
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জেনী উপজেলাঃ জেনী সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ হাবিবুর রহমান হাবু ইব্রাবহম বমঞা তুলাতলী জসানাগােী ২৮৬

২ জমাঃ আবুল কাজেম হাজেে জমাঃ ইয়াবহয়া তুলাতলী ৭নং জসানাখােী ১৭৩৩

৩ সামছুল হুদা হােী নূর আহমদ চরডুব্বা ৮নং আবমরািাদ ১৭৫৮

৪ নূর আহমদ মবনর আহমদ চর চাবিয়া ৬নং চর চাবিয়া ১৭৬৪

৫ জমাঃ ইয়াবিন আলী আহমদ িাড়াইত কাবি ৭নং জসানাগােী ১৭৮১

৬ জমাঃ আিদুর রি আিদুল খাজলক গ্রাম-িাড়াইতকাবি, িাড়ী-

গনু হাজেজের িাড়ী

ভভরি জচৌধুরী িাোর ১৭৮৪

৭ আিদুর রউপ মৃত জসানা বময়া চর জসানাপুর জসানাপুর ১৮০৯

৮ আনার আহমদ আলী আহম্মদ সুোপুর ৭নং জসানাগােী ১৮১৬

৯ নূরুল আেিার হােী জমৌঃ আহমদ কবরম সুোপুর ৭নং জসানাগােী ১৮১৮

১০ আহমদ জিািান হােী আিদুর রউপ বময়া তুলাতলী ৭নং জসানাগােী ১৮১৯

১১ নূর ইসলাম আলী আহমদ হােীপুর ৯নং নিািপুর ১৮২১

১২ েয়নাল আজিদীন মকবুল আহমদ সুনাখালী ৪নং মবতগঞ্জ ১৮২৭

১৩ জমাঃ তাজুল ইসলাম জসাজলমান িাদো মঙ্গলকাবি িক্তারমুন্সী ১৮৪৩

১৪ জমাঃ েয়নাল আজিবদন (ইবপআর) হােী সুলতান আহমদ হােীপুর জভার িাোর ১৮৫৭

১৫ জগালাম বকিবরয়া জলাকমান মাষ্টার পূি ব সুলতানপুর নিািপুর ১৮৬৩

১৬ অিঃ কযাজেন জমাঃ িাজদক মেেল হক চরগজনে ৭নং জসানাগােী ১৮৬৪

১৭ আ. ন. ম. জগালাম রাব্বানী ডাঃ কবরমূল হক উত্তর চর চাবিয়া জসানাগােী ১৮৬৬

১৮ জমাঃ সবহদ উল্যা মবেজুর রহমান চরগজনে ৭নং জসানাগােী ১৮৬৮

১৯ জমাহাঃ আিদুস শুক্কুর ওমর জখতাি গ্রাম-নাবেরপুর, িাড়ী-িপর 

আলী ব্যাপারী িাড়ী

মমতাে বময়ার হাট ১৮৭৮

২০ এম, আবুল খাজয়র মুন্সী আবুল খাজরয়র আহমদপুর ৮নং আবমরািাদ ১৮৮২

২১ জমাহাম্মদ নুরুল হুদা নবের আহমদ গ্রাম-আহম্মদপুর, িাড়ী-

ওিমান আলী হােী িাড়ী

আহম্মদপুর ১৮৮৭

২২ আবুল কাজেম লাল বময়া জগাবিিপুর ৯নং নিািপুর ১৮৯৩

২৩ েয়নাল আিদীন িেজলর রহমান নাবেরপুর জভার িাোর ১৮৯৪

২৪ হাবিঃ রুহুল আবমন আিদুল েব্বার মঙ্গলকাবি ৮নং মঙ্গলকাবি ১৮৯৮

২৫ কবির আহমদ নুর আহমদ নাবেরপুর জভার িাোর ১৯০০

২৬ জসকান্তর আলী আবু আহম্মদ িাদুবরয়া কুঠিরহাট ১৯১১

২৭ েবরয়ত উল্যা আবমন উল্যা আড়কাইম কুটির হাট ১৯১২

২৮ মৃত মবেবুল হক হােী আিদুর রবেদ চরগজেে চরগজেে ১৯১৫

২৯ আিদুল হক জমাঃ জসালমান চরজখায়াে ৭নং জসানাগােী ১৯২১

৩০ হাজেে আহম্মদ জসবলম জতাোজয়ল আহম্মদ চরগজনে ৭নং জসানাগােী ১৯২২

৩১ জমাঃ রুহুল আবমন মকবুল আহম্মদ জসানাপুর জসানাপুর িাোর ১৯২৭

৩২ আিদুল হক আিদুল মুনাে জসানাপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯২৮

