন উবদ্দন মজুমদাি কাবেি কাপ জমযহি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34445), জিসামবিক 

জগযেট (2920), লাল মুবিিািতা (205060033), 

জিসামবিক জগযেট (2836), জসনািাবহনী জগযেট 

(18989)

১৯৪৩ 01130001444 জমাঃ আবমি জহাযসন আব্দুি িহমান সুয়াপাড়া কাবলয়া পাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060296), জিসামবিক জগযেট 

(2744)

১৯৪৪ 01130001448 জমাঃ আঃ মান্নান হােী ইসমাইল মুন্সী জনায়াগাঁও িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (6186)

১৯৪৫ 01130001453 জমাঃ নূরুল আলাম ইছমাইল মাষ্টাি বৈলািাোি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5714)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৪৬ 01130001454 হাযেে আহম্মদ িামছল হক বনেযমযহি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060032), জিসামবিক জগযেট 

(2759)

১৯৪৭ 01130001455 জমাঃ আব্দুল কুদ্দুছ সুলিান আদি ইছাপুিা আদি ইছাপুিা িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34504), লাল 

মুবিিািতা (205060171), জিসামবিক জগযেট 

(2854)

১৯৪৮ 01130001456 জমাঃ েেি আলী আিদুল হািীম পাযথ তি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (387)

১৯৪৯ 01130001457 জমাঃ নূি আহম্মদ বময়ােী জনয়ামি উল্যা বময়ােী জসানাযচাঁ বময়ােী িাড়ী উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060150), জিসামবিক জগযেট 

(3487)

১৯৫০ 01130001460 নুরুল আবমন আিদুল কাযদি জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (14559)

১৯৫১ 01130001465 আঃ মবিন আশ্রাে আলী পদুয়া জদিকিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2769), লাল মুবিিািতা 

(205060030)

১৯৫২ 01130001467 জমাঃ েেলুল হক পাযটায়ািী আিদুল লবিে চািল বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (1321)

১৯৫৩ 01130001469 আবুল িাসাি নুরু বময়া আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060071), জিসামবিক জগযেট 

(2690)

১৯৫৪ 01130001470 জমাঃ আলী আকিি 

পাযটায়ািী

আব্দুল আলী পাটওয়ািী িাড়া ওয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060237)

১৯৫৫ 01130001473 িহীদ উল্যাহ পাটওয়ািী আিিাে আলী পাটওয়ািী টামটা দবক্ষণ টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060136)

১৯৫৬ 01130001474 মুহাম্মাদ আিদুল ৈাযলক জমাঃ মহব্বি আলী টামটা পূি ত টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060130)

১৯৫৭ 01130001476 জমাঃ আিদুল মবিন জসাযলমান জিপািী বিিপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060086), জিসামবিক জগযেট 

(2712)

১৯৫৮ 01130001478 জমাঃ আিদুল ছাত্তাি ইবিছ পাটওয়ািী টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060214)

১৯৫৯ 01130001482 জমাঃ মবেি উল্যা ভূ ুঁইয়া আবেে উল্যা টামটা পূি ত টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060089)

১৯৬০ 01130001484 জমাঃ েয়নাল আযিবদন জমাঃ আনছাি আলী টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2863)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৬১ 01130001487 জমাঃ সবহদ উল্লাহ ইব্রাহীম বময়া বিিপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060087), জিসামবিক জগযেট 

(2713)

১৯৬২ 01130001490 জমাঃ মবেবুি িহমান 

(বমলন)

মাকু বময়া মজুমদাি জিািসাক জিািসাক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060118), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34575), জিসামবিক জগযেট 

(2834)

১৯৬৩ 01130001531 জমাঃ সসয়দুি িহমান জমাঃ লাল বময়া জস্ববিনািায়নপুি হুবিয়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2603), লাল মুবিিািতা 

(205060247)

১৯৬৪ 01130001536 জহদাযয়ি উল্লাহ ৈান আনা বময়া সদকামিা সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2672), লাল মুবিিািতা 

(0205060161)

১৯৬৫ 01130001542 জমাঃ মযনাহি আলী সুলিান আলী জমাল্লা িায়শ্রী উনবকলা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060178)

১৯৬৬ 01130001545 এ জক এম আবু িাযহি জমাঃ িামছল হক িাবনয়াযচাঁ কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34621), জিসামবিক 

জগযেট (2846)

১৯৬৭ 01130001551 জৈািযিদ আলম েেলুল হক ইছাপুিা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2719), লাল মুবিিািতা 

(205060101)

১৯৬৮ 01130001555 মুনছুি আহম্মদ েবহি উবদ্দন নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (2061)

১৯৬৯ 01130001563 জমাঃ িাহ আলম এম এ মান্নান পাযটায়ািী জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2799), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34532)

১৯৭০ 01130001613 জমাঃ আব্দুল মাযলক জমাল্লা আহম্মদ জমাল্লা পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2614), লাল মুবিিািতা 

(205060203)

১৯৭১ 01130001617 জৈািযিদ আলম বময়া মৃি. েয়নাল আযিবদন বময়া উঘাবিয়া হাবড়য়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2863), লাল মুবিিািতা 

(205060049)

১৯৭২ 01130001618 জমাঃ জৈািযিদ আলম আসলাম বময়া চাঁদপুি সূচীপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060105)

১৯৭৩ 01130001623 জমাঃ োরুক আব্দুল মান্নাে উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2561), লাল মুবিিািতা 

(205060026)

১৯৭৪ 01130001625 জমাঃ আবুল িাসাি জমাঃ আিদুল মান্নান জস্ববিনািায়নপুি হাবড়য়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2623), লাল মুবিিািতা 

(205060279)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৭৫ 01130001626 জমাঃ হাবিি উল্যা আলী আহম্মদ মুন্সী উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2559), লাল মুবিিািতা 

(205060020)

১৯৭৬ 01130001628 জমাঃ মবেজুল ইসলাম জমাঃ বসিাজুল হক পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2612), লাল মুবিিািতা 

(205060068)

১৯৭৭ 01130001629 জমাঃ আবুল িাসাি জমাঃ আব্দুল লবিে 

পাটওয়ািী

ভিানীপুি জিািসাক িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (4757)

১৯৭৮ 01130001631 জমাঃ জমাোফ্েি জহাযসন আবুল হাযিম েযিপুি োক পযিপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060029)

১৯৭৯ 01130001633 জমাঃ আবমনুল হক আব্দুল গফুি পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9476)

১৯৮০ 01130001655 ফ্লাঃ সাঃ আিদুি িবিদ জমাঃ ওয়ালী উল্লা জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত বিমানিাবহনী জগযেট (528)

১৯৮১ 01130001776 জমাঃ োেি আহযমদ সামছূল হক গংগািামপুি  াদিপুি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (3468), লাল মুবিিািতা 

(205060308)

১৯৮২ 01130001782 নূি আহযম্মদ মৃি:আঃ েব্বাি আবমন বনেযমযহি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (3398), লাল মুবিিািতা 

(205060242)

১৯৮৩ 01130001788 জমাঃ আব্দুল মবিন 

পাযটায়ািী

মৃি জমাঃ জমযছি আলী 

পাযটায়ািী

েযিপুি পাক েযিপুি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34649), লাল 

মুবিিািতা (205060188), জিসামবিক জগযেট 

(2842)

১৯৮৪ 01130001794 জমাঃ িবেকুল ইসলাম 

পাযটায়ািী

জমাঃ িবিি উল্লা পাযটায়ািী হাটপাড় পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34472), লাল 

মুবিিািতা (205060162), জিসামবিক জগযেট 

(2802)

১৯৮৫ 01130001805 মৃি আলী আকিি মৃি হাবিি উল্লযা উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060094), জিসামবিক জগযেট 

(2563)

১৯৮৬ 01130001806 জমাঃ েেলুল কবিি নূি জমাহাম্মদ েয়নগি হাবড়য়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2865), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (277)

১৯৮৭ 01130001811 জমাঃ আবু জকািাযয়ছ ৈান হােী লবকয়ি উল্লা ৈান জচবড়য়ািা জিািসাক িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (12201)

১৯৮৮ 01130001816 জমাঃ আহছান হাবিি 

মজুমদাি

আবমরুল হক মজুমদাি জিািসাক জিািসাক 

িাোি

িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2813), লাল মুবিিািতা 

(205060117)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৮৯ 01130001819 িামছুল হক েয়নাল আযিদীন নিহ বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34629), জসনািাবহনী 

জগযেট (9509)

১৯৯০ 01130001823 জমাঃ আবুল হাযসম 

পাযটায়ািী

ইয়াকুি আলী পাটত্তয়ািী িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060005), জিসামবিক জগযেট 

(2657)

১৯৯১ 01130001828 জমাঃ আবু সুবেয়ান ভূইয়া জমাঃ এ িহমান ৫৫৩০৯ বিমাইল হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2674)

১৯৯২ 01130001829 মাহবুি আলম জমাঃ ওয়ালীউল্লা বময়া সূচীপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2832), লাল মুবিিািতা 

(205060104)

১৯৯৩ 01130001831 জমাঃ আিদুি িি জমাঃ আলী বময়া সুয়াপাড়া কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060129), জিসামবিক জগযেট 

(2897)

১৯৯৪ 01130001834 মৃি জমাঃ আযনায়াি উল্লা মৃি ইউসুে আলী আনিপুি পাক েযিপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060027), জিসামবিক জগযেট 

(2566)

১৯৯৫ 01130001837 আযনায়াি বময়া সেদি আলী ঘবড়মন্ডল বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2646), লাল মুবিিািতা 

(205060249)

১৯৯৬ 01130001838 জমাঃ জৈািযিদ আলম ওয়াবল উল্লাহ সূচীপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (254)

১৯৯৭ 01130001841 এম এ িহমান ভূইয়া আলিাে জদযহলা1968131

9580738258

পাক েযিপুি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9415)

১৯৯৮ 01130001844 জমাঃ আব্দুল আবল েেলূল হক জিািসাক জিািসাক 

িাোি

িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060314)

১৯৯৯ 01130001861 সবহদুল্লাহ অৃাবুল হাযসম পাযটায়ািী েযিপুি পাক-েযিপুি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (3271)

২০০০ 01130001863 জমাঃ ছবে উল্লাহ মৃি ছবমি উবদ্দন মজুঃ ঢুশুয়া িলিীদ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2848), লাল মুবিিািতা 

(205060098)

২০০১ 01130001869 অরুন চন্দ্র মজুমদাি মৃি  যেশ্বি মজুমদাি িায়শ্রী উনবকলা িাহিাবস্ত ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (42)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০০২ 01130001870 েনাি জমাঃ আলী আিিাদ 

ভূইয়া

জমাঃ আলী আকিি ভূইয়া নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত পুবলি িাবহনী জগযেট (180)

২০০৩ 01130001872 জমাঃ ইবিস আলী হালদাি জমাঃ আঃ কাযদি হালদাি ইছাপুিা আদি ত ইছাপুি-

3620

িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34464), লাল 

মুবিিািতা (205060121), জিসামবিক জগযেট 

(2849)

২০০৪ 01130001878 জমাঃ নুরুজ্জামান আিদুল েবলল জমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34600), লাল 

মুবিিািতা (0205060229), জিসামবিক জগযেট 

(2843)

২০০৫ 01130001879 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান মৃি নূি বময়া পাযটায়ািী আয়নািলী আয়নািলী 

িাোি

িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060075), জিসামবিক জগযেট 

(2936)

২০০৬ 01130001882 জমাঃ জলাকমান বময়ােী জমাঃ জছাযলমান বময়ােী জসানাযচাঁ উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060133)

২০০৭ 01130001895 জমাহাম্মদ আলী জমাঃ জকািিান আলী পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2798), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34620)

২০০৮ 01130001899 জমাঃ নুরুজ্জামান জমাঃ িিি আলী মহােন পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (3332), লাল মুবিিািতা 

(205060293)

২০০৯ 01130001910 জনছাি আহযম্মদ ইবিস বময়া দারুনকিা জদিকিা িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2934)

২০১০ 01130001952 আব্দুল মবমন বময়া হাছান আলী বময়া সূচীপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060196), জিসামবিক জগযেট 

(2801), জনৌিাবহনী জগযেট (4)

২০১১ 01130001956 জমাঃ হুমায়ন কবিি অৃাহযম্মদ জমাল্লা পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (935), জিসামবিক জগযেট (2609)

২০১২ 01130001962 জমাঃ জহদাযয়ি উল্লা জমাল্লা জমৌঃ সুলিান মাহমুদ নুবনয়া আয়নািলী 

িাোি

িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34541), বিবেবি 

জগযেট (4811)

২০১৩ 01130001966 িবহদুল ইসলাম মৃি জমাঃ জসকািি 

পাটওয়ািী

উঘাবিয়া হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060063), জিসামবিক জগযেট 

(2866)

২০১৪ 01130002068 জমাঃ আসলাম ভুইয়া জমাঃ হাবিবুল্লাহ ভুইয়া জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060235), জিসামবিক জগযেট 

(2823)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০১৫ 01130002072 জমাঃ আবুল হাযসম মৃি সাযয়দ আলী পাযটায়ািী পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5945)

২০১৬ 01130002088 আিদুি িবিদ মৃি ছাদি উল্লাহ জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2618), লাল মুবিিািতা 

(205060067)

২০১৭ 01130002093 জমাঃ িাহোহান জমাঃ আঃ জছািহান জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060287)

২০১৮ 01130002096 মৃি জমাঃ মমিাে উবদ্দন আব্দুল হাই আয়নািলী আয়নািলী 

িাোি

িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060058), জিসামবিক জগযেট 

(2619)

২০১৯ 01130002099 জমাঃ েিরুল হক মৃি ছবলম উবদ্দন জিপািী পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2613), লাল মুবিিািতা 

(205060173)

২০২০ 01130002101 আকিারুজ্জামান মৃি আিদুল েব্বাি মুবন্স হাঁবড়য়া হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34616), জিসামবিক 

জগযেট (2546)

২০২১ 01130002103 জমাঃ হাবনে আহযমদ জমাল্যা পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060234), জিসামবিক জগযেট 

(2607)

২০২২ 01130002107 আব্দুল মান্নান জমাঃ েেলুি িহমান ৈান জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060281), জিসামবিক জগযেট 

(2873)

২০২৩ 01130002108 জমাঃ লবকয়ি উল্লাহ মৃি আঃ জছািহান েয়নগি হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060268), জিসামবিক জগযেট 

(2871)

২০২৪ 01130002111 জমাঃ জহাযসন মৃি হাসমি উল্লযা বছমাইল হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060057), জিসামবিক জগযেট 

(2622)

২০২৫ 01130002113 আলী আকিাি জমাল্লা সসয়দ আলী জমাল্লা আয়নািলী আয়নািলী 

িাোি

িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (2647)

২০২৬ 01130002117 জমাঃ আঃ মান্নান মৃি মুসবলম পাটওয়ািী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2625), লাল মুবিিািতা 

(205060273)

২০২৭ 01130002119 মৃি জমাঃ আবমন উল্যা মৃি েেি আলী বছমাইল হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060202)

২০২৮ 01130002121 বগয়াস উবদ্দন (জসনািাবহনী) মৃি আলী আহযমদ জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060238), জিসামবিক জগযেট 

(2592)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০২৯ 01130002123 জমাঃ ইউসুে জমাঃ নুি বময়অ উঘাবিয়া হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2529), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34442)

২০৩০ 01130002127 জমাঃ হাবেজুি িহমান মৃি েেলুি িহমান জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2516), লাল মুবিিািতা 

(205060278)

২০৩১ 01130002129 জমাঃ আিদুল আবেে মৃি আিদুল েব্বাি মুবন্স জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2824), লাল মুবিিািতা 

(205060264)

২০৩২ 01130002132 মৃি ইবিস বময়া পাটওয়ািী মৃি জমাঃ িবেক পাটওয়ািী নুবনয়া আয়নািলী 

িাোি

িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060195), জিসামবিক জগযেট 

(2620)

২০৩৩ 01130002133 জমাঃ হাবিি উল্যা আঃ মান্নান কুলিী টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060291)

২০৩৪ 01130002135 মৃি ৈবললুি িহমান মৃি আশ্রাে আলী পাযটায়ািী টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2804), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34446)

২০৩৫ 01130002153 জমাঃ িেলুি িহমান 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ মজুমদাি হাযিম উয়ারুক উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060241)

২০৩৬ 01130002156 িবেকুল ইসলাম ভূঞা আঃ আবেে ভূঞা কুলিী টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060084), জিসামবিক জগযেট 

(2707)

২০৩৭ 01130002175 জমাঃ আলী আহম্মদ 

পাযটায়ািী

মৃি হাবলম পাযটায়ািী উয়ারুক উয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2810), লাল মুবিিািতা 

(205060088)

২০৩৮ 01130002182 মৃি জমাঃ আলী আশ্রাে মৃি কাযিম আলী িপদাি আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060052)

২০৩৯ 01130002196 মৃি জমাঃ আিদুল িবিদ মৃি আবমি উবদ্দন 

পাযটায়ািী

আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2554), বিবেবি জগযেট (2503), 

মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34667)

২০৪০ 01130002199 জমাঃ মবেজুি িহমান আিদুল জছািাহান বময়ােী টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34646)

২০৪১ 01130002201 মৃি মুনছুি আহম্মদ মৃি সুজ্জি আলী আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2693), লাল মুবিিািতা 

(205060306)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৪২ 01130002203 জমাঃ আিদুল িি সদ তাি মৃি মহািি আলী বময়ােী জসানাযচাঁ উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060217)

২০৪৩ 01130002205 োেি জহাযসন জচাধুিী মৃি এয়াকুি বময়া টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060212)

২০৪৪ 01130002210 িাচ্চু বময়া আেগি আলী ঢুশুয়া িলিীদ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34469)

২০৪৫ 01130002212 জমাঃ আবুল িাসাি 

(জসনািাবহনী)

মৃি হােী আব্দুি িবহম আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060168)

২০৪৬ 01130002214 জমাঃ নূরুল হক সদ তাি মৃি আব্দুস জসািাহান টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060077)

২০৪৭ 01130002293 আিদুল মান্নান জমাঃ আলী আকিি প্রসন্নপুি। বৈলা িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2575), লাল মুবিিািতা 

(205060303)

২০৪৮ 01130002350 জমাঃ আব্দুল হক মজুমদাি আঃ কবিম মজুমদাি জসানাপুি জমযহি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5402)

২০৪৯ 01130002426 জমাঃ আবমন বময়া ছাযয়দ আলী জহাযসনপুি আশ্রােপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060142)

২০৫০ 01130002433 জমাঃ িাহ োহান পাযটায়ািী জমাঃ নূরুল হক পাযটায়ািী ভাটনীযৈালা টামটা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2753), লাল মুবিিািতা 

(205060277)

২০৫১ 01130002438 জমাঃ িবেকুল ইসলাম জসিাজুল হক বময়া িাোপুিা আদি ত ইছাপূিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2534), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34470), লাল মুবিিািতা (205060299)

২০৫২ 01130002443 কােী জমাঃ িবেকুল ইসলাম জমাঃ জমাসযলহ উবদ্দন িাড়া ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34533), লাল 

মুবিিািতা (205060167)

২০৫৩ 01130002449 জমাঃ আবু ছাইদ বমঞা েেলুল হক কণ তপাড়া কাদিা িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34664), লাল 

মুবিিািতা (0205060245)

২০৫৪ 01130002455 জমাঃ আবুল িািাি সসয়দ আলী বময়ােী বনে জমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060215)

২০৫৫ 01130002456 জমাঃ জসকািি আলী 

পাটওয়ািী

জমাঃ ওয়াবিস পাটওয়াবি জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060317), জিসামবিক জগযেট 

(2876)

২০৫৬ 01130002458 হাবেে আহম্মদ আৈি জছিাে উবদ্দন আৈি িাড়া ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2687), লাল মুবিিািতা 

(0205060143)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৫৭ 01130002461 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন মিহুম অৃাব্দুল অৃাবেে িািাপুি কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2073)

২০৫৮ 01130002567 জমাঃ হাসান আলী হাবনে িপদাি বিমুবলয়া বিমুবলয়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2519), লাল মুবিিািতা 

(205060013)

২০৫৯ 01130002568 আব্দুল মান্নান আব্দুল েব্বাি জচবড়য়ািা জিািসাক িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2391)

২০৬০ 01130002571 রুহুল আবমন ইব্রাবহম ৈবলল উঘাবিয়া হাবড়য়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060074), জিসামবিক জগযেট 

(2868)

২০৬১ 01130002584 জমাঃ আলী জহাযসন জমাঃ আবেে উল্যা 

মজুমদাি

সদয়ািা বৈলা িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060144), জিসামবিক জগযেট 

