
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জেনী উপজেলাঃ ফুলগােী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জেক কামাল উবিন জচৌধুরী মৃত জেখ বিবিক উল যা জচৌঃ জনায়ারপুর মুবির হাট ৫৬৪

২ িাজল আহাং মৃত জমাঃ োনা বময়া উত্তর শ্রীপুর মুবিরহাট ৫৬৬

৩ েবসম উবিন মৃত সুো দবিন ধম মপুর আমোদহাট ৫৬৭

৪ জমাঃ িাজলহ আহাং মৃত আিদুি িালঅম শ্রীপুর মুবিরহাট ৫৭৫

৫ নুর আহমদ মৃত নবের আহমদ লিনপুর মাতুভূঞা ৫৮৪

৬ েজয়ে আহাং মৃত সুো বময়া দবিন ধম মপুর আমোদহাট ৫৮৬

৭ জমাহাম্ম্দ আবুল কাজেম ভূ ূঁইয়া মুবি েেলুর রহমান ভূ ূঁইয়া েগতপুর নতুন মুবিরহাট ৫৯৪

৮ হাবিবুর রহমান মৃত েজয়জুর রহমান গািতলা ফুলগােী ৬০১

৯ আিদুল রজ্জাক আঃ আবেে দঃ ে রীপুর মুবিরহাট ৬০৯

১০ নুরুল ইসলঅম জচৌঃ মৃত আঃ জনায়াে জচৌঃ দঃ িরইয়া দরিারপুর ৬২০

১১ োকাবরয়া ভূঞা মৃত হাজেে আহাং ভুঞা েগতপুর নতুন মুবিরহাট ৬২৬

১২ ননা বময়া মৃত মুো বময়া েগতপুর দরিারপুর ৬৩০

১৩ োলাল আহাং মৃত মুিী বময়া উত্তর তারাকুিা আমোদহাট ৬৩৫

১৪ জমাহাং ওিাজয়দুল হক মজুমদার জেখ আহাং মজুমদার উত্তর তারাকুিা আমোদহাট ৬৪০

১৫ জমাঃ নুরুল আজনায়ার মৃত আঃ রাজ্জাক ভূঞা দঃ আনন্দপুর আনন্দপুর ৬৪২

১৬ জমাঃ আজনায়ারুল আলম মৃতঃআলহাে আিদুর রহমান জনায়াপুর কাবলকাপুর ৬৪৪

১৭ এ, জক, এম জগালাম কাজদর মৃত এ, জক, এম বসরাজুল ইসলাম নুরপুর বে,এম,হাট ৬৪৫

১৮ খাজয়র আহাম্মদ মৃত আঃ িারী জচৌঃ দঃ তারাবলয়া মুবিরহাট ৬৬১

১৯ সামছুল কবরম হাজেে আহম্মদ গািতলা ফুলগােী ৬৬৮

২০ জমাঃ োমাল উিীন ভুইঁয়া েজয়জুর রহমান ভুইয়া পূি ম িবেকপুর পূি ম িবেকপুর ৬৬৯

২১ জগালাম কুদ্দুি (জসনা) নুরুল হুদা েগৎপুর দরিারপুর ৬৭৪

২২ জতাবহদুল আজনায়ার এ, জক, এম মবেজুর রহমান েগতপুর দরিারপুর ৬৭৭

২৩ োমাল উবিন আিদুল লবতে উঃ বনলিী ৬৭৮

২৪ হাবিি উল্যা জমাঃ আলী আহাম্মদ জগাসাইপুর ফুলগােী ৬৮০

২৫ সাহাি উবিন সসয়দ আহাম্মদ উঃ িরাইয়া ফুলগােী ৬৮২

২৬ আিদুল মন্নান আিদুল কবরম গািতলা ফুলগােী ৬৮৫

২৭ আবুল কাজসম আলী আহাম্মদ গািতলা ফুলগােী ৬৮৮

২৮ োমাল উবিন আহাম্মদ আলী আহাম্মদ উঃ বনলক্স্মী ফুলগােী ৬৮৯

২৯ জমাহাম্মদ বসরাজুল হক সুলতান আহজমদ পূি ম বনলখী ফুলগােী ৬৯০

৩০ জমাঃ আিদুল গবন আিদুর রহমান উত্তর বনলখী ফুলগােী ৬৯১

৩১ আেহারুল হক আলী আকির উঃ বনলক্ষ্মী ফুলগােী ৬৯২

৩২ এ. জক. এম কামরুল আহসান আলী আকির উত্তর বনলখী ফুলগােী ৬৯৩

৩৩ জমাঃ সাজদক মুবি কােী আিদুল লবতে বনলক্ষ্মী ফুলগােী ৬৯৪