৩৩ হারুন অর রবেদ মৃত জুনাি আলী জসানাপুর জসানাপুর িাোর ১৯২৯

৩৪ েজয়ে আহম্মদ আঃ ওয়াদুদ গ্রাম-সেরপুর, িাড়ী-বমদ্যা 

িাড়ী

আহাম্মদপুর ১৯৩০

৩৫ মৃত আিদুল খাজলক জেখ আহম্মদ আহম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯৩৩

৩৬ আবু তাজহর আিদুস কুদ্দুি চর দরজিে ভ ূঁঞা িাোর ১৯৩৬

৩৭ মৃত মবনর আহম্মদ হাবেজুর রহমান জসানাপুর জসানাপুর ১৯৩৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৩৮ মৃত এরোদ উল্যাহ জসকািার চরজসানাপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯৪০

৩৯ আিদুল কাজদর আিদুস জিািহান সেরপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯৪২

৪০ জমাঃ আওরঙ্গজেি আিদুল েব্বার জসানাপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯৪৩

৪১ জমাঃ সবে উল্যাহ আবিদ আলী পবিমপুর আহম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯৪৪

৪২ জমাঃ ইবলয়াি মওলা হােী জমাঃ জমাস্তো চরচাবিয়া সওদাগরহাট ১৯৫১

৪৩ মৃত জগালাম মওলা ডাক্তার কবরমুল হক উত্তর চরচাবিয়া জসানাগােী ১৯৫২

৪৪ বিবিকুর রহমান মুন্সী কালা বময়া সেরপুর আহম্মদপুর ১৯৫৫

৪৫ আব্দুল রউে জমাহাম্মদ বময়া আহম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ১৯৬১