(2825)

২০৬২ 01130002639 জমাঃ আব্দুল হাবলম মৃি কালা গােী প্রসন্নপুি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060037), জিসামবিক জগযেট 

(3416)

২০৬৩ 01130002643 নবেি জমাহাম্মাদ  

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ মবেদ নাহািা পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060253), জিসামবিক জগযেট 

(2568)

২০৬৪ 01130002647 জমাহাম্মদ জৈািযিদ আলম আবুল হাযিম বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060320), জিসামবিক জগযেট 

(2761)

২০৬৫ 01130002649 জমাঃ মবনরুজ্জামান মৃি কালু জচৌধুিী আোগিা উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060045), জিসামবিক জগযেট 

(2901)

২০৬৬ 01130002650 জমাঃ অবহদ উবদ্দন মজুমদাি মৃি আঃ ছামাদ মাস্টাি জসানাযচাঁ ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060220), জিসামবিক জগযেট 

(2696)

২০৬৭ 01130002651 বদলআিা জিগম ইউছুপ আলী িখগড় হাবড়য়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (8855), জিসামবিক জগযেট 

(2606)

২০৬৮ 01130002652 আব্দুল হান্নান মৃি আিদুল েব্বাি কুিকামিা জদিকিা িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (2380)

২০৬৯ 01130002654 মৃি েেযলি িহামন জমাঃ িবহমউবদ্দন পদুয়া জদিকিা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060039), জিসামবিক জগযেট 

(2770)

২০৭০ 01130002659 জমাঃ িবদউি িহমান মৃি আলীম উবদ্দন পবন্ডি বিেয়পুি পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060211), জিসামবিক জগযেট 

(2571)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৭১ 01130002716 সবহদ উল্লযাহ মৃি সাযয়দ আলী নুবনয়া আয়নািলী 

িাোি

িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34530), লাল 

মুবিিািতা (205060228), জিসামবিক জগযেট 

(2515)

২০৭২ 01130002725 মৃি জমাঃ আবুল েেল 

পাযটায়ািী

মৃি জমৌঃ আঃ মবেদ 

পাযটায়ািী

জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2659), লাল মুবিিািতা 

(0205060263)

২০৭৩ 01130002729 আব্দুল মবিন মিহুম েেলুি িহমান ০১ বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (14572)

২০৭৪ 01130002734 জমাঃ আবুল িাসাি মৃি আঃ িহমান িড়তুলা বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2881), লাল মুবিিািতা 

(205060043)

২০৭৫ 01130002737 নুরুল হক পাযটায়ািী আঃ িবহম পাযটায়ািী মবনপুি বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (16696)

২০৭৬ 01130002742 জমাঃ আঃ মান্নান মৃি ক্বািী িিীে উল্লাহ নবিংপুি নবিংপুি িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2654), লাল মুবিিািতা 

(205060206)

২০৭৭ 01130002743 মৃি িাহ মাসুদ আলম ওয়াযিছ পাযটায়ািী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2874), লাল মুবিিািতা 

(205060292)

২০৭৮ 01130002746 জমাহাম্মদ জসালাইমান হােী এ আবেে জদিকিা জদিকিা িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (7437)

২০৭৯ 01130002751 জমাঃ মবেজুি িহমান মৃি মুন্সী জসকািি আলী চাঁিল বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2641), লাল মুবিিািতা 

(205060187)

২০৮০ 01130002754 জমাঃ েবহরুল হক পাযটায়ািী নওয়াি পাটওয়ািী চাঁিল বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2642), লাল মুবিিািতা 

(205060223)

২০৮১ 01130002764 মৃি কামাল পািা মজুঃ মৃি বৃআবমন উবদ্দন মজুঃ বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2898), লাল মুবিিািতা 

(205060190)

২০৮২ 01130002810 মৃি জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি আঃ ছালাম বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (3295), লাল মুবিিািতা 

(205060076)

২০৮৩ 01130002815 জমাঃ আবুল হাযিম মৃি ছবলম উবদ্দন জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2658), লাল মুবিিািতা 

(0205060174)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৮৪ 01130002816 মৃি এ, এন, এম ইছহাক মৃি জমৌঃ জমাঃ ইছমাইল জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2660), লাল মুবিিািতা 

(205060177)

২০৮৫ 01130002840 জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ িসু বময়া জিপািী ধামিা সূচীপাড়া িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34540), জিসামবিক 

জগযেট (2817)

২০৮৬ 01130002841 জমাঃ আিদুল মাযলক মৃি হাবিি উল্লা মাষ্টাি জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2829), লাল মুবিিািতা 

(205060008), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34542)

২০৮৭ 01130002842 সুযিদাি মুনছুি আহযমদ মৃি িবিি জহাযসন নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2655), লাল মুবিিািতা 

(0205060321)

২০৮৮ 01130002845 জমাঃ জুনাি আলী মৃি আঃ িবিদ জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2830), লাল মুবিিািতা 

(0205060010)

২০৮৯ 01130002854 নেরুল ইসলাম ভূইয়া োবকি আলী ভুইয়া নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (6905)

২০৯০ 01130002856 জমাঃ আঃ িি পাযটায়ািী মৃি সালামি উল্লাহ 

পাযটায়ািী

জসানাপুি জমযহি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2746), লাল মুবিিািতা 

(205060181)

২০৯১ 01130002861 মৃি েয়নাল আিদীন মৃি আনছাি আলী সুয়াপাড়া কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2743), লাল মুবিিািতা 

(205060128)

২০৯২ 01130002866 মৃি আবমি জহাযসন মৃি আঃ সামাদ জসানাযচাঁ উয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2695), লাল মুবিিািতা 

(205060218)

২০৯৩ 01130002880 জমাঃ িাহনুি জমাহাম্মদ মৃি িাহ জমাহাম্মদ ইউনুস িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2831), লাল মুবিিািতা 

(0205060019), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34673)

২০৯৪ 01130002883 জগালাম সযিায়াি হুসাইন জমাঃ জহাযসন পাযটায়ািী নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060158)

২০৯৫ 01130002884 জমাঃ সসয়দ আহাম্মদ ভূইয়া মৃি জনায়াি আলী ভূইয়া জৈাদ্দত উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060080)

২০৯৬ 01130002885 মৃি কামাল উবদ্দন জচৌধুিী মৃি আলী আেগি জচৌধুিী উপলিা জমযহি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2750), লাল মুবিিািতা 

(205060156)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৯৭ 01130002886 জমাঃ আঃ মবিন মৃি োলাল উবদ্দন জমাল্লা বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2921), লাল মুবিিািতা 

(205060028)

২০৯৮ 01130002895 জমাঃ িবেউল্লাহ পাযটায়ািী মৃি মবেে উবদ্দন পাযটাঃ নাওড়া জমযহি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (1134)

২০৯৯ 01130002898 জমাঃ আঃ ছাত্তাি (বিবডআি) মৃি আঃ লবিে জমযহি জপৌিসভা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2751), লাল মুবিিািতা 

(205060232)

২১০০ 01130002915 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি জছোযয়ি উল্লাহ জসনগাঁও কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2839), লাল মুবিিািতা 

(205060126)

২১০১ 01130002916 সছয়দ জমাঃ িাহ আলম মৃি সছয়দ বসবদ্দকুি িহমান শ্রীপুি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2551), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34650)

২১০২ 01130002947 মৃিঃ জমাঃ জদযলায়াি 

জহাযসন

মৃি িামছুল হক পাযটায়ািী িলিীদ-পাযটায়ািী 

িাড়ী

িলিীদ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2733), লাল মুবিিািতা 

(205060099)

২১০৩ 01130002948 মৃি জমাঃ হাযিে মৃি আঃ মান্নান সিদাি জসিিা ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2699), লাল মুবিিািতা 

(0205060148)

২১০৪ 01130002951 জমাঃ রুহুল আবমন মৃি জছাযলমান পাযটায়ািী  িাড়া-পাযটায়ািী িাড়ী ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2533), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34459)

২১০৫ 01130002967 জমাঃ িাহাি উবদ্দন মৃি জমৌঃ েেলুি িহমান জচঙ্গাচাল-মজুমদাি 

িাড়ী

িলিীদ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2731), লাল মুবিিািতা 

(205060198)

২১০৬ 01130002982 জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃি মহব্বি আলী িাড়া হােী িাড়ী ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2688), লাল মুবিিািতা 

(205060304)

২১০৭ 01130002988 জমাঃ নূরুল হক মজুমদাি মৃি আঃ হাবমদ মজুমদাি মজুমদাি িাড়ী ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060112)

২১০৮ 01130002990 মৃি মুছবলম পাটওয়ািী জমাঃ িবিি উদ্দীন 

পাটওয়ািী

বিমুবলয়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060003), জিসামবিক জগযেট 

(2663)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১০৯ 01130002997 জুলবে আলী আিদুি িহমান েনা মাষ্টাি িাড়ী িলিীদ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34555), লাল 

মুবিিািতা (205060056), জিসামবিক জগযেট 

(2806)

২১১০ 01130003001 জমাঃ আলী জহাযসন মৃি আঃ আলী িাড়া পাযটায়ািী িাড়ী ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2685), লাল মুবিিািতা 

(205060070)

২১১১ 01130003003 জমাঃ হাবেে আযহম্মদ মৃি বেবগি বময়া মাস্টাি জেরুয়া আয়নািলী িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2544), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34610)

২১১২ 01130003008 জমাঃ িবেক আহযমদ মৃিঃ জমাঃ িবিি হাযৃযসন নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (2754)

২১১৩ 01130003017 জমাঃ মবেবুল হক মৃি আকিাম উবদ্দন জসিিা ওয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2853), লাল মুবিিািতা 

(205060170)

২১১৪ 01130003037 জমাঃ আলী আহম্মদ জমাঃ ছাযয়দ আলী বসমলা আদি ত ইছাপুিা-

3620

িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2729), লাল মুবিিািতা 

(205060243)

২১১৫ 01130003039 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন মুন্সী আিদুল েব্বি বমঞা আহম্মদনগি বৈলািাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5562)

২১১৬ 01130003049 মৃি জমাঃ আঃ ওদুদ মৃি হােী ইছমাইল প্রধানীয়া িাড়ী আদি ত ইছাপুিা-

3620

িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2720), লাল মুবিিািতা 

(205060102)

২১১৭ 01130003052 জমাঃ আিদুল অদুদ জমাঃ আিদুল আউয়াল জিাস্তা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060095), জিসামবিক জগযেট 

(2727)

২১১৮ 01130003053 জমাঃ জিাোম্মল জহাযসন আবমনুল হক িাড়া ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9461), লাল মুবিিািতা 

(205060138)

২১১৯ 01130003054 জমাঃ ইমাম আলী পাটওয়াবি আিদুল কাযদি জছাটতুলা কািা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060271), জিসামবিক জগযেট 

(2882)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১২০ 01130003055 জমাঃ আিদুল মাযলক ইসমাইল বময়াবে জিাস্তা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060096), জিসামবিক জগযেট 

(2907)

২১২১ 01130003056 জমাঃ আবু িাযহি আনছািী আলহাে আলী আকিি 

বময়া

শ্যামপুি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060276), জিসামবিক জগযেট 

(2645)

২১২২ 01130003058 জমাঃ িাহ্  আলম ৈবললুি িহমান ইছাপুিা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত বিমানিাবহনী জগযেট (155), জিসামবিক জগযেট 

(2856)

২১২৩ 01130003062 সামছুল ইসলাম আিদুি িবহম ঘুঘুিচপ বৈলািাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060184), জিসামবিক জগযেট 

(2573)

২১২৪ 01130003075 জমাঃ জমািািিে বমঞা মৃি আলী আশ্রাে টামটা টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060078), জিসামবিক জগযেট 

(2904)

২১২৫ 01130003130 সবহদ উল্যা বময়ােী ইমাম উবদ্দন টামটা  টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060135)

২১২৬ 01130003213 িামছু উবদ্দন আহাম্মদ 

(জসনািাবহনী)

মৃি কবলম উল্লাহ মাষ্টাি হাড়াইিপাড়া জিািসাক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060252), জসনািাবহনী জগযেট 

(15392)

২১২৭ 01130003216 জমাহাম্মদ জহাযসন 

(জসনািাবহনী)

একিাম আলী জিািসাক জিািসাক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060197), জিসামবিক জগযেট 

(2675)

২১২৮ 01130003284 জমাঃ েবলল মি বুেিি আলী ইছাপুিা ইছাপুিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2718), লাল মুবিিািতা 

(205060100)

২১২৯ 01130003286 জমাহাম্মদ আলী মিহুম কাবেম উবদ্দন িলিীদ িলিীদ িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (4443)

২১৩০ 01130003299 আযনায়ািা জিগম (মু. ন. ক) স্বামীঃ (অিঃ) আব্দুল মবিন জদিকিা জদিকিা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060159), জিসামবিক জগযেট 

(2765)

২১৩১ 01130003300 জমাঃ হাবনে মৃি মবেে উবদ্দন প্রসন্নপুি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060036), জিসামবিক জগযেট 

(2892)

২১৩২ 01130003302 জমাঃ আবমি জহাযসন আমোদ উল্লাহ উল্লাশ্বি উল্লাশ্বি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5551)

২১৩৩ 01130003303 জমাঃ হাবনে মৃি আসমি আলী জিিনাইয়া জিিনাইয়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2578), জসনািাবহনী জগযেট 

(9463)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৩৪ 01130003307 জমাঃ িবদউল আলম আবমন উবদ্দন বিেয়পুি পাক-বিেয়পুি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2894), লাল মুবিিািতা 

(0205060204)

২১৩৫ 01130003310 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ কালা বময়া নাহািা পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060183)

২১৩৬ 01130003311 জমাঃ আঃ হাই মৃিঃ কােীমবদ্দন টামটা টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060085), জিসামবিক জগযেট 

(2711)

২১৩৭ 01130003312 িবে উল্লা  (জসনািাবহনী) মৃি মবেউবদ্দন ওয়ারুক ওয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060259), জসনািাবহনী জগযেট 

(9454)

২১৩৮ 01130003313 জমাঃ বছবদ্দকুি িহমান মৃি আঃ আবেে বিিপুি জিিনাইয়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2859), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34607)

২১৩৯ 01130003321 আঃ মবিন (ই. বপ. আি) মৃি আহাম্মদ আলী জদিকিা জদিকিা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060186), জিসামবিক জগযেট 

(2841), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34447)

২১৪০ 01130003324 জমাঃ িামছু বময়া (বিবডয়াি) মৃি আব্দুল গফুি িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060257)

২১৪১ 01130003333 জমাঃ রুস্তম আলী মৃি ছবমি উবদ্দন বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060201), জিসামবিক জগযেট 

(2922)

২১৪২ 01130003335 জমাঃ রুহুল আবমন 

(আনসাি)

মুি আব্দুি িহমান বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060192), জিসামবিক জগযেট 

(2760)

২১৪৩ 01130003340 জমাঃ আঃ হাই মৃি আনা বময়া বিমুবলয়া িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2665), লাল মুবিিািতা 

(205060012)

২১৪৪ 01130003345 আব্দুল িি বময়া মুবন্স আিারুজ্জামান দিনাপাড়া িাখগ িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2644), জিসামবিক জগযেট 

(2661)

২১৪৫ 01130003351 জমাঃ হাযিস বময়া জমাঃ আিদুল হাবলম জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34598), লাল 

মুবিিািতা (0205060007)

২১৪৬ 01130003355 সসয়দ আলী জসযকিাি আলী িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9423)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৪৭ 01130003443 যুদ্বাহি মৃি সৃযিদাি 

বসিাজুল ইসলাম

মৃি হােী আলাউবদ্দন বমবি উপলিা জমহাি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2752), বিবেবি জগযেট (333)

২১৪৮ 01130003445 জমাঃ ওয়াবহদুল্লাহ আলী আকিি সিকাি শ্যামপুি কাদিা িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34574), জিসামবিক 

জগযেট (2818)

২১৪৯ 01130003536 আবু িাযহি আিদুল মবেদ জসানাপুি জমযহি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5689)

২১৫০ 01130003547 ইব্রাবহম বময়া আশ্রাে আলী মৃধা নবিংপুি নবিংপুি িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9455)

২১৫১ 01130003551 সসয়দ বসবদ্দকুি িহমান মৃি সসয়দ ইউনুছ বময়া উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9346)

২১৫২ 01130003556 মৃি জমাঃ ইউনুছ পাযটায়ািী মৃি এছাহাক পাযটায়ািী িড়তুলা বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060312), বিমানিাবহনী 

জগযেট (49)

২১৫৩ 01130003559 আব্দুল হাবকম জমাল্লা মৃি হােী সংসি উবদ্দন টামটা পবিম টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060092), জিসামবিক জগযেট 

(2701)

২১৫৪ 01130003568 জমাঃ ওয়ালী উল্লাহ মৃি জিািহান উবদ্দন মহল্লা বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060318), জিসামবিক জগযেট 

(2883)

২১৫৫ 01130003593 েয়নাল আিদীন আলী আেগি জিককুনী পাক-েযিপুি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34443), জিসামবিক 

জগযেট (2531)

২১৫৬ 01130003594 জমাঃ ইসমাইল জহাযসন জমাঃ আিি আলী আিাকিা পাক-েযিপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060093)

২১৫৭ 01130003595 জমাঃ েবহরুল আলম মৃি হাযপে সামসুল হক টামটা টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060073)

২১৫৮ 01130003596 এস জমাহাম্মদ মৃি আবিধ আলী মুন্সী আলীপুি ওয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060216), জিসামবিক জগযেট 

(2855)

২১৫৯ 01130003599 জমাঃ জছাযলমান বময়ােী মৃি আব্দুি িহমান বময়ােী জসানাযচাঁ ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060134), জিসামবিক জগযেট 

(2909)

২১৬০ 01130003628 ইবলয়াস বময়া মৃি আকিাম উবদ্দন হাঁবড়য়া হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (756)

২১৬১ 01130003629 জমাঃ অৃালমগীি কবিি জমাঃ েেলুল হক িখগড় হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9518)

২১৬২ 01130003661 জমাঃ আলী আহম্মদ ভূইয়া েেলুল কবিম ভূইয়া জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060066), জিসামবিক জগযেট 

(2787)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৬৩ 01130003671 জমাঃ আব্দুল মাযলক জমাঃ আিদুল অদুধ িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060154)

২১৬৪ 01130003672 জমাঃ আবুল জহাযসন 

পাযটায়ািী

জমাঃ োহান িক্স পাযটায়ািী জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34501), লাল 

মুবিিািতা (0205060009)

২১৬৫ 01130003673 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ মবেবুি িহমান 

পাযটায়ািী

জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060175), জিসামবিক জগযেট 

(3474)

২১৬৬ 01130003676 জমাঃ দবললুি িহমান জমাঃ আঃ োব্বাি জসবিনািায়নপুি হাবড়য়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060051), জিসামবিক জগযেট 

(2864), বিবসএস জগযেট (31)

২১৬৭ 01130003677 জমাঃ ছবে উল্যাহ জচৌধুিী আছলাম বময়া জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060265), জসনািাবহনী জগযেট 

(17843), জিসামবিক জগযেট (2593)

২১৬৮ 01130003678 জমাঃ নুরুল হক জমাঃ িাদিা বময়া জসনগাও কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060180), জিসামবিক জগযেট 

(2748)

২১৬৯ 01130003679 জমাঃ ইমাম জহাযসন আব্বাছ আলী মুন্সী উল্লাশ্বি উল্লাশ্বি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060185), জিসামবিক জগযেট 

(2893)

২১৭০ 01130003680 জমাঃ জহদাযয়ি উল্লা সবলম উবদ্দন ধামিা সূচীপাড়া িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34554), জিসামবিক 

জগযেট (2540)

২১৭১ 01130003681 অবহদুি িহমান হাযেে জগালাম জমাস্তো শ্রীপুি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060034), জিসামবিক জগযেট 

(3504)

২১৭২ 01130003682 জমাস্তাে আহযম্মদ দুদু বময়া উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060025), জিসামবিক জগযেট 

(2562)

২১৭৩ 01130003683 জমাঃ সবেকুি িহমান ইয়াকুি আলী পাটওয়ািী িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060004), জিসামবিক জগযেট 

(2656)

২১৭৪ 01130003685 জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃি এয়াকুি আলী িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060002)

২১৭৫ 01130003686 জমাহাম্মদ আিদুল হাবলম আিদুল কবিম নাওড়া জমহাি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (312)

২১৭৬ 01130003687 হােী জৈািযিদ আলম বুেিি জমযহি পাযটায়ািী েযিপুি পাক-েযিপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060189), জিসামবিক জগযেট 

