
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জেনী উপজেলাঃ জেনী সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ েেলুল কবরম মৃত আিদুল ছালাম োবেলপুর োবেলপুর ১৫

২ নুরুল আবমন হােী হাবিি উল্যা িাসা/জহাবডং:হািীবুল্লাহ 

সওদাগর িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: 

গংগানগর

বিিপুর ভ ূঁঞার হাট-

3901

১৬

৩ নুরুল আেছার আিদুল মবেদ িাসা/জহাবডং:পবিত িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:মধুপুর, ওয়াড ড 

নং-১৪

জেনী-3900 ২৩

৪ সুলতান আহাম্মদ মৃত মাজলক উঃ জদৌলতপুর ধবলয়া ৩৭

৫ আিদুল কাজদর ভ ূঁঞা নুর বময়া ভ ূঁঞা িাসা/জহাবডং:১১/১ ভ ূঁঞা 

িাড়ী সড়ক, গ্রাম/রাস্তা: 

ওয়াড ড নং-১৬

জেনী-3900 ৩৯

৬ জগালাম রহমান মৃত মবতউর রহমান িাঘরা িি ডদী ৪১

৭ োবগর আহাম্মদ আিদুল মুনাে িাসা/জহাবডং:ইিাহীম হােী 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা:জদৌলতপুর, 

ধবলয়া

এম,এম,হাট-3900 ৪৭

৮ জমাঃ জমাস্তো কামাল একএজম বসরাজুল ইসলাম গ্রাম-বিিপুর ভ ূঁঞার হাট ৪৮

৯ সামসুল আলম হুকুমত আলী রামপুর জলমুয়া ৫১

১০ জমাঃ আিদুল হক আিদুল সাত্তার গ্রাম-বিিপুর বিিপুর ভঞার হাট ৫৫

১১ আবু তাজহর মৃত সুলতান আহম্মদ গ্রাম-মটিাড়ীয়া জোয়ার কাছাড় ৬৩

১২ আিদুস জসািান হােী আবুদুল হক গ্রাম-উত্তর ছনুয়া ছনুয়া িাোর ৭১

১৩ জমাহাম্মদ সানু বময়া আমীর জহাজসন সওদাগর িাোর বিিপুর ৭৭

১৪ জমাঃ আবমর জহাজসন নুর আহমদ িাসা/জহাবডং:জলদু িবলর 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: 

েরহাদনগর

জক.এম হাট-3901 ৮০

১৫ জমাঃ জলাকমান মৃত জছরু বমঞা গ্রাম-োবেলপুর োবেলপুর -3901 ৮৬

১৬ আবুল জহাজসন ভ ূঁইয়া আলী আজ্জম ভ ূঁঞা িাসা/জহাবডং:ভ ূঁঞা িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা: , জলমুয়া

মমতাে বময়ার হাট-

3900

৯১

১৭ আিদুল রউে মৃত এছাক কাটা জমািারক েরহাদনগর ৯৫

১৮ জমাঃ রহমান বময়া জমাঃ জপয়ার বময়া োবেলপুর োবেলপুর ৯৮

১৯ জমাহাম্মদ জমাস্তাক মৃত লাল বময়া োবেলপুর োবেলপুর ১০৩

২০ িাহািবিন মৃত আহাম্মদ উল্ল যা োবেলপুর োবেলপুর ১০৪

২১ জমাঃ েবমর আলী জমাঃ আলী আহাম্মদ গ্রাম-জনয়ামতপুর জসমুয়া ১০৮

২২ আবুল কাজসম এয়াকুি আলী বিিপুর োবেলপুর ১৪১

২৩ আিদুল মাজলক হােী আলী আহাং পবিত কায়সার সড়ক জপৌরসভা ১৪২

২৪ আবমন আহাং িেলুর রহমান বিিপুর োবেলপুর ১৪৬

২৫ জমাঃ রবেকুল হক নবের আহম্মদ বিিপু  ু  ুর সওদাগর িাোর-3901 ১৪৯

২৬ জমাঃ ইউনুস মৃত িেলুর রহমান োবেলপুর োবেলপুর ১৫২

২৭ জমাঃ মমতাে উবিন জমৌলভী আিদুল কুদ্দুস গোবরয়া কান্দী িি ডবদ-3902 ১৫৩

২৮ সুলতান আহাম্মদ মৃত জমাঃ আবমর জগাবিন্দপুর কাবলদহ ১৬৬

২৯ সামছ বময়া জমাঃ আঃ কবরম ভঞা িাসা/জহাবডং:িামছুল হক 

ভ ূঁঞা িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: 

মঠিাড়ীয়া

জোয়ার কাছাড়-3900 ১৭৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৩০ তাজরক নাবছর উবিন মমতাে মুরহুম িামছুবিন আহম্মদ িাসা/জহাবডং:এইচ ১৭২, 