৪৬ ওহীদ উল্যাহ ওয়ােী উল্যাহ চরকৃষ্ণ েয় ৮নং আবমরািাদ ১৯৬৮

৪৭ জমাঃ আবতক উল্লাহ ডাঃ ওয়াবে উল্লাহ গ্রাম-চরকৃষ্ণেয়, িাড়ী-

ওয়াবে উল্যাহ মুন্সী িাড়ী

আহম্মদপুর ১৯৭০

৪৮ আবুল হাজসম আিদুল মাজলক জগাবিিপুর ৯নং নিািপুর ১৯৭৬

৪৯ জমাঃ োহ আলম জমৌলভী জেখ আহম্মদ ভসয়দপুর িক্তারমুন্সী ১৯৯২

৫০ মৃত মবমনুল হক খাজয়ে আহম্মদ সাতিাবড়য়া ৪নং মবতগঞ্জ ২০০৩

৫১ আ. ক. ম ইসহাক মৃত হােী আিদুল িাত্তার িাখবরয়া জসানাগােী ২০১৯

৫২ আিদুর রহমান জেখ আহম্মদ জভায়াগ ৪নং মবতগঞ্জ ২০২৫

৫৩ মৃত আিদুল িাবরক জমাঃ ইউনুি জসানাপুর জসানাপুর িাোর ২০৩০

৫৪ রশুল আহামদ মৃত বিবিক আহামদ জসানাপুর জসানাপুর িাোর ২০৩২

৫৫ জমাঃ রুহুল আবমন খাঁন নাবের আহাম্মদ গ্রাম-িাড়াইতকাবি, িাড়ী-

মজত খান পাঠান িাড়ী

মবতগঞ্জ ২০৩৫

৫৬ আিদুল কাইয়ুম আলী আহম্মদ দ:পূি ব চরচাবিয়া িহিার হাট ২০৪৩

৫৭ মৃত কােী তজোমুল হক কােী ওিায়দুল হক ৫নং চরকাবিয়া - ২০৪৫

৫৮ জমাঃ ওিায়দুল হক আিদুস সালাম িাড়াইতকাবি জসানাগােী ২০৪৭

৫৯ আহজম্মজদর রহমান মুিবলম উবিন িাড়াইতকাবি মবতগঞ্জ ২০৪৮

৬০ জেখ বসরাে উদ জদৌলা জেখ বিবিকুর রহমান চর গজনে জসানাগােী ২০৪৯

৬১ নুরুল আলম আব্দুল কুদ্দুি গ্রাম-পূি ব সুোপুর, িাড়ী-

ওবল বময়ার িাড়ী

ভভরি জচৌধুরী িাোর ২০৫৪

৬২ জমাহাম্মদ হাবনে েনাি আবমন উল্লাহ নাবেরপুর জভার িাোর ২০৫৭

৬৩ জমাঃ নুর নিী জমাঃ জসাজলমান ভাদাবদয়া মবতগঞ্জ ২০৫৮

৬৪ জমাহাম্মদ নূরউন নিী জমাখজলছুর রহমান স্বল্পমািারী কাবের হাট ২০৬০

৬৫ জমাঃ আবুল িের আিদুর রবেদ নিািপুর ৯নং নিািপুর ২০৬৩

৬৬ জমাঃ আহিান উল্যাহ হােী োের আহম্মদ চরচাবিয়া ৬নং চর চাবিয়া ২০৬৪

৬৭ জমাঃ েয়নাল আজিদীন ভ ূঁঞা আিদুল মাজলক ভ ূঁঞা স্বরােপুর ৪নং মবতগঞ্জ ২০৭২

৬৮ আবু তাজহর ভ ূঁঞা জেখ আহম্মদ স্বরােপুর স্বরােপুর ২০৭৩

৬৯ হােী জমাঃ রুহুল আবমন (মুবক্তজযাদ্ধা) জমৌলবভ কবরম িকস দবিে পূি ব চরচাবিয়া িহিার হাট ২০৭৮

৭০ জমাঃ েখরুল ইসলাম আকির হােী আিদুি িালাম বময়া জসানাগােী জসানাগােী ২০৮৮

৭১ আবু িকর বিবিক হােী দুলাল বময়া গোবরয়া ২নং িগাদানা ২০৯৯

৭২ হাবেে আহম্মদ জেখ আহম্মদ চরচাবিয়া ৬নং চরচাবিয়া ২১০৯

৭৩ আবু আহম্মদ আিদুল গবন চরলক্ষ্মীগঞ্জ ১নং চরমেবলেপুর ২১১২

৭৪ এ, জক, এম সারওয়ার জহাজসন আলহাে এসএম মুকছুদ আহম্মদ সুলতানপুর নিািপুর ২১১৫

৭৫ োমাল উবিন মুবন্স জমাখজলছুর রহমান আহম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ২১১৬

৭৬ জমাঃ এনামুল হক আব্দুল কাজদর গ্রাম-আহম্মদপুর, িাড়ী-

আিদুল মবেদ ক্বাবর িাড়ী

আহম্মদপুর ২১১৭

৭৭ এ, জক, এম, আহামদ উল্যাহ হােী এরোদ আলী চর লামবি আহম্মদপুর ২১২০

৭৮ মৃত জমাঃ সবেক আিদুর রবেদ িাড়াইতকাবি ৭নং জসানাগােী ২১২৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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৭৯ আিদুর শুক্কুর জমাঃ ইবিি িাড়াইতকাবি ৭নং জসানাগােী ২১৩২

৮০ জমাঃ ইসরাইল জহাজসন সুলতান আহম্মদ চরজসানাপুর ৮নং আবমরািাদ ২১৩৩

৮১ তােল হক নুর আহম্মদ মধ্যম আহম্মদপুর আহম্মদপুর ২১৩৪

৮২ আিদুল মবতন মমতাে জচন্ডল ভসয়দপুর মবতগঞ্জ ২১৩৯

৮৩ এনামুল হক আবমনুল হক আহাম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ২১৪১

৮৪ মৃত আিদুল িাবরক জমাঃ ইউনুি দূগ বাপুর কুটির হাট ২১৪৪

৮৫ োহাবুবিন মােহারুল হক আহম্মদপুর,আবমরািাদ,জসা

নাগােী

আহম্মদপুর ২১৪৫

৮৬ ল্যাঃ নাঃ নুরুল ইসলাম আিদুল কুদ্দুি তুলাতলী ৭নং জসানাগােী ২১৪৬

৮৭ বসঃ জমাঃ জগালাম িারওয়ার হােী মেেল হক পিীয়া িক্তারমুন্সী ২১৪৭

৮৮ বসপাহী আিদুর রি জসকািার বময়া দুগ বাপুর ২নং িগাদানা ২১৫০

৮৯ আিদুর রাজ্জাক আলী আজ্জম জভায়াগ মবতগঞ্জ ২১৫১

৯০ মৃত আিদুি সাত্তার জমাঃ ইউনুি সুোপুর ৭নং জসানাগােী ২১৫৭

৯১ মৃত তােল হক জসানাবময়া িাড়াইতকাবি ৭নং জসানাগােী ২১৫৮

৯২ সামছুল হুদা জমাঃ ইউনুি গ্রাম-পূি ব সুোপুর, িাড়ী-

আমান উল্লার নতুন িাড়ী

ভভরি জচৌধুরী িাোর ২১৫৯

৯৩ জমাঃ জমাস্তো হাবেজুর রহমান আহম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ২১৬০