(2774)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৭৭ 01130003690 জমাঃ সবেকুি িহমান বছবদ্দকুি িহমান বিেয়পুি পাক-বিেয়পুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060038), জিসামবিক জগযেট 

(2570)

২১৭৮ 01130003695 আবুল ৈাযয়ি পাযটায়ািী বুেিি জমহাি পাটওয়ািী েযিপুি পাক-েযিপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060031), জিসামবিক জগযেট 

(2773)

২১৭৯ 01130003705 জমাঃ েহুরুল ইসলাম মৃি মবিউি িহমান 

পাটওয়ািী

জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060006), জিসামবিক জগযেট 

(2827)

২১৮০ 01130003707 জমাহাঃ িহীদ উল্যাহ জগালাম িহমান নাহািা পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060221), জিসামবিক জগযেট 

(3404)

২১৮১ 01130003727 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ সবলম উবদ্দন সূচীপাড়া সূচীপাড়া িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060153), জিসামবিক জগযেট 

(2668)

২১৮২ 01130003728 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন মৃি আঃ মবেদ বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060226), জিসামবিক জগযেট 

(2522)

২১৮৩ 01130003729 মৃি টিপু সুলিান জচৌধুিী মৃি জমাোেি আহম্মদ 

জচৌধুিী

আোগিা উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060149), জিসামবিক জগযেট 

(2684)

২১৮৪ 01130003732 মমিাজুি িহমান জিৈ অবল উল্যাহ জিৈ নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060208)

২১৮৫ 01130003733 আবুল িাসাি আিদুল গবণ বময়া নিািপুি সূচীপাড়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (3326)

২১৮৬ 01130003739 জমাঃ হাসান বময়া জমাঃ ওিাযয়দুল হক িাোপুিা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (15503)

২১৮৭ 01130003741 জমাঃ আবুল কালাম মৃি আঃ মবেদ আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060140), জিসামবিক জগযেট 

(2912)

২১৮৮ 01130003744 মৃি জমাঃ েয়নুল আযিদীন মৃি অবলমবদ্দন জিিনাইয়া জিিনাইয়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060222), জিসামবিক জগযেট 

(2572)

২১৮৯ 01130003749 জমাঃ ইউনুছ জমাল্লা ৈবললুি িহমান জমাল্লা হাড়াইিপাড় জিািসাক িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (16769)

২১৯০ 01130003751 জমাঃ আবেজুি িহমান আঃ গবন িায়শ্রী উনবকলা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060022), জিসামবিক জগযেট 

(2555)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৯১ 01130003752 মৃি বিবিি িিন চক্রিিী সুযিন্দ্র জমাহন চক্রিিী জিািসাক জিািসাক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060119), জিসামবিক জগযেট 

(2891)

২১৯২ 01130003753 জমাঃ ইসহাক আবেম উবদ্দন মুন্সী পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34597), লাল 

মুবিিািতা (0205060060), জিসামবিক জগযেট 

(2821)

২১৯৩ 01130003754 জমাঃ আঃ মান্নান পাযটায়িী আঃ লবিে পাযটায়িী জদিকিা জদিকিা িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34576), লাল 

মুবিিািতা (0205060233)

২১৯৪ 01130003755 জমাঃ নুি জমাহাম্মদ সুজ্জি আলী আলীপুি ওয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060108), জিসামবিক জগযেট 

(2691)

২১৯৫ 01130003758 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি জমাল্লা ছবলম উবদ্দন নাওড়া জমযহি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060127), জিসামবিক জগযেট 

(2840)

২১৯৬ 01130003759 জমাঃ আিদুল হাবলম আৈি আিদুল হাবমদ আৈি িাড়া ওয়ারুক িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060305), জিসামবিক জগযেট 

(2689)

২১৯৭ 01130003761 জমাঃ অবল উল্যা জমাঃ ইসাহাক চাঁদপুি সূচীপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060116)

২১৯৮ 01130003765 জমাঃ আবু িাযহি জুলেক্কি আলী হাড়াইিপাড় জিািসাক 

িাোি

িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2842)

২১৯৯ 01130003768 এম, এ, কাযসম জচৌধুিী মৃি বেতু বময়া সাযিি আয়নািলী আয়নািলী িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2870), লাল মুবিিািতা 

(205060157)

২২০০ 01130003771 মিহুম মাযৃৃঃ আব্দুি 

িাজ্জাক

জমাঃ আব্দুল হাবকম চবন্ডপুি পাচখুবি িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9374)

২২০১ 01130003772 জমাঃ ইব্রাবহম জমাঃ নাবছি উবদ্দন পাখথি বৈলািাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (4295)

২২০২ 01130003773 মৃি জমাঃ আব্দুল আবেে মৃি আবমন উবদ্দন উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060309), জিসামবিক জগযেট 

(2564)

২২০৩ 01130003775 েেলুল কবিম আিিাদ আলী বসমাইল হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9389)

২২০৪ 01130003776 মিহুম আব্দুল হাই মিহুম সুলিান বময়া সূচীপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (15055)

২২০৫ 01130003779 জমাঃ আইয়ুি আলী জমাঃ জদওয়ান আলী িলিীদ িলিীদ িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9416)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২০৬ 01130003786 জমাঃ হাবনে বময়া মৃি দুদু বময়া জদিীপুি কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (797)

২২০৭ 01130003788 জমাঃ মবেবুল হক মৃি চান বময়া উঘাবিয়া উঘাবিয়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060316)

২২০৮ 01130003789 আব্দুি িবহম আব্দুল কবিম সািাল বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (14262)

২২০৯ 01130003791 জমাঃ রুহুল আমীন আঃ িি আবলপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060141), জিসামবিক জগযেট 

(2913)

২২১০ 01130003792 মিহুম িবমে উবদ্দন জমৌলভী মবেে উবদ্দন 

আহযমদ

িাযয়িিাগ বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2591)

২২১১ 01130003793 জমাঃ মনসুি আহযমদ মৃি ইব্রাবহম  পাযটাঃ দিনাপাড়া িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2888), লাল মুবিিািতা 

(0205060176)

২২১২ 01130003794 এযকএস আব্দুি ওয়াদুদ 

ভুইয়া

মৃি কািী োকীি উল্লা ভু ুঁইয়া উপলিা জমযহি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060124), জিসামবিক জগযেট 

(2526)

২২১৩ 01130003796 আবু িাযহি বময়া মিহুম োবলি বময়া ধামিা সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (16597)

২২১৪ 01130003798 মৃি জমাঃ সাইদুি িহমান মৃি নুি বময়া  বষ্ট জচবড়য়ািা জিািসাক িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (4365)

২২১৫ 01130003799 মৃি নাবসি উবদ্দন মৃি জমাোেেি আহযমদ আোগিা আোগিা িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (5913)

২২১৬ 01130003800 হাবেে আহযমদ পাযটায়ািী হাবিবুু্ল্লা পযটায়ািী নাগিাবড়য়া বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (14140)

২২১৭ 01130003807 আব্দুি িহমান ইসমাইল জিক িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (1917)

২২১৮ 01130003814 ওয়াবে উল্লাহ পাটুয়ািী মৃি জকিামি আলী নাবলয়ািা বৈলা িাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (8540)

২২১৯ 01130003824 জমাঃ হাবিবুি িহমান জমাঃ জমাোজ্জল িাযয়িিাগ বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2983)

২২২০ 01130003829 জমাঃ জুলবেকাি আলী মৃি ইব্রাবহম ৈবলল িলিীদ িলিীদ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060213), জিসামবিক জগযেট 

(2734)

২২২১ 01130003836 নুরুল ইসলাম মিহুম মবেে উবদ্দন 

আহযমদ

জদিকিা জদিকিা িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (2563)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২২২ 01130003842 জমাঃ আবু গােি উল্লাহ ৈাঁন আব্দুল  কবিম ৈাঁন সদলিাড়ী িলিীদ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2735), লাল মুবিিািতা 

(0205060280)

২২২৩ 01130003843 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান মৃি আলী আহযমদ জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060274), জিসামবিক জগযেট 

(2595)

২২২৪ 01130003873 আবুল ৈাযয়ি পাযটায়ািী আলী আহম্মদ পাযটায়ািী িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (1976), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34452), জিসামবিক জগযেট (2530)

২২২৫ 01130003874 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন মৃি এিাদ উল্যা িালুকদাি আলীপুি উয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060139), জিসামবিক জগযেট 

(2692)

২২২৬ 01130003878 জমাঃ ওয়াবহদুি িহমান 

িাঙ্গালী

জমাঃ আিদুল লবিে িড়তুলা বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060041), জিসামবিক জগযেট 

(2635)

২২২৭ 01130003880 জমাঃ আযক্কল আলী মৃি আব্দুল কবিম জিািসাক জিািসাক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060047), জিসামবিক জগযেট 

(2674)

২২২৮ 01130003881 জমাঃ আঃ িবিদ মৃি আঃ কাযদি কুলিী টামটা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2808), লাল মুবিিািতা 

(205060082), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34566)

২২২৯ 01130003883 মৃি ওয়াবহদুি িহমান মৃি সুরুে বময়া সদকামিা সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (9480)

২২৩০ 01130003885 মাঃওঃঅঃ এম আিদুস 

সাত্তাি

জমাঃ ওমি আলী িায়শ্রী উনবকলা িাহিাবস্ত বিমানিাবহনী জগযেট (389)

২২৩১ 01130003888 জহাযসন আহযমদ মৃি ওয়ালী মুন্সী জিািসাক জিািসাক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060315)

২২৩২ 01130003896 হারুনুি িিীদ (জসনািাবহনী) জমাঃ িমোন আলী জসনগাঁও িলিীদ িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060182)

২২৩৩ 01130003898 জমাঃ জিাোজ্জল জহাযসন মৃি জমৌঃ জমাকযলসুি 

িহমান

উঘাবিয়া হাবড়য়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2822), লাল মুবিিািতা 

(205060064)

২২৩৪ 01130003899 মৃি জমাঃ লুৎেি িহমান মৃি হােী ইব্রাহীম 

পাযটায়ািী

দিনাপাড়া িাখগ িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2662), লাল মুবিিািতা 

(0205060270)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৩৫ 01130003927 জমাঃ মবনরুল হায়দাি 

জচৌধুিী

আবলউল হায়দাি জচৌধুিী জসানাযচাঁ ওয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2908), লাল মুবিিািতা 

(205060131)

২২৩৬ 01130003931 আলী জহাযসন পাটওয়ািী জমাঃ আঃ গফুি পাটওয়ািী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060048), জিসামবিক জগযেট 

(2862)

২২৩৭ 01130003938 এম লুৎেি িহমান মিহুম ইউনুছ বময়া বছমাইল হাবড়য়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (3755), লাল মুবিিািতা 

(205060172), জিসামবিক জগযেট (2624)

২২৩৮ 01130003951 আিদুস সাত্তাি আিদুস জসািহান চাঁদপুি সূচীপাড়া িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (3998)

২২৩৯ 01130003955 জমাস্তো কামাল জমাঃ ছাযলহ কযাযেন এম এ গফুি িাড়া ওয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2916), লাল মুবিিািতা 

(205060300)

২২৪০ 01130004028 ওয়াবহদুি িহমান নাবেম উবদ্দন পাখথি বৈলা িাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (4469)

২২৪১ 01130004035 জমাঃ নবেি আহম্মদ জমাঃ েজুল কবিম ওয়ারুক ওয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060114)

২২৪২ 01130004059 জমাঃ িামসুল আলম মহব্বি আলী িাড়া ওয়ারুক িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34631), লাল 

মুবিিািতা (205060072), জিসামবিক জগযেট 

(2809)

২২৪৩ 01130004072 জমাঃ সালামি উল্লাহ্ মৃি জলাকমান গবন কুলিী টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060083), আনসাি িাবহনী 

জগযেট (153)

২২৪৪ 01130004093 জমাোযম্মল হক মৃি জসকািাি আলী হাটপাড় পাক বিেয়পুি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060021), জিসামবিক জগযেট 

(2857), জসনািাবহনী জগযেট (5203)

২২৪৫ 01130004095 জহদাযয়ি উল্লা পাযটায়ািী জমাঃ জছলামি উল্লা 

পাযটায়ািী

িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34618), জিসামবিক 

জগযেট (2547)

২২৪৬ 01130004128 জমাঃ জসকািাি আলম জমাঃ আিাউি বময়া 

পাযটায়ািী

জকিিাঙ্গা িাখগ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34675), জিসামবিক 

জগযেট (2556)

২২৪৭ 01130004129 োন্নাি-উল-মাওয়া এম, এ, মবিন Suapara কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060319)

২২৪৮ 01130004135 মৃি জমাঃ আযনায়াি জহাযসন মৃি জুনাি আলী বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত বিশ্রামগি হাসপািাযল বনযয়াবেি/দাবয়ত্বপালনকািী 

মুবিয াদ্ধা জগযেট (47)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৪৯ 01130004136 হােী জমাঃ ইসমাইল জমাঃ জিািাি আলী উপলিা জমযহি িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34557), বিবেবি 

জগযেট (5075), জিসামবিক জগযেট (2541)

২২৫০ 01130004145 জমাঃ মবেবুল হক নওয়াি আলী পাযটায়ািী চাঁিাল বচযিাষী িাহিাবস্ত বিমানিাবহনী জগযেট (234)

২২৫১ 01130004154 কবলম উল্লাহ জমাঃ হাবনে উঘাতুয়া উঘাবিয়া হাঁবড়য়া িাহিাবস্ত জসনািাবহনী জগযেট (263)

২২৫২ 01130004163 ওঃঅঃ এম সালামি উল্লাহ মৃি বিয়াে উবদ্দন 

িালুকদাি

িািাবলয়া িলিীদ িাহিাবস্ত বিমানিাবহনী জগযেট (77)

২২৫৩ 01130004180 জমাঃ আঃ মন্নান মৃি এমদাদ উল্লাহ নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2889), লাল মুবিিািতা 

(205060285)

২২৫৪ 01130004186 মৃি িামসুল হক জমাল্লা মৃি আলী আকিি জমাল্লা পাখথি বৈলািাোি িাহিাবস্ত বিবেবি জগযেট (8708)

২২৫৫ 01130004187 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন মৃি আিি আলী িসুপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060107), জিসামবিক জগযেট 

(2800)

২২৫৬ 01130004204 জমাঃ আঃ কুদ্দুস মৃি লুৎযে আলী িাড়া ওয়ারুক িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2911), লাল মুবিিািতা 

(205060137)

২২৫৭ 01130004261 জমাঃ আলীম উবদ্দন মৃি মঈন উবদ্দন বনেযমহাি িাহিাবস্ত িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34628), জিসামবিক 

জগযেট (2548)

২২৫৮ 01130004270 জমাঃ আব্দুল ৈাযলক মৃি আশ্রাে আলী জৈবড়হি জৈবড়হি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (0205060001), জিসামবিক জগযেট 

(2616)

২২৫৯ 01130004280 কােী মবেজুল ইসলাম কােী আবুল িাসাি িাড়া ওয়ারুক িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060295), বিমানিাবহনী জগযেট 

(817)

২২৬০ 01130004282 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি আঃ হাবকম িািাপুি কাবলয়াপাড়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2844), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34614)

২২৬১ 01130004283 জমাঃ েয়নুল আযিদীন মৃি আঃ আবেে জিাস্তা আদি ত ইছাপুিা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2728), লাল মুবিিািতা 

(0205060097)

২২৬২ 01130004285 জদলওয়াি জহাযসন িামসুল হক িাখগ িাখগ িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34641), জিসামবিক 

জগযেট (2550)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৬৩ 01130004288 জমাঃ জমাৈযলসুি িহমান জমাঃ আিদুল গবন উনবকলা উনবকলা িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34520), জিসামবিক 

জগযেট (2538)

২২৬৪ 01130004295 আলহাজ্ব আঃ হক জমাঃ নুরুল হক িসুপাড়া সূচীপাড়া িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2816), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34514)

২২৬৫ 01130004299 েযয়ে উবদ্দন মিহুম ছাযদক আলী  েযিহপুি পাক েযিহপুি িাহিাবস্ত সিি িাবহনী িহীদ জগযেট (762)

২২৬৬ 01130004303 জমাঃ িাজুল ইসলাম জসানা বময়া কুলিী টামটা িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060120)

২২৬৭ 01130004304 নুরুজ্জামান েবক উবদ্দন নবিংপুি নবিংপুি িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2520), লাল মুবিিািতা 

(205060205)

২২৬৮ 01130004305 জমাঃ জমাস্তো পাটওয়ািী জমাৈযলছুি িহমান 

পাটওয়ািী

নাগিাবড়য়া বচযিাষী িাোি িাহিাবস্ত লাল মুবিিািতা (205060239), জিসামবিক জগযেট 

(2638)

২২৬৯ 01130004319 জমাঃ আব্দুি িউে মিহুম জমৌঃ আব্দুল গফুি িায়শ্রী উনবকলা িাহিাবস্ত জিসামবিক জগযেট (2861), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34593), লাল মুবিিািতা (205060260)

২২৭০ 01130004433 জমাঃ আইয়ুি আলী জমাঃ আিদুল লবিে সদকামিা সূচীপাড়া িাহিাবস্ত মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34440), লাল 

মুবিিািতা (205060106)

২২৭১ 01130000156 জমাঃ মবিউি িহমান 

জিপািী

আব্দুল কবিম জিপািী উত্তি িগুলা চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1345), লাল মুবিিািতা 

(0205070087)

২২৭২ 01130000169 জমাঃ রুহুল আবমন আলী আিিাদ জিপািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1392), লাল মুবিিািতা 

(0205070038)

২২৭৩ 01130000260 জমাঃ িবহদ উল্যাহ বময়া জমাঃ রুস্তুম আলী গােী পবিম চিকৃষ্ণ পুি হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1356), লাল মুবিিািতা 

(0205070083)

২২৭৪ 01130000366 জমাঃ ওমি োরুক 

পাটওয়ািী

জমাঃ আবুল ৈাযয়ি 

পাটওয়ািী

নয়ানী লক্ষীপুি িাোবপ্ত হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3497), লাল মুবিিািতা 

(0205070051)

২২৭৫ 01130001076 নেরুল ইসলাম সিকাি চািাই সিকাি সিকাি িাবড় হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1374), লাল মুবিিািতা 

(0205070003)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৭৬ 01130001086 আব্দুি িহমান আঃ েবলল জচাকদাি জচাকদাি কাবি চি সভিিী হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (2429)

২২৭৭ 01130001228 প্রনি কুমাি সকাি োযনন্দ্র চন্দ্র সিকাি দ: চিখভিিী চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1371), লাল মুবিিািতা 

(0205070044)

২২৭৮ 01130001232 আিদুল ওয়াদুদ পাটওয়ািী আঃ িাযসি পাটওয়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (5196)

২২৭৯ 01130001234 আব্দুি িি বময়া আব্দুল কবিম বময়া পূি তচিকৃষ্ণপুি গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1363), লাল মুবিিািতা 

(0205070030)

২২৮০ 01130001266 লবন বময়া মিহুম আিদুল মবেদ বময়া পবিম চিকৃষ্ণ পুি হাইমচি হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (1073)

২২৮১ 01130001295 বমলনকুে মজুমদাি প্রফুল্ল কুমাি মজুমদাি গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070055)

২২৮২ 01130001296 জমাঃ িবহদ উল্যা জমাঃ হাবেে উবদ্দন িাড়ী কমলাপুি আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1404), লাল মুবিিািতা 

(0205070066)

২২৮৩ 01130001301 মৃি আবুল জহাযসন জচৌবকদাি মৃি হেল কবিম জচৌবকদাি ৈবলোকাবি চিখভিিী হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070005)

২২৮৪ 01130001303 জমাঃ ছবেউল্যাহ সওদাগি েয়নাল আযিদীন সওদাগি গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (0205070017)

২২৮৫ 01130001306 জমাঃ িাহোহান হাওলাদাি আঃ িবহম হাওলাদাি পবিমচি কৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070080)

২২৮৬ 01130001316 জমাঃ আযনায়াি উল্লাহ আব্দুস জছািাহান পাযটায়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070014)

২২৮৭ 01130001318 জমাঃ জগালাম জমাস্তো মৃি চাঁদ িক্স বমবে দবক্ষণ আলগী আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1338), লাল মুবিিািতা 

(0205070019)

২২৮৮ 01130001422 হােী জমাঃ েয়দল জহাযসন 

আৈন

হােী আঃ জমািাযলি আৈন পবিম চিকৃষ্ণ পুি হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3293), লাল মুবিিািতা 

(205070082)

২২৮৯ 01130001430 হাবিবুি িহমান হায়দাি আলী জিপািী বভংগুবলয়া িাোবপ্ত হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1362), লাল মুবিিািতা 