৩৪ বসরাে বময়া জমাঃ ইউছুপ মনতলা োলধর িাোর ৬৯৫

৩৫ আব্দুর রবেদ আিদুল িাজরক গািতলা ফুলগােী ৬৯৬

৩৬ ওয়াবহদুর রহমান সবলম উবিন জগাসাইপুর ফুলগােী ৬৯৭

৩৭ সসয়দ আবমনুল ইসলাম জিরাজুল ইসলাম দরিারপুর দরিারপুর ৭০৫

৩৮ মবেবুল হক মজুমদার ওিায়দুল হক েগতপুর নতুন মুবিরহাট ৭০৬

৩৯ সাজল আহাম্মদ মুলকুতুর রহমান েগতপুর দরিারপুর ৭০৭

৪০ আেজুল হক মজুমদার ওিায়দুল হক মজুমদার েগতপুর নতুন মুবিরহাট ৭০৮

৪১ আবুল িসর নবের আহাম্মদ দরিারপুর দরিারপুর ৭১৬

৪২ অবহদ উল্লা েবমদার বময়া উত্তর করইয়া কাবলকাপুর ৭২০

৪৩ কােী আবমন উল্যাহ কােী জেকান্দর আলী েবকজরর বখল, সপথারা মুবিরহাট ৭২৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪৪ েবেকুল আলম আিদুর রহমান জনায়াপুর কাবলকাপুর ৭২৬

৪৫ আিদুল লবতে হােী আিদুল িারী করইয়া কাবলকাপুর ৭২৮

৪৬ তাজুল ইসলাম মুসবলম বময়া োমু্মড়া মুবিরহাট ৭৩০

৪৭ রবেকুল হক আতজরর রহমান তালপুকুবরয়া হাসনািাদ ৭৩৪

৪৮ জমের জেনাজরল আবমন আহমদ জচৌধুরী মৃত সুলতান আহাম্মদ জচৌধুরী দঃ আনন্দপুর আনন্দপুর ৭৩৬

৪৯ মুলকুজতর রহমান মজুমদার নুর আহম্মদ মজুমদার িন্দুয়া জদৌলতপুর আনন্দপুর ৭৩৯

৫০ জগালাম বকিবরয়া মজুমদার মবেজুর রহমান মজুমদার হাসানপুর আনন্দপুর ৭৪১

৫১ আবুল খাজয়র িাদো বময়া িসন্তপুর আমোদহাট ৭৪৭

৫২ আিদুল হাই নবের বময়া জেনাপুরস্করনী আমোদহাট ৭৪৮

৫৩ িবের আহাম্মদ িবমর উবিন জেনাপুষ্করনী আমোদহাট ৭৫০

৫৪ ওয়াবে উল্যা ভূব ইয়া হােী িবনর আহম্মদ নুরপুর বে.এম.হাট ৭৬০

৫৫ জমাহাম্মদ ইকিাল জমাখজলছুর রহমান শ্রীচন্দ্রপুর পূি ম িবেকপুর ৭৬১

৫৬ েহীদ েবেউল আেম হােী আিদুল মবেদ পূি ম বনলিী ফুলগােী ৭৭০

৫৭ সাহাি উবিন আিদুল আবেে দঃ জদৌলতপুর ফুলগােী ৭৭১

৫৮ কােী আবুল খাজয়র কােী আিদুর রবেদ িসন্তপুর নতুন মুবিরহাট ৭৭২

৫৯ জমাহাম্মদ আলী জিরু বময়া উত্তর করইয়া কাবলকপুর ৭৭৩

৬০ মৃত হােী আিদুর রহমান চাঁন বময়া জনায়াপুর কাবলকাপুর ৭৭৬

৬১ বসরাজুল হক ভূ ূঁইয়া আিদুল কবরম ভূ ূঁঞা লিীপুর বে.এম.হাট ৭৭৮

৬২ মীর জহাজসন জচৌধুরী সাজ্জাদ জহাজসন জচৌধুরী পূি ম িবেকপুর পূি ম িবেকপুর ৭৭৯

৬৩ জমাঃ জতাোজ্জল জহাজসন দুলা বময়া পূি ম িবেকপুর পূি ম িবেকপুর ৭৮০

৬৪ এম, এ, কাজসম মজুমদার মৃত হােী জমাহাম্মদ সসয়দ মজুমদার গািতলা ফুলগােী ৭৮১

৬৫ োহাোন জখান্দকার আিদুর রাজ্জাক জখান্দকার েজতপুর মুবিরহাট ৭৮২
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