৯৪ জমাহাম্মদ িাজদক নবের আহাম্মদ গ্রাম-পবিয়া, িাড়ী-রজ্জি 

আলী হােী িাড়ী

স্বরােপুর ২১৬২

৯৫ আিদুল ওয়াি বময়া বিবিক আহম্মদ সুোপুর জসানাগােী ২১৬৩

৯৬ রুহুল আবমন আিদুল মবেদ আহম্মদপুর,আবমরািাদ,জসা

নাগােী

আহম্মদপুর ২১৬৪

৯৭ বিমল চন্দ্র েীল উজপন্দ্র কুমার েীল আউরারবখল কাবেরহাট ২১৬৫

৯৮ মৃত িালামত উল্লাহ আবল আকির সুোপুর ৭নং জসানাগােী ২১৬৮

৯৯ জমাঃ জমাস্তো নুর আহম্মদ চর ভভরি ৭নং জসানাগােী ২১৭০

১০০ জমাঃ েয়নাল আজিদীন কমান্ডার জমৌলিী আলী আহম্মদ গ্রাম-পবিম বমেবাপুর, 

িাড়ী-জমাঃ আলী বময়ােী 

িাড়ী

িক্তারমুন্সী ২১৭৪

১০১ জমাঃ আহিান উল্লযাহ জমাঃ আিদুল িারী দুগ বাপুর ২নং িগাদানা ২১৭৭

১০২ িেজলর রহমান দরজিে আলী আড়কাইম কুঠিরহাট ২১৭৮

১০৩ মৃত ডাঃ সুলতান আহম্মদ নাজদরুজ্জামান িড় হাবলয়া কুটির হাট ২১৮২

১০৪ আ,ক,ম, সবেকুর রহমান জসকাির জহাজসন জভায়াগ মবতগঞ্জ ২১৮৩

১০৫ রুহুল আবমন জচৌধুরী আলম পূি সুোপুর ভভরি জচৌ: হাট ২১৮৮

১০৬ নুরুল আলম মৃত জমাঃ এিহাক সুোপুর ৭নং জসানাগােী ২১৯১

১০৭ োহ আলম আবেে উল্লযাহ জসানাপুর জসানাপুর িাোর ২১৯৪

১০৮ মাহবুিল হক এিাদল হক গ্রাম-জসানাপুর, িাড়ী-

মাহবুিল হজকর িাড়ী

জসানাপুর িাোর ২১৯৫

১০৯ মৃত আবু িাজলহ আহম্মদ কবরম মুবন্স আিদুল মান্নান বময়া চরকৃষ্ণেয় ৮নং আবমরািাদ ২২১০

১১০ আিদুস শুক্কুর নুরুল হক বেৎপুর মবতগঞ্জ ২২১৬

১১১ আবু তাজহর সামসুল হক ভসয়দপুর মবতগঞ্জ ২২১৯

১১২ তাজুল ইসলাম মুবন্স হাবিবুর রহমান ভাদাবদয়া মবতগঞ্জ ২২২৮

১১৩ মাহবুবুল হক মৃত মুন্সী জেখ আহম্মদ জদৌলতকাবি িক্তারমুন্সী ২২২৯

১১৪ এ জক এম খুরবেদ আহম্মদ হাবিি উল্লাহ্ েজতহপুর নিািপুর ২২৩০

১১৫ বিপ্লি কুমার দাস প্রফুল্ল কুমার দাস চরচাবিয়া ৬নং চরচাবিয়া ২২৩১

১১৬ এিাদ উল্লযাহ মাহমদ বময়া চর লামবি আহম্মদপুর ২২৩৩

১১৭ জমাঃ নাবির উবিন িাজলহ আহমদ নাবেরপুর জভারিাোর ২২৩৪

১১৮ জমাঃ ইউসুে মৃত হােী আব্দুল খাজলক দঃজগাবিিপুর নিািপুর ২২৩৫

১১৯ জমাঃ েেলুল কবরম আিদুর শুকুর চর লামবি আহম্মদপুর ২২৩৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১২০ জমাঃ ওয়াবে উল্যাহ মৃত আিদুল মাজলক পূি হােীপুর জভার িাোর ২২৩৭