(0205070010)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৯০ 01130001437 জমাঃ িাহোহান পাটওয়ািী আঃ েবলল পাটওয়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1398), লাল মুবিিািতা 

(0205070039)

২২৯১ 01130001443 আিদুি িহমান মাওঃ আঃ হক নয়ানী লক্ষীপুি পবিম চিকৃষ্ণ 

পুি

হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1394), লাল মুবিিািতা 

(0205070009)

২২৯২ 01130001666 েীিন কানাই দাস গকুল বিহািী দাস কমলাপুি আলগী দূগ তাপুি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070064)

২২৯৩ 01130001682 আবমন আহম্মদ নকীি জিাোজ্জল জহাযসন গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1364), লাল মুবিিািতা 

(0205070018)

২২৯৪ 01130001720 জমাঃ আযনায়াি উল্লাহ  জমাঃ বনয়াজুি িহমান জছাটলক্ষ্মীপুি আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070081)

২২৯৫ 01130001726 জমাঃ জহাযসন জিৈ িহমান জিৈ চিযপাড়ামুৈী গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1397), লাল মুবিিািতা 

(205070029)

২২৯৬ 01130001918 সুনীল কৃষ্ণ মাবি হবি জগাবিি মাবি চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1388), লাল মুবিিািতা 

(205070022)

২২৯৭ 01130001929 আিদুল মবিন ৈান জমাঃ দিযিি ৈান চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3230), লাল মুবিিািতা 

(0205070071)

২২৯৮ 01130001939 আবুল িাসাি পাযটায়ািী আিদুল িওিন পাযটায়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34344), লাল 

মুবিিািতা (205070027), জিসামবিক জগযেট 

(1343)

২২৯৯ 01130001940 জমাঃ অবলমবদ্দন জমাঃ মবি িাো ভূইয়া কমলাপুি আলগী দূগ তাপুি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1401), লাল মুবিিািতা 

(205070060)

২৩০০ 01130001944 জমাঃ ছানাউল্লা আব্দুল ৈাযলক জমাল্লাাকাবি হাইমচি হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (1246)

২৩০১ 01130002002 রুহুল আবমন আিদুল ওয়াবহদ আলী চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (1477), লাল মুবিিািতা 

(205070067)

২৩০২ 01130002005 কােী জনছাি উবদ্দন 

আহযম্মদ

মৃি ওসমান গবন নকীি গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3433), লাল মুবিিািতা 

(205070078)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩০৩ 01130002298 আলী হাযৃযসন আকািিি আলী িালুকদাি পুি তচিকৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (14746)

২৩০৪ 01130002324 জমাঃ িাহোহান হাওলাদাি েেল হক হাওলাদাি িাোবপ্ত িাোবপ্ত হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070053)

২৩০৫ 01130002719 জমাঃ হাযেে আহযমদ 

পাযটায়ািী

জমৌঃ আঃ েব্বাি পাযটায়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34257), লাল 

মুবিিািতা (205070015)

২৩০৬ 01130002724 মৃি অবল আহম্মদ পাটঃ জমাঃ আঃ েব্বাি পাটওয়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1335), লাল মুবিিািতা 

(205070020)

২৩০৭ 01130002728 জমাঃ আব্দুল হক জিৈ জমাঃ আিদুল কাযদি জিৈ কােী কাবি চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1350), লাল মুবিিািতা 

(0205070063)

২৩০৮ 01130003260 মৃি সাযেতন্ট মকবুল জহাযসন জমাঃ ইব্রাবহম চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি বিমানিাবহনী জগযেট (506)

২৩০৯ 01130003448 জমাঃ বগয়াস উবদ্দন আলী জমাল্লা উত্তি িগুলা চিখভিিী হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070045)

২৩১০ 01130003450 জমাঃ ইয়াবছন ৈান জমাঃ কামাল উবদ্দন ৈান চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1336), লাল মুবিিািতা 

(205070001)

২৩১১ 01130003854 মৃি জগালোি আহযমদ ৈান মৃি জেৌেদাি ৈান চযিিালাদী হাইমচি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070021 )

২৩১২ 01130003953 জমাঃ মকবুল জহাসন ব্যাপািী মৃি মিাে উবদ্দন ব্যাপািী পবিম চিকৃষ্ণ পুি  আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1391), লাল মুবিিািতা 

(0205070035)

২৩১৩ 01130003954 জমাঃ আিদুল িাবিক 

িকাউল

আিদুি িবিদ িকাউল দ: িগুলা চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1341), লাল মুবিিািতা 

(0205070006)

২৩১৪ 01130003958 জমাঃ লুৎেি িহমান আিদুল কবিম জিপািী উত্তি িগুলা চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1399), লাল মুবিিািতা 

(0205070043)

২৩১৫ 01130003961 েবহি আহম্মদ মাল জসানা বময়া মাল গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (0205070016)

২৩১৬ 01130003963 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন মৃি নূি জমাহাম্মদ 

হাওলাদাি

গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070025)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩১৭ 01130003964 কামরুল হাসান ছানা উল্লাহ মালি চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3268), লাল মুবিিািতা 

(205070040)

২৩১৮ 01130003965 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন েযয়ে িক্স পূি ত চিকৃষ্ণপুি গন্ডামািা হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (9499), লাল মুবিিািতা 

(205070069)

২৩১৯ 01130003973 এ,বি, এম, বসবদ্দকী মৃি জমৌঃ জিাোজ্জল 

হায়াদাি পযটায়ািী

গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3040), লাল মুবিিািতা 

(0205070013)

২৩২০ 01130003977 জমাঃ বসিাে পাটওয়ািী মৃি জমাহাম্মদ আলী 

পাটওয়ািী

িাোবপ্ত িাোবপ্ত হাইমচি লাল মুবিিািতা (0205070054)

২৩২১ 01130003987 সযিাষ চন্দ্র মজুমদাি অবম্বকা চিন মজুমদাি চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3437), লাল মুবিিািতা 

(0205070033)

২৩২২ 01130004107 জমাঃ আহসান উল্লাহ আিদুি িবিদ চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1349), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34288)

২৩২৩ 01130004113 আঃ আবেে ভূইয়া মৃি আঃ িাজ্জাক ভূইয়া চিখভিিী চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1340), লাল মুবিিািতা 

(0205070048)

২৩২৪ 01130004138 জমাঃ েবসম উবদ্দন 

হাওলাদাি

আঃ ছামাদ হাওলাদাি গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070031)

২৩২৫ 01130004141 জমাঃ িাহোহান আবু িাযহি পাটওয়ািী গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জসনািাবহনী জগযেট (5197)

২৩২৬ 01130004155 জগালাম জমাস্তো  জমাঃ জসালায়মান  মাষ্টাি উত্তি আলগী আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3450), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34337)

২৩২৭ 01130004175 হাবেে আহযমদ জমাঃ নুি িৈি পাটওয়ািী উত্তি আলগী আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1360), লাল মুবিিািতা 

(0205070057)

২৩২৮ 01130004185 জমাঃ সাইফুল ইসলাম আলী জমাহাম্মদ সিকাি হাইমচি হাইমচি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070041)

২৩২৯ 01130004221 মৃি জমাঃ আব্দুি িহমান 

পাটওয়ািী

মৃি জমাঃ োহা িক্স 

পাটওয়ািী

নয়ানী লক্ষীপুি পূি ত িাোবপ্ত হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070032)

২৩৩০ 01130004237 নূরুল আবমন সিদাি মৃি পচু সিদাি উত্তি িগুলা চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1370), লাল মুবিিািতা 

(205070047)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৩১ 01130004241 জমাঃ আঃ আউয়াল মুন্সী মৃি আলী আকিি জিপািী মহেমপুি আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (0205070088)

২৩৩২ 01130004243 জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ আিদুি িিীদ গন্ডামািা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1348), লাল মুবিিািতা 

(0205070059), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34253)

২৩৩৩ 01130004274 জমাঃ িাহ্  আলম জকাব্বাদ আলী পাটওয়ািী পূি তচিকৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070026)

২৩৩৪ 01130004279 মুনছুি আলী গােী মৃি আিি আলী গােী পূি তচিকৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070052)

২৩৩৫ 01130004281 মৃি আঃ ছাত্তাি মৃি মবমন আলী জগালদাি জগালদাি কাবি হাইমচি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1373), লাল মুবিিািতা 

(0205070058)

২৩৩৬ 01130004292 জমাঃ ইসমাইল বময়া আব্দুল হাবকম হাওলাদাি পূি ত চিকৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070077)

২৩৩৭ 01130004301 সসয়দ আহযমদ বছবদ্দক আলী উত্তি আলগী আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1361), লাল মুবিিািতা 

(0205070056)

২৩৩৮ 01130004314 মৃি হাঃ আবুল জহাযসন মৃি ইছহাক হাওলাদাি চিযিালাদী হাইমচি হাইমচি লাল মুবিিািতা (0205070036)

২৩৩৯ 01130004323 বসিাজুল ইসলাম মৃি মন্নাে পাটওয়ািী চিভাঙ্গা গন্ডামািা হাইমচি জিসামবিক জগযেট (3490), লাল মুবিিািতা 

(0205070086)

২৩৪০ 01130004332 আিদুল আবেে ৈান িেলুি িহমান ৈান পূি ত চিকৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1395), লাল মুবিিািতা 

(0205070012)

২৩৪১ 01130004334 জমাঃ অবলউল্যা পাটওয়ািী আঃ ওহাি পাটওয়ািী পূি ত চিকৃষ্ণপুি আলগী িাোি হাইমচি জিসামবিক জগযেট (2498), লাল মুবিিািতা 

(0205070074)

২৩৪২ 01130004344 জমাঃ বিল্লাল জহাযসন আঃ আবেে জিপািী দবক্ষণ িগুলা চিখভিিী হাইমচি জিসামবিক জগযেট (1342), লাল মুবিিািতা 

(0205070007)

২৩৪৩ 01130004347 জমাঃ অবহদুজ্জামান মন্টু জমাঃ ইয়াকুি দবক্ষণ আলগী আলগী িাোি হাইমচি লাল মুবিিািতা (0205070011)

২৩৪৪ 01130004437 ছবিউল্যা প্রাঃ মৃি োহা িক্স প্রাং চিভাঙ্গা গন্ডামািা হাইমচি লাল মুবিিািতা (205070034)

২৩৪৫ 01130000372 বসবদ্দকুি িহমান ৈান চাি ৈান মুকুিসাি জমনাপুি িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34609), লাল 

মুবিিািতা (205030092), জিসামবিক জগযেট (868)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৪৬ 01130000453 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি হাযেে আব্দুল কাযদি পূি ত িাোগাঁও, 

িপাদাি িাবড়

িাোিগাঁও 

িাোি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34617), লাল 

মুবিিািতা (205030094), জিসামবিক জগযেট (869)

২৩৪৭ 01130000454 জমাঃ আিদুি িি বময়া আিদুল ৈাযলক পবিম িাোগাঁও 

িাোি বমবে িাবড়

পবিম 

িাোগাঁও িাোি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34456), লাল 

মুবিিািতা (205030315), জিসামবিক জগযেট (843)

২৩৪৮ 01130000457 জমাঃ অবলউল্লাহ পাটওয়ািী আমীি জহাযসন পাটওয়ািী  িাোগাঁও  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি জিসামবিক জগযেট (862), লাল মুবিিািতা 

(205030063)

২৩৪৯ 01130000990 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন ইউনুছ জিপািী Randhunipur

a

HAJIGAN

J

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34461), জিসামবিক 

জগযেট (875)

২৩৫০ 01130001039 কােী মেীবুল হক কােী আঃ েলীল মুন্সী কংগাইি হােীগি হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (5111)

২৩৫১ 01130001042 জমাঃ েয়নাল আিবদন জমাঃ আিদুল ছুিহান মুবন্স KONGAISH HAJIGAN

J

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (836), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34490)

২৩৫২ 01130001050 জমাঃ ৈায়রুল আহসান বমধাি উবদ্দন আহযম্মদ MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1307), লাল মুবিিািতা 

(205030279)

২৩৫৩ 01130001052 জমাঃ আঃ জমাযিাযলি বময়া চান বময়া RANDHUNI

MURA

HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030277), জিসামবিক জগযেট 

(1239)

২৩৫৪ 01130001053 হারুনুি িবিদ মুন্সী আঃ িি মুন্সী RANDHUNI

MURA

হােীগি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030150), জিসামবিক জগযেট 

(884)

২৩৫৫ 01130001057 জমাঃ িাহ আলম নুরুল ইসলাম ৈাটিা বিলওয়াই িলাৈাল হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030233), জিসামবিক জগযেট 

(1317)

২৩৫৬ 01130001058 জমাঃ জৈািযিদ আলম আলিাে আলী ৈাটিা বিলওয়াই িলাৈাল হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030047), জিসামবিক জগযেট 

(1316)

২৩৫৭ 01130001060 জমাঃ ইসমাইল মুবন্স োবেল উবদ্দন BALAKHAL BALAKH

AL

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030377), জিসামবিক জগযেট 

(1325)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৫৮ 01130001066 জমাঃ আঃ কাযদি জমাঃ িবিি উল্যাহ মুন্সী িান্ধুনীমুড়া হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030260), জিসামবিক জগযেট 

(1236)

২৩৫৯ 01130001069 জমাঃ নুরুল ইসলাম হাবিি উল্যাহ্  মুন্সী RANDHUNI

MURA

HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030226)

২৩৬০ 01130001087 জমাঃ িদযিাযদ্দাো জমাঃ ইবিস SUBIDPUR BALAKH

AL

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030137), জিসামবিক জগযেট 

(825), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34643)

২৩৬১ 01130001095 জমাঃ আিদুল জমাযমন মৃি ছপি আলী পূি ত কাবেিগাঁও হােীগি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34611), বিবেবি 

জগযেট (3763)

২৩৬২ 01130001096 জমাঃ জলাকমান পাঠান িামছুল হক পাঠান OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030066), জিসামবিক জগযেট 

(1167)

২৩৬৩ 01130001097 জমাঃ েবহরুল হক 

পাটওয়ািী

জমাহাম্মদ আিদুল আবেে 

পাটওয়ািী

MOISAED RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030068), জিসামবিক জগযেট 

(972)

২৩৬৪ 01130001099 জৈািযিদ আলম হাবিি উল্লা সিদাি সুবিদপুি, সদ তাি িাড়ী, িলাৈাল 

িাোি, 

হােীগি, 

চাঁদপুি।

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030157), জিসামবিক জগযেট 

(888)

২৩৬৫ 01130001108 জমাঃ আিদুল কবিম ছাযয়দ আলী প্রধাবনয়া পূি ত কাবেিগাঁও হােীগি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34523), বিবেবি 

জগযেট (3766)

২৩৬৬ 01130001118 জমাঃ আবুল জহাযসন 

মজুমদাি

আঃ গবন মজুমদাি মাখিন হােীগি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030084)

২৩৬৭ 01130001119 োহাঙ্গীি আলম আিদুস সাত্তাি PURBO 

KAJIRGAON

HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030324), জিসামবিক জগযেট 

(1176)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৬৮ 01130001128 সসয়দ আহম্মদ মজুমদাি কবিম িক্স মজুমদাি UCCHONGA BAKILA হােীগি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (257)

২৩৬৯ 01130001165 জমাঃ আঃ লবিে (মুবি 

জ াদ্ধা)

আঃ মান্নান সুবিদপুি, িলাৈাল 

িাোি, 

হােীগি, 

চাঁদপুল।

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34506), লাল 

মুবিিািতা (0205030304), জিসামবিক জগযেট 

(906)

২৩৭০ 01130001166 জমাঃ আঃ কাযদি পাযটায়ািী ইব্রাহীম পাযটায়ািী OLIPUR OLIPUR হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34633), লাল 

মুবিিািতা (205030330)

২৩৭১ 01130001167 আহযমদ েেলুল আবেম আব্দুল হাবমদ OLIPUR OLIPUR হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34477), লাল 

মুবিিািতা (0205030142)

২৩৭২ 01130001168 জমাঃ আবুল োিাহ হাযেে মনছুি আহযমদ DOWALIYA HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030081), জিসামবিক জগযেট 

(1168)

২৩৭৩ 01130001169 িাচচু বময়া আঃ িবিদ OLIPUR OLIPUR হােীগি জিসামবিক জগযেট (1165), জসনািাবহনী জগযেট 

(9502), লাল মুবিিািতা (205030352)

২৩৭৪ 01130001171 জমাঃ িবিক উল্লাহ পাঠান িামসুল হক পাঠান OLIPUR OLIPUR হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34518), জিসামবিক 

জগযেট (970)

২৩৭৫ 01130001173 জমাঃ েবহরুল হক পাঠান আব্দুল গবন পাঠান OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (205030205)

২৩৭৬ 01130001174 জমাঃ সবেউল্লা পাঠান সামছল হক পাঠান OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (205030067), জিসামবিক জগযেট 

(1158)

২৩৭৭ 01130001175 জমাঃ সাোযয়ি উল্লাহ ওিাযয়দুল্লাহ পাযটায়ািী OLIPUR OLIPUR হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (3401)

২৩৭৮ 01130001179 জমাঃ আব্দুল জমািাযলি ইমান আলী পবন্ডি OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (205030032), জিসামবিক জগযেট 

(984)

২৩৭৯ 01130001184 জমাঃ েয়নাল আযিবদন জমাঃ আবিদ আলী SUHILPUR KHAN 

SUHILP

UR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030083), জিসামবিক জগযেট 

(1182)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৮০ 01130001208 জমাঃ মুবেবুি িহমান 

মজুমদাি

জমাঃ নুরুজ্জামান মজুমদাি PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34465), লাল 

মুবিিািতা (0205030257), জিসামবিক জগযেট 

(793)

২৩৮১ 01130001210 িবিি আহ্ যমদ মজুমদাি জমাঃ িাযলি জহাযসন 

মজুমদাি

PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030214), জিসামবিক জগযেট 

(2781)

২৩৮২ 01130001212 জমাঃ সুলিান ৈা আঃ হাবমদ প্রধানীয়া TARAPALLA ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030051), জিসামবিক জগযেট 

(1097)

২৩৮৩ 01130001217 নাবেি আহমদ মজুমদাি িাযলি জহাযসন মজুমদাি PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34511), লাল 

মুবিিািতা (0205030054), জিসামবিক জগযেট 

(781)

২৩৮৪ 01130001267 লাল বময়া আেছাি উবদ্দন TARAPALLA ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030210), জিসামবিক জগযেট 

(1101)

২৩৮৫ 01130001274 জমাঃ ৈবললুি িহমান ওমি আলী মুন্সী MOHABBATP

UR

KALCHO

N

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030305), বিমানিাবহনী 

জগযেট (175)

২৩৮৬ 01130001276 জমাঃ আঃ মান্নান বময়া জমাঃ জিলাযয়ি জহাযসন িািাপাল্লা  কাযলাযচাঁ 

(উত্তি),

িঘুনাথপুি-

3630, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34579), লাল 

মুবিিািতা (0205030011), জিসামবিক জগযেট 

(849)

২৩৮৭ 01130001277 জমাঃ সবহদ উল্লা বময়া ওসমান গবন TARAPALLA ROGHUN

ATHPUR

হােীগি জিসামবিক জগযেট (924), জিসামবিক জগযেট (600), 

বিবসএস জগযেট (2)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৮৮ 01130001279 জমাঃ আঃ িাযিক জিপািী জমাঃ েবলল জিপািী TARAPALLA ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030053), জিসামবিক জগযেট 

(942)

২৩৮৯ 01130001283 সসয়দ আহ্ মদ মজুমদাি জমাঃ িাযলি জহাযসন 

মজুমদাি

PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34538), লাল 

মুবিিািতা (205030033), জিসামবিক জগযেট (778)

২৩৯০ 01130001287 আিদুল মবিন মজুমদাি জমাঃ ৈাযদম আলী পবন্ডি MARKI ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030265), জিসামবিক জগযেট 

(1089)

২৩৯১ 01130001291 আিদুল ৈাযলক জমাঃ দুধ বময়া মাড়কী িঘুনাথপুি-

3630

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030049), জিসামবিক জগযেট 

(1085)

২৩৯২ 01130001293 আব্দুল িবিদ জদওয়ান আলী MARKI RAGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030264), জিসামবিক জগযেট 

(1088)

২৩৯৩ 01130001298 জমাঃ বসিাজুযদ্দৌলাহ জমাঃ আকিি আলী পবন্ডি MARKI RAGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030046), জিসামবিক জগযেট 

(1086)

২৩৯৪ 01130001300 জমাঃ আঃ গফুি বময়ােী আঃ গবণ বময়ােী MARKI RAGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030052), জিসামবিক জগযেট 

(807)