গ্রাম/রাস্তা:উত্তর চাড়ীপুর, 

ওয়াড ড নং-১২

জেনী-3900 ১৭৮

৩১ জদজলায়ার জহাজসন হােী আঃ ওদুদ ভইয়া বিিপুর োবেলপুর ১৮০

৩২ জমাহাম্মদ ইবলয়াছ িেজলর রহমান িাসা/জহাবডং:ইবলয়াছ 

ভ ূঁইয়া নতুন িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:োবেলপুর,

োবেলপুর-3901 ১৮৩

৩৩ জমাঃ ইব্রাহীম আঃ মুনাে জসানাপুর কাবেরিাগ ১৯৭

৩৪ হােী েয়নাল আিদীন হােী আবুল জহাজসন গ্রাম-রামপুর ধম ডপুর ১৯৮

৩৫ এবিএম বছবিক আহম্মদ আিদুস ছালাম পাঁচগাবছয়া পাঁচগাবছয়া ২০০

৩৬ জমাঃ েেলুল কবরম মমতাে উবিন েরহাদনগর েরহাদনগর-39011 ২০৪

৩৭ নুর জমাহাম্মদ আব্দুল আবেে বিিপুর বিিপুর ভঞার হাট ২০৭

৩৮ আঃ কাজদর মৃত আঃ গনী উবকরপাড়া জপৌরসভা ২১১

৩৯ রুহুল আবমন মৃত মুিী করম পূি ড সুলতানপুর েরহাদনগর ২১৩

৪০ কবির আহাম্মদ সুলতান আহাম্মদ ননরােপুর েরহাদনগর ২১৮

৪১ জমাহাম্মদ োরুক সবে উল্যাহ োবেলপুর োবেলপুর ২১৯

৪২ সবেকুল হক জমাঃ আলী বিিপুর োবেলপুর ২২০

৪৩ রবিউল হক আহমজদর রহমান গ্রাম -োবেলপুর োবেলপুর ২২১

৪৪ মৃত এজকএম মবেজুর রহমান মৃত এজকএম হািীি উল্যাহ গ্রাম-বিিপুর োবেলপুর ২২৪

৪৫ মৃত জমাঃ আিদুর রবিদ ভইয়া মৃত আলী বময়া মধ্যম চাড়ীপুর জেরী সদর ২২৭

৪৬ েবহরুল হক দুলাল িবদউল আলম োবেলপুর োবেলপুর ২৩৪

৪৭ োমজিদ আলম িীর মুবিজযাদ্ধা খুরবিদ আলম এডজভাজকট িাসা/জহাবডং: কাবিল ভ ূঁঞা 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: মধ্য 

েরহাদনগর

েরহাদনগর-3901 ২৩৫

৪৮ আবুল কাজিম জচৌধুরী রবহম উল্লযা জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:আবুল 

কাজিম জচয়ারম্যান িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:পূি ড সুলতানপুর, 

েরহাদনগর,

জক.এম.হাট-৩৯০১ ২৩৯

৪৯ েজয়ে আহাম্মদ আমান উল্লযা োবেলপুর োবেলপুর ২৪০

৫০ অবহদুর রহমান সবেকুর রহমান ননরােপুর জক এম হাট ২৪১

৫১ জমাঃ ইব্রাহীম মৃত তাজুল ইসলাম পূি ড চনুয়া জেনী সদর ২৪২

৫২ জমাঃ সামছুল হক ভ ূঁঞা জিলাজয়ত জহাজসন ভ ূঁঞা িারাবহপুর প্রধান ডাকঘর জেনী-

3900

২৪৫

৫৩ মবহউবিন মবহ বসরাে উবিন িাসা/জহাবডং:১১১, 

গ্রাম/রাস্তা: ওয়াড ড নং-০৩

ডাকঘর:জেনী-3900, ২৪৬

৫৪ তােল ইসলাম জমাখজলছুর রহমান িাসা/জহাবডং:গােী িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:সুন্দরপুর

িি ডবদ এস, ও-3902 ২৪৭

৫৫ আবুল হাজিম আম্বর আলী িাসা/জহাবডং:হাবলম 

সাজহি িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: 

উত্তর িি ডবদ

িি ডবদ-3902 ২৪৮

৫৬ হারাধন িবনক িতীস চন্দ্র িবনক িাসা/জহাবডং:িড় িবনক 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: মালীপুর

বড,টি,এম-3900 ২৫০

৫৭ আিদুল িারী মৃত েয়নাল আিদীন ভ ূঁইয়া িরইয়া উঃ পাড়া জেনী সদর ২৫২

৫৮ জমাঃ ইবিস মৃত আলতু বময়া গ্রাম-জোয়ার কাছাড় জোয়ার কাছাড় ২৫৩

৫৯ সাহাি উবিন আহামদ হােী আবেজুল হক দবিণ চানঁপুর জলমুয়া িাোর ২৫৯

৬০ গােী আিদুর রউে মৃত তবমে উবিন জকজরাবলয়া জলমুয়া িাোর ২৬০

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৬১ োলাল আহমদ আিদুল আবেে উত্তর েরহাদনগর খাইয়ারা-3901 ২৬৫

৬২ মৃত জপয়ার আহম্মদ মৃত জমৌলভী আিদুল িারী োবেলপুর োবেলপুর ২৬৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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