
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ চট্টগ্রাম উপজেলাঃ মহানগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ েয়নাল আজিবিন জমাঃ খায়রুল িশর ইয়াবিন হােীর িাড়ী, পূি ব 

জয়ালশহর।

চাঁিগাও-4212 ৬

২ এইি, এম মুিা কবলম উল্লাহ জমাঃ খায়রুল িশর ইয়াবিন হােীর িাড়ী, পূি ব 

জয়ালশহর, িহদ্দারহাট।

চাঁিগাও-4212 ৮

৩ হােী জমাহাম্মি ইসমাঈল হােী আবুল কাজসম িাসা/জহাবডং:আনন্দ 

ফাবন বচার, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-১৮, ডাকঘর:বে বপ ও-

4000, িাকলীয়া, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ১৮

৪ আবুল কাজসম জমাঃ আব্দুল কাজির িাসা/জহাবডং:ফজতহ আলী 

সাজহজির িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৫, ডাকঘর:জমাহরা-

4208, চাঁিগাও, চট্টগ্রাম 

বসটি কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

জমাহরা-4208 ১৯

৫ জমাঃ আবু তাজহর জচৌধুরী দুলা বময়া জচৌধুরী রহমান ম্যানসন, জক বি 

আমান আলী জরাড, চান্দা 

পুকবর পাড়, চাঁনগাও।

চান্দগাঁও-4212 ২০

৬ আবু িক্কর তালুকিার মৃত েহুরুল আলম িাসা/জহাবডং:জমৌলভী 

আিাি আলী িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৪, ডাকঘর:চান্দগাও-

4212, চাঁিগাও, চট্টগ্রাম 

বসটি কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ২১

৭ এস. এম. ইবলয়াি মৃত জমাঃ ইবিি পূি ব জ ালশহর চান্দগাঁও ২৩

৮ এম. এ. জমাতাজলি মৃত আব্দুল েব্বার পূি ব জ ালশহর চান্দগাঁও ২৪

৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত িািশা বময়া িাসা/জহাবডং:ছিয়ি মাবির 

িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ব নং-০৪, 

ডাকঘর:চান্দগাঁও-4212, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চান্দগাঁও-4212 ২৫

১০ জমাঃ আব্দুর রহমান মৃত িাজলহ আহমি চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ২৬

১১ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত মাহবুবুল হক চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ২৭

১২ মৃত জমাঃ সামছুল হক জচৌধুরী মৃত গুরা বময়া চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ২৮

১৩ রবফকুল আেম জচৌধুরী মৃত আলী আহমি জচৌধুরী ৫০৮, হাবিবুর রহমান 

কন্ট্রাক্টর িাড়ী, বডবস জরাড, 

িাকবলয়া।

চকিাোর-৪২০৩ ২৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৪ সুলতান আহমি মৃত আব্দুি িামাি বময়া িাসা/জহাবডং:৪/৫ নং 

বমডটাউন হা/জসা, ওয়াড ব 

নং-২১, ডাকঘর:বেবপও-

৪০০০, জকাতয়ালী, চট্টগ্রাম 

বসটি কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

আন্দরবকল্লা-৪০০০ ৩০

১৫ এম, মাহবুবুল আলম হাবে তফবির আহমি সওিাগর িাসা/জহাবডং:৬২৪ এম 

মাহবুি বভলা, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৬, ডাকঘর:চকিাোর-

৪২০৩, চাঁিগাও, চট্টগ্রাম 

বসটি কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চান্দগাঁও-4212 ৩১

১৬ এস, এম, এ গাফফার এস.এম.এ জমানাফ িাসা/জহাবডং:মুহুরী িাড়ী ১ 

বক.বম. ১১৩৪, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৬, ডাকঘর:চাঁন্দগাও-

4212, চাঁিগাও, চট্টগ্রাম 

বসটি কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ৩২

১৭ এস. এম ছিয়দুর মৃত আবু ছিয়ি পূি ব জ ালশহর চান্দগাঁও ৩৩

১৮ জমাঃ আব্দুর রবহম মৃত জমাঃ আলী আহমি চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ৩৫

১৯ জমাঃ ইউছুপ মৃত নবের আহমি খাো জরাড সািানঘাটা, 

ওয়াড ব নং-০৬, 

ডাকঘর:চান্দগাঁও-4212, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ৩৬

২০ জমাঃ ইবিস মৃত জমাঃ শবফ চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ৩৭

২১ জমাঃ জসবলম জচৌধুরী এ.টি.এম. ছসয়দুল আলম জচৌধুরী িাসা/জহাবডং: ৭৭০/৮৯৮, 

গ্রাম/রাস্তা: িহাদ্দার িাড়ী, 

ডাকঘর: চান্দগাঁও-4212, 

উপজেলা: চাঁিগাও, জেলা: 

চট্টগ্রাম, বিভাগ: চট্টগ্রাম

চান্দগাঁও-4212 ৩৮

২২ জমাঃ হািান পারজভে মৃত হােী কালা বময়া চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ৩৯

২৩ এস, এম, ইবলয়াস আিদুল জমানাফ মুহুরী িাড়ী, পূি ব জ ালশহর, 

ওয়াড ব নং-০৬, 

ডাকঘর:চান্দগাঁও-4212, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ৪০

২৪ এ. জকজ এম. শামসুল আলম এ. জক. এম. সাজলহ পূি ব িাকবলয়া চান্দগাঁও ৪১

২৫ এম, কায়জকািাি জমাহাব্বত আলী ৮৮০/এ িাস টাবম বনাল 

জরাড, পূি ব জ ালশহর।

চান্দগাঁও-4212 ৪২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২৬ মৃত মাহবুল হক হােী সুোজয়ি আলী িাসা/জহাবডং: ৫১৩ 