২৩৯৫ 01130001302 জমাঃ আবু িাযহি প্রধানীয়া জমাঃ রুস্তম আলী প্রধান MARKI RAGHUN

ATHPUR

হােীগি বিবেবি জগযেট (3795), জিসামবিক জগযেট (1092)

২৩৯৬ 01130001305 জমাঃ জমািাি আহম্মদ ৈান জমাঃ হায়দাি আহম্মদ ৈান MOHABBATP

UR

কালযচা হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (4583)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৯৭ 01130001308 জমাঃ জমািািক জহাযসন জমাঃ ওমি আলী মুন্সী MOHABBATP

UR

কালযচা হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (924)

২৩৯৮ 01130001313 জমাঃ বসবদ্দকুি িহমান েমযসি আলী TARAPALLA RAGHUN

ATHPUR

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34666), লাল 

মুবিিািতা (0205030010), জিসামবিক জগযেট 

(848)

২৩৯৯ 01130001317 জমাঃ িবিি উবদ্দন সুলাইমান মজুমদাি PIROJPUR RAGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030073), জিসামবিক জগযেট 

(795)

২৪০০ 01130001319 জমাঃ ইবলয়াছ ৈান আযনা ািা ৈাঁন NISHCINTOP

UR

KHILPAR

A

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030216)

২৪০১ 01130001321 আলী আহমদ মজুমদাি েয়নাল আিদীন PIROJPUR RAGHUN

ATHPUR

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9459)

২৪০২ 01130001323 জমাঃ কদি আলী হাযেে আমছি আলী বপযিােপুি িঘুনাথপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030397), জিসামবিক জগযেট 

(1075)

২৪০৩ 01130001327 আিদুি িি বময়া আিদুল লবিে বময়ােী PIROJPUR RAGHUN

ATHPUR

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9332)

২৪০৪ 01130001333 সবেক আহযমদ জমৌঃ িেলুল গবন TARAPALLA RAGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030360), জিসামবিক জগযেট 

(1099)

২৪০৫ 01130001355 আযনায়াি উল্যাহ পাটওয়ািী জসানা বময়া পাটওয়ািী RAMPUR RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030362), জিসামবিক জগযেট 

(917)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪০৬ 01130001396 জমাঃ সবেউল্লাহ  মজুমদাি ইউনুছ মজুমদাি SHIDLA BALAKH

AL

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030293), জিসামবিক জগযেট 

(1129)

২৪০৭ 01130001399  যমাঃ সবহদ উল্লাহ  আনসাি আলী MARAMURA RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030291), জিসামবিক জগযেট 

(3434)

২৪০৮ 01130001402 জমাঃ েেলুল হক জমাঃ আম্বি আলী SOUYDPUR SOUYDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030076), জিসামবিক জগযেট 

(1141)

২৪০৯ 01130001406 জমাঃ জমাস্তো োলাল নুিিক্স বময়া SHAKSIPAR

A

LODHPA

RA

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030223)

২৪১০ 01130001410 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

মজুমদাি

আব্দুল হাবলম মজুমদাি BANIYAKAN

DI

SOUYDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030296), জিসামবিক জগযেট 

(3456)

২৪১১ 01130001411 জমাঃ ওয়াবে উল্যাহ িপদাি িবিি উবদ্দন িপদাি KALCHON KALCHO

N

হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (1009)

২৪১২ 01130001413 জৈািযিদ আলম মজুমদাি আলা িকস মজুমদাি SHIDLA RAMPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (205030287)

২৪১৩ 01130001417 জমাঃ েয়নাল আিবদন 

িালুকদাি

জমাঃ আবমন উবদ্দন 

িালুকদাি

NOWHATA RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030103), জিসামবিক জগযেট 

(818)

২৪১৪ 01130001497 বি এম এ মহবসন জছিাজুল হক মবকমািাদ হােীগি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030284), জিসামবিক জগযেট 

(830)

২৪১৫ 01130001500 েনাি আলী জমাল্লা ইমান আলী জমাল্লা  পবিম িাোিগাঁও  িাোিগাঁও 

িাোি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34637), জিসামবিক 

জগযেট (923)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪১৬ 01130001502 োহাংগীি পাযটায়ািী জমাঃ সামসুল হক 

পাযটায়ািী

পবিম িাোগাঁও 

িাোি বমবে িাবড়

 িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34602), লাল 

মুবিিািতা (205030148), জিসামবিক জগযেট (842)

২৪১৭ 01130001503 জমাঃ আিদুল আউয়াল 

পাটওয়ািী

জমাঃ চাঁন িক্স পাটওয়ািী NOWHATA RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030235), জিসামবিক জগযেট 

(1119)

২৪১৮ 01130001505 এ. জক. এম. মবেবুি িহমান জমাঃ আঃ হাবমদ প্রধাবনয়া :প্রধানীয়া িাবড় জমনাপুি-

3610

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34450), লাল 

মুবিিািতা (205030120), জিসামবিক জগযেট (839)

২৪১৯ 01130001506 জমাঃ েয়নাল আযিদীন 

জিপািী

চাঁন বময়া NOWHATA RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030220), জিসামবিক জগযেট 

(1118)

২৪২০ 01130001507 জমাঃ আবিদ আলী 

পাযটায়ািী

মৃি জমাঃ ইমান আলী 

পাযটায়িী

পাযটায়ািী িাড়ী পবিম 

িাোগাঁও িাোি

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030091), জিসামবিক জগযেট 

(1015)

২৪২১ 01130001508 আবেজুল হক মজুমদাি এ,জক, এম েেলুল হক 

মজুমদাি

SOUYDPUR SOUYDP

UR 

BAZAR

হােীগি জিসামবিক জগযেট (963), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34546)

২৪২২ 01130001509 আঃ হাবলম সুযিদাি অিঃ 

প্রাঃ (ইবপআি)

মৃি মবিন িকাউল :হাবলম িকাউল িাড়ী িাোিগাঁও-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030187), জিসামবিক জগযেট 

(1009)

২৪২৩ 01130001514 জমাঃ িহীদ উল্যা আিিাদ আলী SHAKSIPAR

A

LODHPA

RA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030139), জিসামবিক জগযেট 

(826)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪২৪ 01130001528 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন 

মবল্লক

আঃ ওয়াহাি জহাযসন মবল্লক RAMPUR RAMPUR 

 

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030020)

২৪২৫ 01130001557 জমাঃ হারুনুি িবিদ এমদাদুল হক মুন্সী কাঁঠালী মুন্সী িাড়ী পািাবনি-

3610,

হােীগি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযিষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (26)

২৪২৬ 01130001559 বসিাে উবদ্দন আহযমদ জমাহাম্মদ আিদুল িাবি গ্রামঃ বদখগ, িাবড়ঃ 

মজুমদাি িাবড়

জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030385)

২৪২৭ 01130001560 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন এলাহী কক্স ছয়বচলা জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030002), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34639), জিসামবিক জগযেট (845)

২৪২৮ 01130001561 হােী জমাঃ আয়ুি আলী জদওয়ান আলী জিৈ জিৈ িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999

ধড্ডা-3610, হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030117), জিসামবিক জগযেট 

(1287)

২৪২৯ 01130001566 জমাঃ িাহাোহান ৈাঁ জেৌেদাি আলী ৈাঁ KAPAIKAP NASIRK

OT

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (3002)

২৪৩০ 01130001567 বসিাজুল হক আব্দুল ওহাি ICHAPURA NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34587), জিসামবিক 

জগযেট (1024)

২৪৩১ 01130001568 আিদুল িি বময়া আযনায়াি আলী ICHAPURA NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34604), লাল 

মুবিিািতা (0205030095), জিসামবিক জগযেট 

(814)

২৪৩২ 01130001569 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান 

িালুকদাি

সিােি আলী িালুকদাি সািিাড়ীভাঙ্গা জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030128), জিসামবিক জগযেট 

(822)

২৪৩৩ 01130001572 জমাঃ িহীদুল্লাহ জনায়াি আলী বময়ােী ICHAPURA NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34596), লাল 

মুবিিািতা (0205030124), জিসামবিক জগযেট 

(840)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৩৪ 01130001573 জমাঃ হারুন অি িবিদ আিদুল  ৈাযলক িকাউল NASIRCOT NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34565), জিসামবিক 

জগযেট (3436)

২৪৩৫ 01130001574 জমাঃ বসবদ্দকুি িহমান আব্দুি িউে প্রধাবনয়া KAPAIKAP NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34513), লাল 

মুবিিািতা (205030017), জিসামবিক জগযেট (851)

২৪৩৬ 01130001581 জমাঃ ইব্রাহীম জমাঃ হাবনে নাবসিযকাট নাবসিযকাট হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9382)

২৪৩৭ 01130001582 জমাঃ নেরুল ইসলাম আিদুল গফুি জিপািী চাবিয়ানী নাবসিযকাট হােীগি জিসামবিক জগযেট (951), জসনািাবহনী জগযেট (2991)

২৪৩৮ 01130001584 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি 

পাযটায়ািী

সুলিান আহম্মদ পাযটায়ািী MALAPARA NASIRC

OT

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030379), জিসামবিক জগযেট 

(919)

২৪৩৯ 01130001585 জমাঃ আয়ুি আলী জমাঃ নুরুল হক সািিাড়ীভাঙ্গা জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (205030267)

২৪৪০ 01130001588 জমাঃ জমািযিদ জহাযসন আিদুল কাযদি MALAPARA NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34545), লাল 

মুবিিািতা (0205030109), জিসামবিক জগযেট 

(873)

২৪৪১ 01130001589 জমাঃ আবিদুি  িহমান মৃি আেগি আলী ICHAPURA NASIRC

OT

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030363), জিসামবিক জগযেট 

(1020)

২৪৪২ 01130001590 জমাঃ জমাৈযলসুি িহমান মৃি জমাঃ নওয়াি আলী ICHAPURA NASIRC

OT

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34517), লাল 

মুবিিািতা (0205030099), জিসামবিক জগযেট 

(1018)

২৪৪৩ 01130001591 জমাঃ মবেজুল ইসলাম আঃ গবন পবন্ডি CHARIYANI NASIRC

OT

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030213), জিসামবিক জগযেট 

(1032)

২৪৪৪ 01130001594 জমাঃ নুরুল আবমন কবলমউবদ্দন নাযটহিা কাযিমা িাদ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34480), লাল 

মুবিিািতা (0205030100), জিসামবিক জগযেট 

(816)

২৪৪৫ 01130001604 জমাঃ িাজুল ইসলাম আবপে  উবদ্দন ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (205030119), জিসামবিক জগযেট 

(1291)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৪৬ 01130001612 মৃি েেলুল 

হক(জসনািাবহনী)

মৃি মমিাে উদ্দীন :সদ তাি িাড়ী , 

গ্রাম/িাস্তা:999       

 , হাটিলা (পবিম)

পািাবনি-

3610,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030186), জিসামবিক জগযেট 

(1300)

২৪৪৭ 01130001614 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন হােী আঃ জছািহান বনবিিপুি ৈাঁন সুবহলপুি-

3610

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34486), লাল 

মুবিিািতা (0205030344), জসনািাবহনী জগযেট 

(9353)

২৪৪৮ 01130001620 জমাঃ নূরুল ইসলাম 

মজুমদাি

িজ্জি আলী মজুমদাি মজুমদাি িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999  

হাটিলা (পবিম),

ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030183), জিসামবিক জগযেট 

(1289)

২৪৪৯ 01130001622 জমাঃ নেরুল ইসলাম ওমি আলী ধড্ডা ধড্ডা-3610, হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030241), জিসামবিক জগযেট 

(1293)

২৪৫০ 01130001630 জমাঃ জমািািক আলী েনাি আলী সিকাি ধড্ডা ধড্ডা-3610, হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030146), জিসামবিক জগযেট 

(1288)

২৪৫১ 01130001640 জমাঃ আঃ ওয়াদুদ ওসমান গবন ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030374), জিসামবিক জগযেট 

(1295)

২৪৫২ 01130001643 জমাঃ িবেকুি িহমান েব্বাি বময়ােী ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34592), লাল 

মুবিিািতা (205030388)

২৪৫৩ 01130001644 অিঃ জমাঃ লুৎেি িহমান 

(জসনািাবহনী)

মৃি আলিাে উদ্দীন মুন্সী মুন্সী িাড়ী -১,  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030201), জসনািাবহনী জগযেট 

(2127)

২৪৫৪ 01130001646 গােী আলী আহমদ গাবে আঃ হাবমদ ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (205030144), জিসামবিক জগযেট 

(1292)

২৪৫৫ 01130001647 আঃ েবলল পাযটাওয়ািী মৃি জগাল পাযটাওয়ািী :পাটওয়ািী িাড়ী,  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030365), জিসামবিক জগযেট 

(1014)

২৪৫৬ 01130001651 কােী জমাঃ জমািািক 

জহাযসন

কােী জমাঃ ওমি আলী জমনাপুি কােী িাবড়  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1017), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34451)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৫৭ 01130001654 আিদুি িবহম জগালাম জহাযসন পাযটায়িী :ছামাদ পাটঃ িাড়ী  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34577), লাল 

মুবিিািতা (205030065), জিসামবিক জগযেট (863)

২৪৫৮ 01130001656 হাবিলদাি আঃ মবেদ 

পাটওয়ািী (ইবপআি)

পাটওয়ািী িাবড়,  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030182), জিসামবিক জগযেট 

(1016)

২৪৫৯ 01130001665 জমাঃ আলী জহাযসন জসাযলমান ভূঞা হবিপুি গন্ধব্যপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030027), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34623), জিসামবিক জগযেট (854)

২৪৬০ 01130001678 জমািািক জহাযসন মৃি জমাোযম্মল হক প্রধানীয়া িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

গ্রাম/িাস্তা:হাটিলা,

হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030140), জিসামবিক জগযেট 

(881)

২৪৬১ 01130001681 জমাঃ আলী আশ্রাে মৃি ইউসুে আলী আলী আশ্রাে মাষ্টাি 

িাড়ী

কাযিমািাদ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34531), লাল 

মুবিিািতা (0205030106), জিসামবিক জগযেট 

(790)

২৪৬২ 01130001685 জমাঃ ইকিাল জহাযসন জমাঃ কবেল উবদ্দন বময়া িাসা/জহাবডং:সাযহি 

িাড়ী

িবলয়া-৩৬১০ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34535), জিসামবিক 

জগযেট (958)

২৪৬৩ 01130001688 জমাঃ িবেকুল ইসলাম 

পাটওয়ািী

জমাঃ হাযিছ পাটওয়ািী নাযটহিা (দঃ) কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030288), জিসামবিক জগযেট 

(1219)

২৪৬৪ 01130001693 জমাঃ সুলিান আহম্মদ আলী আহম্মদ নাযটহিা কাযিমািাদ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34661), জিসামবিক 

জগযেট (789), লাল মুবিিািতা (205030105)

২৪৬৫ 01130001698 শ্রী প্রান কৃষ্ণ মৃি গঙ্গাচিণ দাস িড়কুল (পবিম) কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030058), জিসামবিক জগযেট 

(860)

২৪৬৬ 01130001700 জমাঃ সবহদ উল্লাহ বময়া জমাঃ আলী  আকিি বময়া   পূি ত িাোিগাঁও  িাোিগাঁও 

িাোি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (12459)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৬৭ 01130001701 জমাঃ েয়নাল আিবদন জমাঃ এয়াকুি আলী জিপািী পূি ত িাোিগাঁও িাোিগাঁও হােীগি লাল মুবিিািতা (205030143), জসনািাবহনী জগযেট 

(4063)

২৪৬৮ 01130001707 জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাঃ িামছল হক মুন্সী োকনী কাযিমািাদ হােীগি জিসামবিক জগযেট (1244), জসনািাবহনী জগযেট 

(9427)

২৪৬৯ 01130001708 জমাঃ িাহাোহান আঃ গবন িাোিগাঁও িাোিগাঁও 

িাোি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34644), লাল 

মুবিিািতা (205030062), জিসামবিক জগযেট (861)

২৪৭০ 01130001709 িাোজ্জল জহাযসন 

পাযটায়ািী

আব্দুস সালাম পাযটায়ািী পাটওয়ািী িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999       

 , হাটিলা (পূি ত)

িবলয়া-৩৬১০ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34567), জিসামবিক 

জগযেট (837)

২৪৭১ 01130001715 বদলীপ কুমাি কি জগাপাল চন্দ্র কি জিলঘি িবলয়া-৩৬১০ হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (1289)

২৪৭২ 01130001724 জমাঃ িাহোহান জমাল্লা আঃ িবিদ জমাল্লা িাবকলা জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34505), লাল 

মুবিিািতা (0205030056), জিসামবিক জগযেট 

(783)

২৪৭৩ 01130001728 মনসুি আহম্মদ মৃি মবেে উবদ্দন লাওযকািা হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34499), জিসামবিক 

জগযেট (964)

২৪৭৪ 01130001730 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম জমাঃ জসযকিাি আলী 

প্রধানীয়া

জলাধপাড়া জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34510), লাল 

মুবিিািতা (0205030134), জিসামবিক জগযেট 

(824)

২৪৭৫ 01130001734 জমাঃ িাোজ্জল জহাযসন 

ভূ ুঁইয়া

জমাঃ মুছবলম উবদ্দন পবিম হাটিলা, হাটিলা হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34462), লাল 

মুবিিািতা (205030116), জিসামবিক জগযেট (792)

২৪৭৬ 01130001736 মুৈযলছুি িহমান গােী রুস্তুম আলী গােী জচনা গােী িাড়ী কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030232), জিসামবিক জগযেট 

(1225)

২৪৭৭ 01130001740 জমাঃ আিদুল হাবলম জমাঃ হাবিি উল্যা বমত্রযা জদিগাঁও কাবিমপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030030)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৭৮ 01130001744 জমাঃ সবহদুল্লাহ আবিি জহাযসন পাযটায়ািী হাটিলা হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34626), জিসামবিক 

জগযেট (932)

২৪৭৯ 01130001752 জমাঃ আবু  িকি মুকবুল আহম্মদ িামচন্দ্রপুি কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030392), জিসামবিক জগযেট 

(1216)

২৪৮০ 01130001753 হুসাইন আহযমদ জমা: আব্দুল মান্নান পূি ত হাটিলা হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030309), বিমানিাবহনী 

জগযেট (813)

২৪৮১ 01130001757 জমাঃ আবমন বময়া জমাঃ সসয়দ আলী পূি ত হাটিলা হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34599), লাল 

মুবিিািতা (0205030115), জিসামবিক জগযেট 

(876)

২৪৮২ 01130001759 বি এম কবলম উল্যাহ হায়দাি আলী ভূঞা মবকমািাদ হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030273), জিসামবিক জগযেট 

(902)

২৪৮৩ 01130001760 আযিক আলী জমাঃ আমোদ আলী পূি ত হাটিলা হাটিলা 

টংগীিপাড়-

৩৬১০

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9545), জিসামবিক জগযেট 

(1251)

২৪৮৪ 01130001761 জমাঃ আবুল কালাম িামছুল হক মুবন্স পয়াল জোষ,কালাম 

মাস্টাি িাড়ী

কাবিমপুি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030029), জিসামবিক জগযেট 

(1276)

২৪৮৫ 01130001762 জমাঃ আবুল কালাম আোদ আিদুি িহমান নাযটহিা কাযিমািাদ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34524), লাল 

মুবিিািতা (0205030038), জিসামবিক জগযেট 

(805)

২৪৮৬ 01130001763 আলহাে আদম আলী উযমদ আলী িবলয়া িবলয়া-৩৬১০ হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (998)

২৪৮৭ 01130001764 িাহ আলম মজুমদাি বসিাজুল হক মজুমদাি মজুমদাি িাড়ী, শ্রীপুি িাোি হােীগি বিবেবি জগযেট (2439)

২৪৮৮ 01130001767 জমাঃ েয়নাল আযিদীন জমাসযলম উবদ্দন িবলয়া িবলয়া-৩৬১০ হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (1016)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৮৯ 01130001769 কােী নেরুল ইসলাম কােী চান বময়া িবলয়া িবলয়া-৩৬১০ হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (945)

২৪৯০ 01130001770 জমাঃ হাবিবুি িহমান সুোি আলী মুবন্স েয়সািা জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030028), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34553), জিসামবিক জগযেট (855)

২৪৯১ 01130001771 অবনল চন্দ্রদাি সুধীন্দ্র চন্দ্র দাি জিলঘি িবলয়া-৩৬১০ হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9543)

২৪৯২ 01130001773 জমাঃ আব্দুল মবেদ 

পাযটায়ািী

জসকািাি আলী পাযটায়ািী েয়সিা জসন্দ্রা িাোি হােীগি জিসামবিক জগযেট (1279), লাল মুবিিািতা 

(205030151)