১২১ জমাহাম্মদ জহাজসন মখজলছুর রহমান স্বল্পমািার কােীর হাট ২২৩৮

১২২ জমাঃ জমাস্তো মৃত আিদুল িাবর সুলতানপুর ৯নং নিািপুর ২২৩৯

১২৩ আিদুল আউয়াল মাষ্টার আিদুল জগােরান মাষ্টার নাবেরপুর জভার িাোর ২২৪০

১২৪ এ,জক,এম োহ জনওয়াে এ.জক. এম নূরুল হুদা েজতহপুর নিািপুর ২২৪১

১২৫ মৃত আিদুল মুনাে মৃত আিদুল মবেদ বিষ্ণুপুর কুঠিরহাট ২২৪৩

১২৬ এ, জক, এম সবলম উল্লাহ আলহাে আলী আকির চরজখায়াে ৭নং জসানাগােী ২২৪৪

১২৭ আহাম্মদ কবরম আিদুর শুক্কুর গ্রাম-আহম্মদপুর, িাড়ী-

োন বময়া হােীর নতুন 

িাড়ী

আহম্মদপুর ২২৪৫

১২৮ আবুল িসর ওিায়দুল হক মজুপুর মমতাে বময়ার হাট ২২৪৬

১২৯ জমাঃ আবুল িের আিদুর রবেদ নিািপুর নিািপুর ২২৪৮

১৩০ জমাঃ জমাস্তাবেজুর রহমান হাজেে আিদুল হক মধ্যম চর চাবিয়া ভঞাঁ িাোর ২২৪৯

১৩১ োমাল উবিন জচৌধুরী মৃত কবলম উল্লাহ জচৌধুরী মজুপুর ৯নং নিািপুর ২২৫০

১৩২ জমাঃ োবকর জহাজসন আিদুস সাত্তার নিািপুর নিািপুর ২২৫১

১৩৩ এ, জক, এম আজনায়ারুল হক মৃত হােী মােহারুল হক উত্তর চরচাবিয়া জসানাগােী ২২৫২

১৩৪ জমাঃ মবেবুর রহমান মুকবুল আহাম্মদ গ্রাম-পবিম সুলতানপুর নিািপুর ২২৫৩

১৩৫ আিদুস জিািহান মৃত মমতাে উবিন তুলাতলী ৭নং জসানাগােী ২২৫৫

১৩৬ নুরুল হুদা মৃত নবের আহজম্মদ আহম্মদপুর ৮নং আবমরািাদ ২২৫৭

১৩৭ রসুল আহমদ মকবুল আহমদ গ্রাম-জসানাপুর জসানাপুর িাোর ২২৫৮

১৩৮ আিদুল হাই মৃত এিাক পূি ব তুলাতলী জসানাগােী ২২৫৯

১৩৯ হােী এ,জক,এম, সবলম উল্যাহ হােী আলী আকির গ্রাম-চরজখায়াে, িাড়ী-

েেল উবিন মাবি িাড়ী

জসানাগােী ২২৬০

১৪০ জমাঃ সবে উল্যাহ মৃত আব্দুর রাজ্জাক সুোপুর জসানাগােী ২২৬১

১৪১ ভসয়দ আহম্মদ মৃত জমাঃ এিহাক পূি ব তুলাতলী জসানাগােী ২২৬২

১৪২ আবু তাজহর মৃত আেরাে আলী পালগীবর ৪নং মবতগঞ্জ ২২৬৫

১৪৩ সুলতান আহম্মদ মৃত জেখ আহম্মদ বমেবাপুর িক্তারমুন্সী ২২৬৬

১৪৪ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ আব্দুল খাজলক গ্রাম-জসানাপুর জসানাপুর িাোর ২২৬৯

১৪৫ আবু তাজহর জমাখজলছুর রহমান নাবেরপুর ৯নং নিািপুর ২২৭৪

১৪৬ আবু তাজহর মৃত জগালাম নিী আড়কাইম ২নং িগাদানা ২২৭৮

১৪৭ রসুল আহম্মদ আিদুল মুনাে মজুপুর মমতােবময়া হাট ২২৮০

১৪৮ জমাঃ মাঈন উবিন জচৌধুরী আক্তাজরর েমান জচৌধুরী নাবেরপুর নিািপুর ২২৮৪

১৪৯ সাহাি উবিন হােী সামছুল হক চর লামবি আহম্মদপুর ২২৮৫

১৫০ মাহমুদুল হক আিদুি জিািহান আহম্মদপুর আহম্মদপুর ২২৮৬

১৫১ ওিায়দুল হক ভঞা মৃত আিদুল হাবকম ভঞা মজুপুর নিািপুর ২২৮৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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