২৪৯৩ 01130001778 বসবদ্দক আহযমদ জমাঃ জসাযলমান বময়া জদিগাঁও কাবিমপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030321), জসনািাবহনী জগযেট 

(9357)

২৪৯৪ 01130001780 িাবিক উল্লাহ আঃ আবেে দবক্ষণ শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34671), জসনািাবহনী 

জগযেট (9075)

২৪৯৫ 01130001784 জমাঃ জমািযিদ আলম ভু ুঁইয়া মৃি আঃ মবিন ভু ুঁইয়া জগাপালযৈাঁড় কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030259), জিসামবিক জগযেট 

(1233)

২৪৯৬ 01130001786 জমাঃ ইয়াকুি আলী জমাসযলম জিপািী মযহিপুি িাবকলা িাোি হােীগি বিবেবি জগযেট (3226)

২৪৯৭ 01130001792 জমাঃ আবু োেি মৃি জমাঃ বসিােল হক সািা সািা মািাসা হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9481)

২৪৯৮ 01130001793 জমাঃ িাবিক উল্লাহ জমৌঃ আিদুল কবিম মাষ্টাি চিিি জদিপুি হােীগি বিবেবি জগযেট (4216)

২৪৯৯ 01130001795 জমাঃ োমালুি িহমান 

(জসনািাবহনী)

মৃি আঃ হাবমদ জহাটনী পাবলিািা হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030194), জসনািাবহনী জগযেট 

(2599)

২৫০০ 01130001798 জমাঃ কায়যকািাদ মজুমদাি মৃি  হাযেে োলাল 

আহম্মদ

পাঁচই জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030250), জিসামবিক জগযেট 

(1281)

২৫০১ 01130001801 জমাঃ রুহুল আমীন মৃি আযনায়াি আলী বমবে িাবড়, জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030005), জিসামবিক জগযেট 

(798)

২৫০২ 01130001802 জমাঃ িবহদ জহাযসন 

(জসনািাবহনী)

মৃি আলিাে বময়া পাঁচই জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030198), জিসামবিক জগযেট 

(1280)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫০৩ 01130001804 জমাঃ আিদুস সালাম জমাঃ জসাযলমান গ্রাম: সািা, ওয়াড ০২ ডাকঘড়: সািা 

মািাসা, 

হােীগি, 

চাঁদপুি।

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34676), লাল 

মুবিিািতা (205030354), জিসামবিক জগযেট 

(3393)

২৫০৪ 01130001807 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম মৃি আঃ েবলল মুু্ন্সী জদিগাঁও কাবিমপুি-

3610,

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1277), লাল মুবিিািতা 

(0205030026)

২৫০৫ 01130001809 মৃি কালা বময়া আব্দুল েব্বাি পয়াল জোষ কাবিমপুি-

3610,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030025), জিসামবিক জগযেট 

(3449)

২৫০৬ 01130001812 জমাঃ সবেকুি িহমান 

(ইবপআি)

মৃি আিদুল মবিন নাযটহিা (দঃ) কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030204)

২৫০৭ 01130001820 জমাঃ হারুন অি িবিদ কবলম উবদ্দন নাযটহিা কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030289), জিসামবিক জগযেট 

(903)

২৫০৮ 01130001822 মৃি এিিাদ উল্লাহ বময়া মৃি জনায়াি আলী বময়া মযহিপুি িাবকলা হােীগি লাল মুবিিািতা (205030294), জিসামবিক জগযেট 

(1052)

২৫০৯ 01130001825 জমাঃ িবেকুল ইসলাম মৃি হাবেে উবদ্দন প্রধাবনয়া :৪৩৪ জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (205030361), জিসামবিক জগযেট 

(3476)

২৫১০ 01130001827 জমাহাম্মদ নুরুল ইসলাম জমাঃ সসয়দ আলী বময়ােী ইসলাম বভলা জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34561), জসনািাবহনী 

জগযেট (15514), জিসামবিক জগযেট (968)

২৫১১ 01130001832 জমাঃ েয়নাল আযিদীন মৃি সসয়দ আলী জিপািী িাড়ী জদিপুি- হােীগি লাল মুবিিািতা (205030366), জিসামবিক জগযেট 

(1065)

২৫১২ 01130001833 মবনি জহাযসন গােী আিদুল হক গােী নাযটহিা কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030229), জিসামবিক জগযেট 

(897)

২৫১৩ 01130001836 আঃ আউয়াল জসনািাবহনী) মৃি ছবলম উদ্দীন মজুমদাি CHARIYANI NASIRC

OT

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030188)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫১৪ 01130001847 জমাঃ আবুল িাসাি জমাঃ আযয়ি আলী িাবকলা- িাবকলা িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34563), লাল 

মুবিিািতা (205030044), জিসামবিক জগযেট (806)

২৫১৫ 01130001849 জমাঃ ইসমাইল জহাযসন মৃি আঃ কাযদি বময়া মাবলগাঁও কাবিমপুি-

3610

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1268), লাল মুবিিািতা 

(0205030170)

২৫১৬ 01130001850 ওঃঅঃ এম আিদুল েবলল আেছাি উবদ্দন বময়াবে নাবসিযকাট নাবসিযকাট হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (457)

২৫১৭ 01130001854 জিািাি আলী ইয়াবসন বময়া নাযটহিা কাযিমািাদ হােীগি বিবেবি জগযেট (497)

২৫১৮ 01130001855 জমাঃ সবেউল্লাহ আঃ কাযদি িািাবলয়া আহম্মদপুি-

361

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030016), জিসামবিক জগযেট 

(1264), জসনািাবহনী জগযেট (9381)

২৫১৯ 01130001857 জমাঃ মবমনুল হক মৃি হািমি আলী :হাওলাদাি িাড়ী জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (205030231), জিসামবিক জগযেট 

(899)

২৫২০ 01130001859 আবমি জহাযসন ৈবললুি িহমান িািাবলয়া আহম্মদপুি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030189), জসনািাবহনী জগযেট 

(1437)

২৫২১ 01130001865 জমাঃ আব্দুল কাযিম ভূঞা 

(জসনািাবহনী)

মৃি আব্দুল লবিে ভূঞা জগাপালযৈাঁড় কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030169), জিসামবিক জগযেট 

(1231)

২৫২২ 01130001875 জমাঃ আিদুল হাই জমাঃ বসিাজুল হক পাবলিািা আহম্মদপুি-

361

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030303), জসনািাবহনী জগযেট 

(5050), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34448)

২৫২৩ 01130001877 আিদুল েবলল মৃি জগালাম িহমান SUBIDPUR BALAKH

AL

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34454), লাল 

মুবিিািতা (205030331), জিসামবিক জগযেট 

(910), জসনািাবহনী জগযেট (9393)

২৫২৪ 01130001891 আঃ িবহম মজুমদাি মমিাে উবদ্দন মজুমদাি মাবলগাঁও কাবিমপুি-

3610,

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030190), জিসামবিক জগযেট 

(1267)

২৫২৫ 01130001892 জৈািযিদ আলম িপাদাি মৃি মুনছুি আলী িপাদাি BRAMONGA

ON

KHILPAR

A

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030127), জিসামবিক জগযেট 

(597)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫২৬ 01130001893 জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃি জমৌঃ আব্দুল মবেদ ICHAPURA NASIRC

OT

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030090), জিসামবিক জগযেট 

(867)

২৫২৭ 01130001896 লক্ষ্মন চন্দ্র দাস জগৌিাঙ্গুঁ চন্দ্র দাস জচৌধুিী িাড়ী কাবিমপুি-

3610,

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030015), জিসামবিক জগযেট 

(1272)

২৫২৮ 01130001908 মৃি জহাযসন ইমাম হায়দাি মৃি এস.এম সুোওয়াি 

আলী

MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি জিসামবিক জগযেট (885), লাল মুবিিািতা 

(205030154)

২৫২৯ 01130001909 জমাঃ হাবিি উল্লা(মু. িা) মৃি ইউছুপ আলী SATBARHIYA BALAKH

AL

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030159), জিসামবিক জগযেট 

(1184)

২৫৩০ 01130001911 জমাঃ হাবনে বময়া মৃি হােী মমিাে উবদ্দন MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030290)

২৫৩১ 01130001925 আবদি উল্লাহ হাবিবুল্লাহ KHATRA 

BILOYAI

HAJIGAN

J

হােীগি বিবেবি জগযেট (1566)

২৫৩২ 01130001933 জমাঃ জসবলম মৃি হােী মমিাে উবদ্দন RANDHUNI

MURA

HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030225), জিসামবিক জগযেট 

(896)

২৫৩৩ 01130001946 জমাঃ আিদুল লবিে জমাঃ আিদুল কাযদি মাষ্টাি জটািাগড় দবক্ষন হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030108), জিসামবিক জগযেট 

(872)

২৫৩৪ 01130001947 িিদীল জহাযসন (িীি 

মুবিয াদ্ধা)

মুসবলম বময়া গ্রাম: িায়যচাঁ , িাড়ী 

হােীিাড়ী

িড়কুল-3610 হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030088), জিসামবিক জগযেট 

(1195)

২৫৩৫ 01130001951 জমাঃ িবেকুল ইসলাম মৃি এসহাক বময়া বদকচাইল জসন্দ্রা িাোি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030196), জিসামবিক জগযেট 

(1211)

২৫৩৬ 01130001953 জমাঃ রুহুল আবমন জমাঃ উল্লাহ েগন্নাথপুি আহম্মদপুি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34495), 

বিমানিাবহনী জগযেট (212), জিসামবিক জগযেট (976)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৩৭ 01130001955 জমাঃ েিহাদ জহাযসন জমাঃ ওিায়দুল হক 

পাযটায়ািী

৮/১ মযডল কযলে 

জিাড

হােীগি-৩৬১০ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34550), লাল 

মুবিিািতা (0205030089), জিসামবিক জগযেট 

(787)

২৫৩৮ 01130001960 জমাঃ মবহ উবদ্দন মজুমদাি মৃি েবিে উবদ্দন মজুমদাি েগন্নাথপুি আহম্মদপুি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34437), লাল 

মুবিিািতা (205030035), জিসামবিক জগযেট (857)

২৫৩৯ 01130001968 আবু িাযহি জসাযলমান জিপািী আহম্মদপুি আহম্মদপুি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34634), লাল 

মুবিিািতা (0205030009), জিসামবিক জগযেট 

(847)

২৫৪০ 01130001969 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জমাঃ বসিাজুল হক িড়কূল (দঃ) িড়কুল-3610 হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030086), জিসামবিক জগযেট 

(813)

২৫৪১ 01130001972 আঃ মাবুদ বময়ােী মুৈযলছুি িহমান এন্নািলী আলীগি-৩৬১০ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34591), জিসামবিক 

জগযেট (841)

২৫৪২ 01130001973 আঃ গবন আঃ লবিে ভূ ুঁঞা জগাপালযৈাঁড় কাযিমািাদ হােীগি লাল মুবিিািতা (205030299), জিসামবিক জগযেট 

(1234)

২৫৪৩ 01130001974 জমাঃ মবেজুল ইসলাম জমাঃ েয়নাল আযিদীন কাবেিবৈল জসন্দ্রা িাোি-

৩৬১০, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030328), জসনািাবহনী জগযেট 

(4552)

২৫৪৪ 01130001975 জমাঃ ইসহাক মৃি আহম্মদ জহাযসন সািা সািা মািাসা হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34663), জিসামবিক 

জগযেট (3493)

২৫৪৫ 01130001976 জমাঃ আেোলুল হক মৃি েেলুল হক জসানাইমুবড় জসন্দ্রা িাোি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030340), জসনািাবহনী জগযেট 

(1521)

২৫৪৬ 01130001977 আঃ কাযদি আলী আ ম জকান্দ্রা জসন্দ্রা-3610 হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030248), জিসামবিক জগযেট 

(1208)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৪৭ 01130001979 জমাঃ িবহদুল্লাহ মিহুম জহাযসন পবন্ডি দ্বাদিগ্রাম নাবসিযকাট হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9338), লাল মুবিিািতা 

(205030346)

২৫৪৮ 01130001981 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান আবুল হাযসম আকি জমাল্লাডহি জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030395), জিসামবিক জগযেট 

(1210)

২৫৪৯ 01130001983 মৃি কােী কায়ছারুজ্জামান কাঃ মবিউল ইসলাম MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030274)

২৫৫০ 01130001985 আলী আেম মজুমদাি িহীদ আঃ মবিন মজুমদাি MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030271), জিসামবিক জগযেট 

(1301)

২৫৫১ 01130001989 জমাঃ আবুল ৈাযয়ি ইসহাক বময়া বস.বি. 68 বি.ও.এে-

1703

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030176), জিসামবিক জগযেট 

(987)

২৫৫২ 01130001991 সসঃ অৃাহযমদ পাযটায়ািী জমাঃ ইবিস পাযটায়ািী MOISAED RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9530)

২৫৫৩ 01130001992 জমাঃ িামসুল হক জমাঃ আঃ কাযদি ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (205030118), জিসামবিক জগযেট 

(1290)

২৫৫৪ 01130001993 জমাঃ িাহা আলম মৃি আঃ মন্নাে মবকমািাদ হােীগি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030307), জিসামবিক জগযেট 

(907)

২৫৫৫ 01130001994 জমাঃ জসালায়মান বময়া মৃি জমাঃ ইউনুছ বময়া RAJARGAON RAJARG

AON

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (10)

২৫৫৬ 01130001996 মৃি বদদারুল আলম মৃি ছালামি উল্যা 

পাটওয়ািী

OLIPUR HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030393), জিসামবিক জগযেট 

(1166)

২৫৫৭ 01130001999 জমাঃ সবহদুল্লা পাযটায়ািী আিদুল কাবদি পাযটায়ািী MOISAED RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34605), লাল 

মুবিিািতা (205030126), জিসামবিক জগযেট (878)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৫৮ 01130002001 নায়ক আঃ ছালাম  

(জসনািাবহনী)

মৃি ইমান উদ্দীন েগন্নাথপুি আহম্মদপুি-

361

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030193), জিসামবিক জগযেট 

(895)

২৫৫৯ 01130002003 জমাঃ হাযিম আলী (মু. িা) মৃি জুনাি আলী MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030155), জিসামবিক জগযেট 

(886)

২৫৬০ 01130002004 জমাঃ নুরুল ইসলাম মুন্সী জমাঃ সাবদম আলী মুন্সী BALAKHAL HAJIGAN

J

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34460), লাল 

মুবিিািতা (205030131), জিসামবিক জগযেট (823)

২৫৬১ 01130002006 নাঃ সুযিঃ আঃ মান্নান আব্দুল গফুি RANDHUNI

MURA

HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030316), বিবেবি জগযেট 

(710)

২৫৬২ 01130002009 জমাঃ োবকি জহাযসন 

পাটওয়ািী (পুবলি)

মৃি জগালাম িাো 

পাটওয়ািী

দবক্ষণ শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030333)

২৫৬৩ 01130002011 মৃি আবনছুি িহমান 

(জসনািাবহনী)

আঃ ছযমদ জিপািী মাবলগাঁও কাবিমপুি-

3610,

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030208)

২৫৬৪ 01130002013 জমাঃ আিদুল হান্নান বময়া আিদুল োব্বাি বময়া মাষ্টাি িাবড় জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34580), লাল 

মুবিিািতা (0205030008), জিসামবিক জগযেট 

(800)

২৫৬৫ 01130002016 জমাঃ আঃ ৈাযলক সেি আলী চিিি জদিপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030343), জসনািাবহনী জগযেট 

(9337)

২৫৬৬ 01130002018 মৃি জমাৈযলছুি িহমান 

(ইবপআি)

মৃি আব্দুল গবন মাবলগাঁও কাবিমপুি-

3610,

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030200), জিসামবিক জগযেট 

(1266)

২৫৬৭ 01130002019 জমাঃ ইউসুে আলী মুন্সী মৃি মুন্সী েেলুল হক BALAKHAL BALAKH

AL

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030042), জিসামবিক জগযেট 

(1323)

২৫৬৮ 01130002024 জমাঃ বসবদ্দকুি িহমান জমাঃ হায়দাি আলী সিদাি সন্না িাবকলা হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34493), জসনািাবহনী 

জগযেট (15497)

২৫৬৯ 01130002026 জমাঃ আযনায়াি জহাযসন 

(জসনািাবহনী)

িহীদ ইবিছ িপদাি জমাহাম্মদপুি আহম্মদপুি-

361

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030172), জিসামবিক জগযেট 

(1257)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৭০ 01130002027 জমা: নুরুল ইসলাম আব্দুল মবিন ফুলযছায়া িাবকলা হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (4647)

২৫৭১ 01130002028 িহীদ আবুল কাযিম মৃি হােী আকাে উবদ্দন 

ভূ ুঁইয়া

MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030380), জিসামবিক জগযেট 

(1305)

২৫৭২ 01130002030 জমাঃ বসিাজুল হক মহাব্বি আলী মযহিপুি িাবকলা হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9411)

২৫৭৩ 01130002033 এ, জক, এম, এনামুল হক 

মজুমদাি

িবিি উল্লাহ মজুমদাি জমাহাম্মদপুি আহম্মদপুি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030302), জিসামবিক জগযেট 

(986)

২৫৭৪ 01130002037 হাবিলদাি িাজুল ইসলাম েেি আলী SUDIYA HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030269), জিসামবিক জগযেট 

(1174)

২৫৭৫ 01130002038 জমাঃ িামছুল অৃালম জমাঃ জসযকিাি অৃালী এন্নািলী আলীগি-৩৬১০ হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9400), জিসামবিক জগযেট 

(1194)

২৫৭৬ 01130002040 জমাঃ েবিদুল ইসলাম মৃি আঃ ছাত্তাি পূি ত কাবেিগাঁও হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030399), জিসামবিক জগযেট 

(834)

২৫৭৭ 01130002041 জমাঃ আিদুি িাজ্জাক পাঠান েবেল উবদ্দন পাঠান িাধাসাি পাঠান িাবড় শ্রীপুি িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030006), জিসামবিক জগযেট 

(846)

২৫৭৮ 01130002042 জমাঃ আঃ কালাম আোদ মৃি নুি জমাহাম্মদ DOYALIYA HAJIGAN

J

হােীগি জিসামবিক জগযেট (2782), লাল মুবিিািতা 

(205030072)

২৫৭৯ 01130002044 মৃি আঃ মবমন বময়ােী মৃি সুলিান বময়ােী এন্নািলী আলীগি-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030394), জিসামবিক জগযেট 

(833), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34659)

২৫৮০ 01130002051 মৃি আযনা বময়া মৃি জিাি আলী SUDIYA HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030245), জিসামবিক জগযেট 

(1173)

২৫৮১ 01130002053 বসপাহী আঃ িি (পুবলি) মৃি আহাম্মদ আলী জিপািী OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030168), জিসামবিক জগযেট 

(1160)

২৫৮২ 01130002055 মৃি নাঃ সুঃ আব্দুছ ছাওাি 

(জসনািাবহনী)

মৃি সালামি পাটওয়ািী OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030173), জিসামবিক জগযেট 

(1161)

২৫৮৩ 01130002056 জমাঃ ওসমান গবন আঃ গবন জিপািী চিিি জদিপুি হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (885)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৮৪ 01130002059 জমাঃ রুহুল আবমন 

(জসনািাবহনী)

আব্দুল গবণ মাঃ OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030167)

২৫৮৫ 01130002062 আঃ েব্বাি ৈদ্দি(মু. িা) মৃি কালা বময়া গােী জনায়াদ্দা,গােী িাবড়। হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030153), জিসামবিক জগযেট 

(989)

২৫৮৬ 01130002064 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন জৈাদা িকস িালুকদাি ছয়বছলা জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030222), জিসামবিক জগযেট 

(1043)

২৫৮৭ 01130002069 জমাঃ আঃ েবলল মজুমদাি 

(জসনািাবহনী)

মৃি ইিীস আলী মজুমদাি মজুমদাি িাড়ী সসয়দপুি িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030174), জিসামবিক জগযেট 

(1142)

২৫৮৮ 01130002070 হবি নািায়ন জলাধ মৃি চন্দ্র জমাহন জলাধ বদখগ জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030384), জিসামবিক জগযেট 

(1046)

২৫৮৯ 01130002077 জমাকাযদ্দছ মৃি কালা বময়া গােী জনায়াদ্দা হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030398), জিসামবিক জগযেট 

(1196)

২৫৯০ 01130002079 জমাঃ িামছুল হক মৃি আকিম আলী MARHKI ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030367), জিসামবিক জগযেট 

(1090)

২৫৯১ 01130002080 শ্রী পূন তা চন্দ্র জলাদ শ্রী চন্দ্র জমাহন জলাদ বদখগ জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34552), জিসামবিক 

জগযেট (784), লাল মুবিিািতা (0205030059)

২৫৯২ 01130002084 এম.এন.ইসলাম মৃি আব্দুল হাই বময়া ফুলযছায়া িাবকলা িাোি হােীগি জনৌিাবহনী জগযেট (40)

২৫৯৩ 01130002085 আঃ কুদ্দুছ বময়াবে মৃি কালা বময়া বময়ােী বমবে িাবড় জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030249), জিসামবিক জগযেট 

(1207)

২৫৯৪ 01130002094 জমাঃ আবুল কালাম মৃি জসানা বমঞা জসন্দ্রা জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030247), জিসামবিক জগযেট 

(1201)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৯৫ 01130002138 জমাঃ জসালায়মান িালুকদাি নুরুল ইসলাম ছয়বচলা জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34654), লাল 

মুবিিািতা (0205030057), জিসামবিক জগযেট 

(808)

২৫৯৬ 01130002147 জমাঃ জসালায়মান বময়া আঃ কাবদি জিপািী চিিি জদিপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030350), জসনািাবহনী জগযেট 

(4807)

২৫৯৭ 01130002152 জদযলায়াি জহাযসন বময়া ওছমান গবন TARAPALLA ROGHUN

ATHPUR

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (1701), জিসামবিক জগযেট 

(1112)

২৫৯৮ 01130002170 জমাঃ িাজুল ইসলাম আযিদ আলী RAZAPUR KHILPAR

A

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (3854)

২৫৯৯ 01130002181 জমাঃ িওিন অৃালী বময়া মিহুম জমাঃ জসযকিাি 

অৃালী প্রধান

PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (16373)

২৬০০ 01130002183 জমাোেেি জহাযসন হাবমদ আলী মজুমদাি PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030217), জিসামবিক জগযেট 

(1073)

২৬০১ 01130002186 জমাঃ জমাোযম্মল হক জমাঃ আিদুল ৈাযলক MARHKI ROGHUN

ATHPUR

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34512), লাল 

মুবিিািতা (205030040), জিসামবিক জগযেট (779)

২৬০২ 01130002188 মৃি নাবেি আহম্মদ 

মজুমদাি

মকবুল জহাযসন মজুমদাি PIROJPUR ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030080)

২৬০৩ 01130002193 জমাঃ অবল উল্লাহ মৃি আকিি আলী পবন্ডি MARHKI ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030075), জিসামবিক জগযেট 

(812)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬০৪ 01130002206 মৃি জমাঃ জহাযসন মৃি বসকািি আলী বপযিােপুি িঘুনাথপুি-

3630

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030079), জিসামবিক জগযেট 

(1069)

২৬০৫ 01130002217 মৃি জক এম হাবিছ বময়া মৃি আঃ আবেে বময়া ফুলযছায়া িাবকলা হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030045), জিসামবিক জগযেট 

(1054)

২৬০৬ 01130002223 জমাঃ িামছল আলম 

মজুমদাি

আবুল ৈাযয়ি মজুমদাি শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030349), জিসামবিক জগযেট 

(1035), জসনািাবহনী জগযেট (9498)

২৬০৭ 01130002224 আিদুস সামাদ মৃি আেিাি উবদ্দন KALCHON KALCHO

N

হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (916)

২৬০৮ 01130002228 জমাঃ মনু বময়া আিদুল গফুি চিিি জদিপুি হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9531)

২৬০৯ 01130002229 জমাঃ িবেকুল্লাহ ৈান জমাঃ আিদুল মবেদ ৈান সন্না িাবকলা হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030239), জিসামবিক জগযেট 

(829)

২৬১০ 01130002251 জমাঃ সবহদ উল্লাহ জমাঃ জুলমাদ আলী ORHPUR SOIUDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030022), জিসামবিক জগযেট 

(1136)

২৬১১ 01130002259 জমাঃ জৈািযিদ আলম হােী জমায়াযজ্জম জহাযসন ORHPUR SOIUDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030219), জিসামবিক জগযেট 

(982)

২৬১২ 01130002260 আবু িাযহি (জসনািাবহনী) মৃি আিক আলী প্রাং সসয়দপুি সসয়দপুি িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030348), জিসামবিক জগযেট 

(914)

২৬১৩ 01130002262 জমাঃ জমাস্তাক আহযমদ মৃি োবেল উবদ্দন SOIUDPUR SOIUDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030359), জিসামবিক জগযেট 

(1143)

২৬১৪ 01130002263 জমাঃ রুহুল আমীন মৃি জমাঃ ইউসুে আলী DHATRA SOIUDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030113), জিসামবিক জগযেট 

(1146)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬১৫ 01130002264 আবুল িািাি (ইবপআি) আলী জহাযসন পবন্ডি Noyapara SOIUDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030191), জিসামবিক জগযেট 

(894)

২৬১৬ 01130002266 আবুল কালাম আযনায়াি উল্লাহ সিদাি NOWHATA RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (12165)

২৬১৭ 01130002269 জমাঃ নূরুল ইসলাম সিকাি 

(জসনািাবহনী)

জমাঃ আবেম সিকাি CHANDPUR CHANDP

UR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030175), জিসামবিক জগযেট 

(1140)

২৬১৮ 01130002275 জমাঃ আবু িকি বছবদ্দক মৃি আঃ মবেদ িকাউল KALCHON KALCHO

N

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030224)

২৬১৯ 01130002278 েেলুল হক মৃি ছবমি উবদ্দন জমাল্লা NOWHATA RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34619), লাল 

মুবিিািতা (0205030358), বিবেবি জগযেট 

(8515)

২৬২০ 01130002280 জমাঃ নুরুজ্জামান মৃি আঃ জছািহান বমঞা BHAJNAKHA

L

SOIUDP

UR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030276), জিসামবিক জগযেট 

(607)

২৬২১ 01130002285 মৃি জমাঃ িাহাোহান মৃি আঃ িবিদ SHAKSIPAR

A

LODHPA

RA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030077), জিসামবিক জগযেট 

(865)

২৬২২ 01130002292 হাযেে আহম্মদ (িীি 

মুবিয াদ্ধা)

হাবমদ আলী িড়কুল িড়কুল-3610 হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030243), জিসামবিক জগযেট 

(1190)

২৬২৩ 01130002301 জমাঃ মবেজুল ইসলাম জমাঃ আঃ বময়ােী MARKI ROGHUN

ATHPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030218), জিসামবিক জগযেট 

(977)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬২৪ 01130002305 জমাঃ িবহদুল্লাহ িকাউল জমাঃ জসকািি আলী িাধাসাি শ্রীপুি িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030018), জিসামবিক জগযেট 

(852)

২৬২৫ 01130002309 জমাঃ আঃ মবিন ৈাঁন জমাঃ জনায়াি আলী ৈান সন্না িাবকলা িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34537), জিসামবিক 

জগযেট (929)

২৬২৬ 01130002314 জমাঃ ওিায়দুল্লাহ মৃি ইবিস মুন্সী জিািৈাল িাবকলা িাোি হােীগি বিবেবি জগযেট (6062)

২৬২৭ 01130002315 জমাঃ জসবলম বসিাজুল হক শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি হােীগি বিবেবি জগযেট (1558)

২৬২৮ 01130002317 জমাঃ আবুল িাসাি হােী জমাঃ আঃ িবহম িাধাসাি শ্রীপুি িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34494), লাল 

মুবিিািতা (0205030312), জিসামবিক জগযেট 

(909)

২৬২৯ 01130002318 আব্দুল আবেে জমাসযলম বময়া মযহিপুি িাবকলা িাোি হােীগি বিবেবি জগযেট (3214), জিসামবিক জগযেট (956)

২৬৩০ 01130002320 জমাঃ আবু িক্কি বসবদ্দক জমাঃ আিদুল মবিন জলাধপাড়া জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34640), লাল 

মুবিিািতা (0205030060), জিসামবিক জগযেট 

(785)

২৬৩১ 01130002321 জমাঃ আবিদ বময়া নুি িক্স সদ্দাি শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (1726)

২৬৩২ 01130002323 জমাঃ জমািাহাি জহাযসন আলহাজ্জ জমাঃ সুলিান 

আহযমদ

জলাধপাড়া জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34449), জিসামবিক 

জগযেট (819), লাল মুবিিািতা (0205030114)

২৬৩৩ 01130002325 আলী আহম্মদ বমঞা মৃি আলহাে জমাঃ ইসমাইল বদকচাইল জসন্দ্রা িাোি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030270), জিসামবিক জগযেট 

(1212)

২৬৩৪ 01130002327 নাবেি জহাযসন জমাঃ আলী  হাটিলা হাটিলা টংগীি 

পাড়

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030308), জিসামবিক জগযেট 

(908), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34463)

২৬৩৫ 01130002335 মৃি আবু োেি জমাঃ 

মঈনুদ্দবদন

মৃি আলহাে আেিাি 

উবদ্দন আহযমদ

ছয়বছলা জলাধপাড়া হােীগি লাল মুবিিািতা (205030286), জিসামবিক জগযেট 

(1045)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৩৬ 01130002337 জমাঃ িামছুল আলম আব্দুল েব্বাি িাধাসাি শ্রীপুি িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34508), জিসামবিক 

জগযেট (836)

২৬৩৭ 01130002339 আিদুস ছাত্তাি আিদুল লবিে জিপািী চিিি জদিপুি হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9398)

২৬৩৮ 01130002343 জমাঃ জমাৈযলছুি িহমান জসানা বময়া িালুকদাি িাধাসাি শ্রীপুি িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34481), জিসামবিক 

জগযেট (799), লাল মুবিিািতা (0205030007)

২৬৩৯ 01130002348 জমাঃ হাসমি উল্যা মৃি এসএম িবিক উল্যা এন্নািলী আলীগি-৩৬১০ হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030252), জিসামবিক জগযেট 

(1199)

২৬৪০ 01130002395 জমাঃ মবেজুল ইসলাম ৈান মৃি হােী আব্দুল আবেদ 

ৈান

KHAK 

BARHIYA

KHAN 

SHUHILP

UR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030082), জিসামবিক জগযেট 

(1183)

২৬৪১ 01130002404 জমাঃ আলী আকিি 

মজুমদাি

েয়নাল আযিদীন মজুমদাি PIROJPUR RAGHUN

ATHPUR

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34586), জিসামবিক 

জগযেট (794)

২৬৪২ 01130002409 জমাঃ মেনু বময়া আঃ হাবমদ জিপািী মবকমািাদ হােীগি-

3610

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34636), লাল 

মুবিিািতা (0205030012), জিসামবিক জগযেট 

(777)

২৬৪৩ 01130002410 বুদ্ধযদি জপাদ্দাি মৃি মবিলাল জপাদ্দাি MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1302), লাল মুবিিািতা 

(205030272)

২৬৪৪ 01130002421 জমাঃ আব্দুল মবিন নুি িক্স সিদাি UTTOR 

SREEPUR

SREEPU

R BAZAR

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (818), জিসামবিক জগযেট (1036)

২৬৪৫ 01130002422 জমাঃ আবুল িাসাি(মু. িা) মৃি আঃ লবিে বময়া SUDIYA HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030156), জিসামবিক জগযেট 

(887)

২৬৪৬ 01130002423 জমাঃ ছবলম উল্লাহ বময়া জমৌঃ আিদুল আবেে BETIYAPARA BALAKH

AL

হােীগি বিবেবি জগযেট (1137)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৪৭ 01130002431 জমাঃ েযয়ে আহম্মদ মুন্সী 

(মু. িা)

হেী জদিাসি আলী মুন্সী UCCHOGAO

N

BAKILA হােীগি লাল মুবিিািতা (205030158)

২৬৪৮ 01130002468 জমাঃ হাবিি উল্লাহ হােী জমাঃ আবমন উবদ্দন BAURA KHAN 

SHUHILP

UR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030325)

২৬৪৯ 01130002805 বছবদ্দকুি িহমান আঃ গবন কাপাইকাপ নাবসিযকাট হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34651), লাল 

মুবিিািতা (0205030037), জিসামবিক জগযেট 

(804)

২৬৫০ 01130002888 জমাঃ িামছুল আলম মৃি আবুল হাযিম বময়া বমবে িাড়ী নাবসি জকাট হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030246), জিসামবিক জগযেট 

(1025)

২৬৫১ 01130003022 নাযয়ক জমাস্তো কামাল 

পাঠান(জসনািাবহনী)

সামছুল হক পাঠান OLIPUR OLIPUR হােীগি লাল মুবিিািতা (205030166)

২৬৫২ 01130003241 মৃি জমাঃ সবহদ প্রধানীয়া মৃি মবেে প্রধানীয়া BAJNAKHAL SOUYED

PUR 

BAZAR

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030061), জিসামবিক জগযেট 

(809)

২৬৫৩ 01130003244 জমাঃ হুমায়ুন কবিি জমাঃ ওহাি আলী BETIYAPARA

H

BALAKH

AL

হােীগি বিবেবি জগযেট (3554)

২৬৫৪ 01130003251 জমাঃ েবহরুল হুদা মজুমদাি মৃি আঃ লবিে মজুমদাি MOISHAID RAMPUR

-

NOWHA

TA

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030136), জিসামবিক জগযেট 

(983)

২৬৫৫ 01130003305 আযনায়াি জহাযসন(আনসাি) মৃি ইব্রাহীম ৈবলল MAKIMABAD HAJIGAN

J

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030171), জিসামবিক জগযেট 

(890)

২৬৫৬ 01130003323 আিদুল আউয়াল জমৌঃ নূরুল হক OLIPUR OLIPUR হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34613)

২৬৫৭ 01130003424 আলী আহম্মদ িকাউল আোে উবদ্দন িলাৈাল িলাৈাল হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34669), বিবেবি 

জগযেট (5484)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৫৮ 01130003428 আব্দুল মান্নান মজুমদাি আব্দুল কাযদি মজুমদাি মজুমদাি িাবড়, 999, 

কাযলাযচাঁ 

(উত্তি), 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030211), জিসামবিক জগযেট 

(1071)

২৬৫৯ 01130003492 জমাঃ েয়নাল আযিদীন জমাঃ আলিাে আলী 

বময়ােী

মাড়কী িঘুনাথপুি-

3630

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34625), লাল 

মুবিিািতা (205030055), জিসামবিক জগযেট (782)

২৬৬০ 01130003493 আবুল কালাম আোদ জসকািি আলী জদিগাঁও কাবিমপুি-

3610

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9468)

২৬৬১ 01130003495 জনছাি আহাম্মদ দাি আলী পাযটাওয়ািী ২৮/এ, মজুমদাি বভলা আহম্মদপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030014), জিসামবিক জগযেট 

(850)

২৬৬২ 01130003497 নূি জমাহাম্মদ মৃি আছলাম বময়া BOROKUL BOROKU

L

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1188), লাল মুবিিািতা 

(205030087)

২৬৬৩ 01130003498 জমাঃ িাহাদাৎ জহাযসন জমাঃ মাহবুি আলী HARIPUR GONDHO

RBOPUR

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030371), জিসামবিক জগযেট 

(1270)

২৬৬৪ 01130003499 মৃি জমাঃ মবনমুল হক মৃি জমাঃ আঃ মবেদ PALISHARA PALISHA

RA

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030253), জিসামবিক জগযেট 

(1265)

২৬৬৫ 01130003503 ইমদাদুল হক পাযটায়াবি েেলুল কবিম পাযটায়াবি শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34507), লাল 

মুবিিািতা (205030001), জিসামবিক জগযেট (796)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৬৬ 01130003621 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

িাবুল

জমাঃ সামছুল আবমন অঙ্গনা দপুি-3600, 

চাঁদপুি সদি, 

চাঁদপুি 

জপৌিসভা, 

চাঁদপুি

হােীগি জিসামবিক জগযেট (832), লাল মুবিিািতা 

(205030310), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(34468)

২৬৬৭ 01130003630 জকিামি আলী মৃি আলিাে আলী ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34519), লাল 

মুবিিািতা (205030179), বিবেবি জগযেট (2235)

২৬৬৮ 01130003704 জমাঃ সবহদ উল্যাহ মৃি আনসাি আলী মাস্টাি চাঁদপুি-3600, 

চাঁদপুি সদি, চাঁদপুি 

জপৌিসভা, চাঁদপুি

চাঁদপুি-

3600, 

চাঁদপুি সদি, 

চাঁদপুি 

জপৌিসভা, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030368)

২৬৬৯ 01130003713 মৃি ওয়াদুদ 

িপদাি(জসনািাবহনী)

মৃি িবমে উবদ্দন হক ম্যানিন, হােীগি-

3610, 

হােীগি, 

হােীগি 

জপৌিসভা, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030163), জিসামবিক জগযেট 

(1107)

২৬৭০ 01130003714 জমাঃ ইয়াবছন প্রধানীয়া আঃ আলী প্রধানীয়া ঐ জডংগু প্রধানীয়া িাবড় জমনাপুি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030064)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৭১ 01130003718 হােী লুৎেি িহমান মৃি জমািািিে জহাযসন 

পাযটায়ািী

 িাোগাঁও উত্তি িাোিগাঁও হােীগি লাল মুবিিািতা (205030258), জিসামবিক জগযেট 

(1202)

২৬৭২ 01130003719 জমাঃ সবেউল্লাহ (অিঃ) জমৌলভী বসিাজুল হক উত্তি শ্রীপুি শ্রীপুি িাোি-

3610

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (162)

২৬৭৩ 01130003720 মৃি নাবসি উবদ্দন মৃি কাবসম আলী িান্ধুনীমুড়া হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030261), জিসামবিক জগযেট 

(1237)

২৬৭৪ 01130003731 নুরুজ্জামান িোদাি মৃি আব্দুল হাযসম িপাদাি পাচই জসনিা হােীগি লাল মুবিিািতা (205030197), জসনািাবহনী জগযেট 

(14708)

২৬৭৫ 01130003735 জমাঃ আঃ মান্নান পাযটাঃ জমাঃ িাহাদি জহাযসন িাবকলা িাবকলা-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9497)

২৬৭৬ 01130003736 জমাঃ আব্দুল মান্নান ইউনুছ ব্যাপািী জিপািী িাড়ী কাদলা-

3630, 

কচুয়া, চাঁদপুি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9482)

২৬৭৭ 01130003737 অৃালী অৃাকিি জমাঃ অৃাব্দুল েবলল গােী িাড়ী িাবনয়াকাবি, 

কাযলাযচাঁ 

(দবক্ষণ)

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (2761)

২৬৭৮ 01130003745 জমাঃ আবু িকি বছবদ্দক জমাঃ ওসমান সদ তাি  িাবকলা, িাবকলা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030334), জসনািাবহনী জগযেট 

(9507)

২৬৭৯ 01130003747 িহীদ আঃ মান্নান বময়ােী মৃি কবিম উবদ্দন বময়ােী মবকমািাদ হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030295), জিসামবিক জগযেট 

(1304)

২৬৮০ 01130003748 জমাঃ আিদুল িবসদ জমাঃ জমাসযলম িালুকদাি জলাধপাড়া শ্রীপুি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34606), লাল 

মুবিিািতা (0205030004), জিসামবিক জগযেট 

(844)

২৬৮১ 01130003808 জমাঃ জসাযলমান জিপািী মৃি আঃ কাযদি মুবন্স িাড্ডা িাড্ডা হােীগি লাল মুবিিািতা (205030251)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৮২ 01130003811 জমাঃ মকবুল জহাযসন জমাঃ িতু বময়া অবলপুি:বময়া িাবড় অবলপুি-

3610,

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (4519)

২৬৮৩ 01130003815 বসবদ্দকুি িহমান পাযটায়ািী মুবনি উবদ্দন মুন্সী পাটওয়ািী িাড়ী, িাসািা হাইস্কুল-

3610, 

েবিদগি, 

চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34670), জিসামবিক 

জগযেট (1247)

২৬৮৪ 01130003816 জমাঃ ইউছুে আলী ওকাি আলী সদ তাি :িড় িাড়ী, সসয়দপুি 

িাোি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9475)

২৬৮৫ 01130003817 জমাঃ িহীদ উল্লাহ বময়া মৃি আঃ হাবকম মুবন্স িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:134920

30501,

কাযিমািাদ-

3610, 

হােীগি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030125), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (34509), জিসামবিক জগযেট (821)

২৬৮৬ 01130003826 জমাঃ জলাকমান পাযটায়ািী মৃি ইমান আলী পাটওয়ািী িাড়ী, িাোিগাঁও-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জিসামবিক জগযেট (892), লাল মুবিিািতা 

(205030178)

২৬৮৭ 01130003828 আিদুস জছািান মৃি আপ্তাি উবদ্দন হ গােী িাড়ী, কাযিমািাদ-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030230), জিসামবিক জগযেট 

(898)

২৬৮৮ 01130003830 জমাঃ আিদুল েবলল 

(জসনািাবহনী)

মৃি িাযকি আলী িাবকলা বময়াবে িাড়ী িাবকলা 

বময়াবে িাড়ী

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030185), জসনািাবহনী জগযেট 

(9343)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৮৯ 01130003834 জমাঃ ইবিছ প্রধানীয়া মৃি সসয়দ আলী প্রধানীয়া :িধ তন িাবড়, জলাধপাড়া-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030238)

২৬৯০ 01130003848 জমাঃ জসানা বময়া মৃি জমাঃ িবিি উবদ্দন বপযিােপুি িঘুনাথপুি-

3630,

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1078), লাল মুবিিািতা 

(205030212)

২৬৯১ 01130003872 মৃি জমাঃ আঃ িি মৃি জমাঃ আঃ কবিম  িাবকলা জলাধপাড়া-

3600, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030285), জিসামবিক জগযেট 

(1044)

২৬৯২ 01130003877 জমাঃ আবিফুি িহমান আবমন উবদ্দন হবিপুি গন্ধব্যপুি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030036), জিসামবিক জগযেট 

(1271)

২৬৯৩ 01130003882 জৈািযিদ আলম বসিাজুল হক মজুমদাি বপযিােপুি িঘুনাথপুি-

3630, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34570), জিসামবিক 

জগযেট (959)

২৬৯৪ 01130003889 অঃ কযাঃ জগালাম মাওলা জমৌলভী জিােজ্জল জহাযসন পূিাইল-1721, 

গােীপুি সদি, 

গােীপুি বসটি

কযাপন 

সাযহযিি িাবড়,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030327), জিসামবিক জগযেট 

(1282)

২৬৯৫ 01130003891 অৃাব্দুস সাত্তাি জমাঃ কালু বময়া পূি ত কাবেিগাঁও হােীগি-

3610,

হােীগি বিবেবি জগযেট (350)

২৬৯৬ 01130003892 নােমুল আহসান মজুমদাি আিদুল মান্নান মজুমদাি ভাউিপাড়া জসন্দ্রা িাোি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030242), জিসামবিক জগযেট 

(1284), বিবসএস জগযেট (11)

২৬৯৭ 01130003894 জমাঃ সাবে উল্লাহ সসয়দ আলী জিপািী জিপািী িাবড়, সািা মািাসা-

৩৬১১, 

হােীগি,

হােীগি বিবেবি জগযেট (148)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৯৮ 01130003906 মবেজুি িহমান মৃি আিদুল হাই শ্রীপুি উত্তি, শ্রীপুি উত্তি-

3030, 

িাবহিপুি, 

সুনামগি

হােীগি বিবেবি জগযেট (1378)

২৬৯৯ 01130003919 জছলামি উল্যাহ আবুল জহাযসন বপযিােপুি িঘুনাথপুি-

3630

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030135), জিসামবিক জগযেট 

(1070)

২৭০০ 01130003921 মৃি জমাঃ আব্দুল েবলল 

মাস্টাি

মৃি জমাঃ আছলাম ভূ ুঁইয়া কাখকিিলা আহাম্মদপুি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030034), জিসামবিক জগযেট 

(856)

২৭০১ 01130003923 জমাঃ আবুল কালাম মৃি জমৌঃ আঃ মাযলক জমৌ জিািন আলী িাড়ী, িাোিগাঁও-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030122), জিসামবিক জগযেট 

(877)

২৭০২ 01130003929 হাবেে বময়া (জসনািাবহনী) মৃি আনছাি আলী পবন্ডি অবলপুি অবলপুি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030180), জিসামবিক জগযেট 

(1162)

২৭০৩ 01130003930 মমিাে উবদ্দন পাযটায়ািী জমাঃ োলাল উবদ্দন 

পাযটায়ািী

িলাৈাল িলাৈাল হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (15402)

২৭০৪ 01130003935 জহদাযয়ি উল্লা মৃি আয়ুি আলী :হাওলাদাি িাড়ী, :কাযিমািাদ-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1218), লাল মুবিিািতা 

(205030281)

২৭০৫ 01130003939 সম্মাঃ কযাপঃ জমাঃ নেরুল 

ইসলাম

মৃি হাযেে আব্দুল হাবকম নেরুল সাযহযিি িাবড়, কুবমল্লা-

3500, 

কুবমল্লা আদি ত 

সদি, কুবমল্লা

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030375), জসনািাবহনী জগযেট 

(14174)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭০৬ 01130003941 জমাঃ মুনছুি আহম্মদ মৃি আব্বাস উবদ্দন 999, ওয়াড ত নং-০৮, চাঁদপুি-

3600, 

চাঁদপুি সদি, 

চাঁদপুি 

জপৌিসভা, 

চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34521), বিবেবি 

জগযেট (4155)

২৭০৭ 01130003943 সবহদ উল্লাহ মজুমদাি আমোদ আলী মজুমদাি বপযিােপুি িঘুনাথপুি-

3630

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030215), জিসামবিক জগযেট 

(1072)

২৭০৮ 01130003945 জমাঃ আবু িাযলি মজুমদাি জমাঃ হাবিবুল্লাহ মজুমদাি ধড্ডা ধড্ডা-3610 হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34608), লাল 

মুবিিািতা (205030391), জিসামবিক জগযেট 

(3470)

২৭০৯ 01130003948 জমাঃ আিদুল হাবকম জমাল্লা 

(ইবপআি)

ছবমি উদ্দীন জমাল্লা জমাল্লা িাবড় িামপুি নওহাটা হােীগি লাল মুবিিািতা (205030164), বিবেবি জগযেট 

(1190), জিসামবিক জগযেট (1117)

২৭১০ 01130004010 জমাঃ িবহদউল্লাহ মিহুম সুলিান আহযম্মদ মীি িাবড়, অবলপুি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (18994)

২৭১১ 01130004031 িিন লাল চক্রিত্তী শ্রীযুি জগৌিাঁঙ্গ চন্দ্র চক্রিত্তী িলাৈাল  িলাৈাল-

3611

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030050), জিসামবিক জগযেট 

(859)

২৭১২ 01130004036 নািায়ন চন্দ্র দাস চন্দ্র মযহান দাস এইচ কযটে ২৮৯৪ এ িিি-4100, 

ডিলমুবিং, 

চট্টগ্রাম বসটি 

কযপ তাযিিন,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030071), জিসামবিক জগযেট 

(810)

২৭১৩ 01130004056 জমাঃ আবুল িািাি মজুমদাি আব্দুল হক মজুমদাি ধড্ডা ধড্ডা-৩৬১০ হােীগি জিসামবিক জগযেট (1294), লাল মুবিিািতা 

(205030041)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭১৪ 01130004057 জমাঃ আব্দুল ৈাযলক জমাঃ সাযদক আলী গ্রাম/িাস্তা: 

জগাবিিপুি,িাসা/জহা

বডং: পাটওয়ািী িাড়ী

ডাকঘি: 

কাযিমািাদ-

3610,উপযে

লা: হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030292), জিসামবিক জগযেট 

(1229)

২৭১৫ 01130004058 আব্দুস ছাত্তাি আব্দুল হাবকম গ্রাম/িাস্তা: 

লাউকিা,মুু্ন্সী িাড়ী,

ডাকঘি: 

হাটিলা টবঙ্গি 

পাড়-3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34551), জিসামবিক 

জগযেট (965)

২৭১৬ 01130004066 জমাঃ শুকরুল আলম জমাঃ আবমন উবদ্দন মুবন্স গ্রাম/িাস্তা:জগাগিা  

ডাকঘি:জদিপুি

-3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34657), লাল 

মুবিিািতা (205030043), জিসামবিক জগযেট (780)

২৭১৭ 01130004067 মবেজুল ইসলাম নুরুল ইসলাম বপযিােপুি িঘুনাথপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (205030396), জিসামবিক জগযেট 

(1074)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭১৮ 01130004073 আঃ মাযলক পাটওয়ািী নূি বময়া পাটওয়ািী গ্রাম/িাস্তা: 

জনায়াপাড়া,মজুমদাি 

িাড়ী

ডাকঘি: 

পািাবনি-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030184), জসনািাবহনী জগযেট 

(841), জিসামবিক জগযেট (1299)

২৭১৯ 01130004074 সুনীল চন্দ্র দাস কালী জমাহন দাস িড়কুল (পবিম), ডাকঘি:কাযিমা

িাদ-3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030104), জিসামবিক জগযেট 

(871)

২৭২০ 01130004078 জমাঃ হাবিবুি িহমান মৃি হাযেে আব্দুল মবিন গ্রাম/িাস্তা: 

জিলঘি,3610 বমবে 

িাড়ী

 

ডাকঘি:িবলয়া-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34458), জিসামবিক 

জগযেট (925)

২৭২১ 01130004101 মৃি ডঃ আঃ ছামাদ 

পাযটায়ািী

মৃি জগালাম িসুল 

পাযটায়ািী

পূি ত িাোিগাঁও িাোিগাঁও-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030240), জিসামবিক জগযেট 

(1000)

২৭২২ 01130004104 আবু িাযহি আঃ গফুি িাোিগাঁও িাোিগাঁও-

3610

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (846)

২৭২৩ 01130004109 আব্দুল গফুি নাযসি আলী পবন্ডি অবলপুি অবলপুি হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (4617), জিসামবিক জগযেট 

(1163), লাল মুবিিািতা (205030181)

২৭২৪ 01130004110 জমাঃ সামছুল হক মিহুম ইবিস জলাধপাড়া জলাধপাড়া-

3610

হােীগি জিসামবিক জগযেট (3395), লাল মুবিিািতা 

(205030268)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭২৫ 01130004125 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

সিদাি

মৃি আযনায়াি আলী সিদাি সিদাি িাড়ী, উওি 

কালযচাঁ

, ডাকঘি: 

িঘুনাথপুি-

৩৬৩০, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030069), জিসামবিক জগযেট 

(864)

২৭২৬ 01130004127 জমাঃ মুকসুদ আলী জমাঃ আবেে উবদ্দন কাবিপুি, িটিলী-

উপযেলা: 

নাঙ্গলযকাট, 

জেলা: কুবমল্লা, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34526), লাল 

মুবিিািতা (205030074), জিসামবিক জগযেট (811)

২৭২৭ 01130004131 জমাঃ আবু িাযহি আক্রাম আলী বময়ােী ইছাপুিা, ওয়াড নং ০৪ নাবসিযকাট-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1019), লাল মুবিিািতা 

(205030123)

২৭২৮ 01130004132 জমাঃ আব্দুল জমািাযলি 

মজুমদাি

ইউসুে আলী মজুমদাি  িাোিগাঁও,ওয়াড ত 

নং৫, মজুমদাি িাড়ী

 

িাোিগাঁও,36

10 হােীগি, 

চাঁদপুি।

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030338), জিসামবিক জগযেট 

(1013)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭২৯ 01130004162 জমাঃ রুহুল আবমন কবলম উবদ্দন নাযটহিা কাযিমািাদ হােীগি জিসামবিক জগযেট (788), লাল মুবিিািতা 

(205030101)

২৭৩০ 01130004165 জমাঃ হুমায়ুন কবিি মুন্সী েবিে উবদ্দন মুন্সী  মুন্সী িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা: উচ্চঙ্গা,

িাবকলা-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030339), জিসামবিক জগযেট 

(912)

২৭৩১ 01130004166 জমাঃ মবনরুজ্জামান জমাঃ জোযিদ আলী বদখগ জলাধপাড়া হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34527), লাল 

মুবিিািতা (205030003), জিসামবিক জগযেট (797)

২৭৩২ 01130004172 আবুল  কালাম পাটওয়ািী জমাঃ ওয়াবিি পাটওয়ািী পৃি ত িাোিগাঁও, ছানু 

পাটওয়ািী িাড়ী,

িাোিগাঁও-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি, 

বিভাগ:

হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34583), লাল 

মুবিিািতা (205030098), জিসামবিক জগযেট (870)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৩৩ 01130004177 আবুল কাযিম আিদুল েবলল  উত্তি শ্রীপুি, শ্রীপুি িাোি-

3600, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (1717)

২৭৩৪ 01130004179 জমাঃ বসিাজুল ইসলাম 

(মহন)

মৃি আলিাে আলী জিপািী হােী িাড়ী, ৈাটিা 

বিলওয়াই

িলাৈাল-

3611, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

হােীগি জিসামবিক জগযেট (889), লাল মুবিিািতা 

(0205030160)

২৭৩৫ 01130004182 জমাঃ আবমি জহাযসন মৃি এয়াকুি আলী প্রাং পাটওয়ািী িাড়ী, 

পালাপাড়া োেিািাদ

পুিান িাোি-

3601, 

উপযেলা: 

চাঁদপুি সদি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030262), জিসামবিক জগযেট 

(1093)

২৭৩৬ 01130004188 আবুল ৈাযয়ি মুনবস মুোেেি মুনবস িলাৈাল িলাৈাল-

3611

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (4761)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৩৭ 01130004198 এম,এ,কবিম মজুমদাি এম,এ মান্নান মজুমদাি উচ্চগাঁও, মজুমদাি 

িাড়ী

িাবকলা,361

0 হােীগি, 

চাঁদপুি।

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030314), বিমানিাবহনী জগযেট 

(263)

২৭৩৮ 01130004215 ওবহদুজ্জামান আবিে উল্যাহ জসন্দ্রা জসন্দ্রা িাোি-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (3072)

২৭৩৯ 01130004217 জমাঃ আব্দুল হাই জমাঃ আব্দুল হাবকম চিিি, হাওলাদাি 

িাড়ী

জদিপুি, 

হােীগি, 

চাঁদপুি।

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9086)

২৭৪০ 01130004219 জমাঃ মকবুল আহযমদ মিহুম আলীম উবদ্দন েগন্নাথপুি, পাযটায়ািী 

িাড়ী

আহম্মদপুি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (5194)

২৭৪১ 01130004222 জমাঃ আসলাম জমাল্লা মৃি ওসমান আলী নাযটহিা দবক্ষণ ( 

জমাল্লা িাড়ী )

কাযিমািাদ-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030405), জিসামবিক জগযেট 

(1220)

২৭৪২ 01130004223 আব্দুল জমাযমন মৃি জমাঃ িবিি উল্লাহ 

সিকাি

সুবিদপুি, িলাৈাল হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030023), জিসামবিক জগযেট 

(985)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৪৩ 01130004224 বিএম সাঈদ আলম মৃি এয়াবছন আলী ভুঞা িামচন্দ্রপুি,ভূইয়া িাড়ী, কাযিমািাদ-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030228), জসনািাবহনী জগযেট 

(9436)

২৭৪৪ 01130004225 জমাঃ নুযিজ্জামান ভূঞা 

(ইবপআি)

মৃি জগালাম জহাঃ ভূঞা জগাপাল জৈাঁি,ভূইয়া 

িাবড়,

কাযিমািাদ-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030177), জিসামবিক জগযেট 

(1232)

২৭৪৫ 01130004234 জমাঃ জহদাযয়ি উল্যা ভূঞা 

(জসনািাবহনী)

মৃি আিারুজ্জামান িামচন্দ্রপুি,ভূইয়া িাড়ী, কাবিমপুি-

3610, 

হােীগি, 

চাঁদপুি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030165), জিসামবিক জগযেট 

(1215)

২৭৪৬ 01130004236 আঃ িি আলী আকিি জদিীপুি, মজুমদাি 

িাবড়,

কাযিমািাদ-

3610, 

উপযেলা: 

হােীগি, 

জেলা: চাঁদপুি,

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030254), জিসামবিক জগযেট 

(1248)

২৭৪৭ 01130004245 জমাঃ বসিাে উদ্দীন 

(জসনািাবহনী)

মৃি জমাঃ মুসবলম উদ্দীন 

িালুকদাি

সািিাড়ীয়া িলাৈাল, 

হােীগি, 

চাঁদপুি।

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030207), জনৌিাবহনী জগযেট 

(121)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৪৮ 01130004251 মৃি সুৈ লাল সাহা মৃি িাম চন্দ্র সাহা মবকমািাদ হােীগি-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030382), জিসামবিক জগযেট 

(1306)

২৭৪৯ 01130004290 িাজুল ইসলাম জমাঃ ইবিস জমাল্লা পবিম িাোিগাঁও  িাোিগাঁও 

িাোি

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9456), লাল মুবিিািতা 

(205030093)

২৭৫০ 01130004293 জমাঃ জমাোযম্মল হক 

সিদাি (জসনািাবহনী)

জমাঃ আযনায়াি উল্যা নওহাটা িামপুি নওহাটা হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030319), জসনািাবহনী জগযেট 

(12199)

২৭৫১ 01130004296 জমাঃ আব্দুল্লাহ মাওলানা আব্দুি িহমান ডাটিা বিিপুি কাবিমপুি হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030112), জিসামবিক জগযেট 

(1286)

২৭৫২ 01130004298 এ বি এম সবেকুল ইসলাম আব্দুল লবিে বময়া জিলঘি িবলয়া হােীগি জিসামবিক জগযেট (838), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (34656)

২৭৫৩ 01130004316 েহুরুল হক পাঃ (ইবপআি) মৃি মুসবলম পাটওয়ািী োকনী কাযিমািাদ হােীগি জিসামবিক জগযেট (1242), লাল মুবিিািতা 

(205030255)

২৭৫৪ 01130004354 জমাঃ ওয়াবহদুল ইসলাম আিদুল মবিন পূি ত িাোিগাঁও িাোিগাঁও-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030085), জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট 

(259)

২৭৫৫ 01130004357 জমাঃ আবুল কালাম আোদ জমাঃ নাবেি আহযমদ মুবন্স  িাোগাঁও  িাোগাঁও 

িাোি

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030364), জিসামবিক জগযেট 

(981)

২৭৫৬ 01130004359 জমাঃ আিদুি িবিদ জমাল্যা জিকািি আলী পূি ত িাোিগাঁও িাোিগাঁও-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (205030266), জিসামবিক জগযেট 

(1010)

২৭৫৭ 01130004361 জমাহাম্মদ আলী ৈাঁন জমাঃ আঃ আবেে ৈাকিাড়ীয়া ৈাঁন সুবহলপুি-

3610

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (15118)

২৭৫৮ 01130004367 জমাঃ িহীদ উল্লাহ আঃ লবিে িাৈিপাড়া জলাধপাড়া হােীগি বিমানিাবহনী জগযেট (437), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (জসনা, জনৌ ও বিমান িাবহনী) (9480)

২৭৫৯ 01130004372 জমাঃ বসিাে উদ  জদৌলা আব্দুল কবিম চিিি িাবকলা িাোি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34525), জিসামবিক 

জগযেট (835)



বিভাগ: চট্টগ্রাম জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবচবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদি সিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি সমবিি িাবলকা

চাঁদপুি

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৬০ 01130004379 সাইফুল ইসলাম মৃি জমাঃ মুসযলম জিপািী বিলওয়াই হােীগি হােীগি বিবেবি জগযেট (2590)

২৭৬১ 01130004383 জমাঃ অবহদ উল্লাহ মজুমদাি মৃি হােী জমাঃ ওয়াি আলী মাড়ামুড়া িামপুি-

নওহাটা-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030019), জিসামবিক জগযেট 

(801)

২৭৬২ 01130004384 জমাঃ আঃ মান্নান বময়া মৃি জমাঃ ওয়াযেদ আলী 

প্রধাবনয়া

মাড়কী িঘুনাথপুি-

3630

হােীগি জিসামবিক জগযেট (1087), লাল মুবিিািতা 

(205030078)

২৭৬৩ 01130004386 জমাঃ জদযলায়াি জহাযসন 

পাটওয়ািী

মৃি জমাঃ সামছুল হক 

পাটওয়ািী

 গন্ধব্যপুি পাবলিািা-

3610

হােীগি জসনািাবহনী জগযেট (9408)

২৭৬৪ 01130004389 ডাঃ জমাঃ জমািািক জহাযসন মৃি জমৌঃ আঃ গবন পবন্ডি চাবিয়ানী নাবসিযকাট হােীগি লাল মুবিিািতা (205030297)

২৭৬৫ 01130004395 বসপাহী আঃ সামাদ 

পাটওয়ািী (ইবপআি)

মৃি জগালাম জহাযসন 

পাটয়ািী

পবিম িাোিগাঁও িাোিগাঁও-

3610

হােীগি লাল মুবিিািতা (0205030202), জিসামবিক জগযেট 

(1008)

২৭৬৬ 01130004418 কােী জমাঃ বমোনুি িহমান কােী জমাঃ জসকািি মুকুিসাি জমনাপুি হােীগি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (34674), লাল 

মুবিিািতা (205030376), জিসামবিক জগযেট (918)

২৭৬৭ 01130004419 জমাঃ জহদাযয়ি উল্লাহ মবনি উবদ্দন িপদাি কাযলাযচাঁ কাযলাযচাঁ হােীগি জিসামবিক জগযেট (1148), লাল মুবিিািতা 

(205030280)