মাহাবুবুল হক জচৌধুরী িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা: হােী আবমনুর 

রহমান জরাড, ডাকঘর: 

চািাই-4000, 

উপজেলা: িাকলীয়া, জেলা: 

চট্টগ্রাম, বিভাগ: চট্টগ্

চািাই-4000 ৪৩

২৭ জমাঃ আসাদুজ্জামান িেলুর রহমান জচৌধুরী চান্দগাঁও চট্টগ্রাম ৪৪

২৮ মৃত জমাঃ আব্দুল হক মৃত ওমর বময়া মাস্টারপুর িাকবলয়া ৪৫

২৯ জমাঃ আবুল িশর ভ ূঁইয়া ওমরা বময়া প্যারাগন বসটি ১০-১১ 

আন্দরবকল্লা।

চকিাোর-৪২০৩ ৪৬

৩০ জমহাম্মি ইউনুচ ইব্রাবহম সওিাগর ইব্রাবহম সওিাগজরর িাড়ী, 

পূি ব িাকবলয়া।

বেবপও ৪০০০ ৪৭

৩১ জমাঃ কামাল উবদ্দন মৃত আবু নঈম ৬৬১,বড বস জরাড, ব্লক-৬, 

পবিম িাকবলয়া।

চকিাোর-৪২০৩ ৪৮

৩২ লুৎফর রহমান খান ইবিসুর রহমান ৪০৩, আবমনুর জরাড চট্টগ্রাম ৪৯

৩৩ জমাহাম্মি বসরাজুর রহমান সবফয়র রহমান এবলনা ম্যানসন, শবফ 

হােীর িাড়ী, বডবস জরাড, 

পবিম িাকবলয়া, ওয়াড ব 

নং-১৭, ডাকঘর:চকিাোর-

4203, িাকলীয়া, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

চকিাোর-৪২০৩ ৫০

৩৪ হাবিবুর রহমান জগালাম রহমান চািাই সির চট্টগ্রাম ৫১

৩৫ মাহবুবুল আলম মৃত শাহ আলম জমাহরা চান্দগাঁও ৫২

৩৬ জমাঃ  ইউনুস ওমিা বময়া জমাহরা ৫৩

৩৭ জমাহাম্মি শবফ কাজিরী আলী বময়া িাসা/জহাবডং:জমৌলানা নুর 

আহমি সাজহজির পুরাতন 

িাড়ী, ওয়াড ব নং-০৫, 

ডাকঘর:জমাহরা-4208, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

জমাহরা-4208 ৫৬

৩৮ জমাঃ ইবলয়াস মৃত জমাহাম্মি আলী পূি ব িাকবলয়া চট্টগ্রাম ৫৭

৩৯ জমাহাম্মি ইব্রাবহম মৃত হােী ছিয়দুল হক সওিাগর , গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-১৮, ডাকঘর:বেবপও-

4000, িাকলীয়া, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

বেবপও-৪০০০ ৫৮

৪০ আব্দুল মবেি তজুম আলী সওিাগর জমাহরা চকিাোর ৬০

৪১ আব্দুি জিািাহান মৃত আবেজুর রহমান িাসা/জহাবডং: হােী নূর 

িক্স সওঃ িাড়ী, গ্রাম/রাস্তা: 

এয়ার জমাঃ প্াঃ বিদ্যালয় 

জলইন , ডাকঘর: চকিাোর-

4203, উপজেলা: 

িাকলীয়া, জেলা: চট্টগ্রাম, 

বিভাগ: চট্টগ

চকিাোর-৪২০৩ ৬১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪২ জমাঃ জুলবফকার জহাজসন মৃত আব্দুল আবেে চান্দগাঁও ঐ ৬২

৪৩ কবির আহমি িাজিদুল হক চরচািাই ঐ ৬৩

৪৪ মাহফুজুল ইসলাম মৃত জিরাজুল হক ভ ূঁইয়া ল্যািজরটবর পাঁচলাইশ ৬৪

৪৫ মাহবুবুল আলম জচৌধুরী মৃত জকয়াফত আলী জচৌধুরী উত্তর মািারসা ঐ ৬৫

৪৬ জমাহাম্মি শামসুল হক নুরুল হক িাসা/জহাবডং:আবমন উল্লাহ 

হােীর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৩, 

ডাকঘর:ওয়াজেবিয়া-

4213, িায়বেি 

জিাস্তামী, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

ওয়জেবিয়া-4213 ৬৬

৪৭ মীর জমাহাম্মি শাহবরয়ার ডাঃ মীর কামাল উবদ্দন আহজমি িাসা/জহাবডং: ওয়াজরিা 

আিাস, ১০৪৭নং, শাহী 

আ/এ, গ্রাম/রাস্তা: েঙ্গী 

শাহ মাোর জলইন, 

িাদুরতলা, ডাকঘর: 

চান্দগাঁও-4212, 

উপজেলা: পাঁচলাইশ, 

জেলা: চট্টগ্রাম,

চাঁিগাও-4212 ৬৭

৪৮ জগালাম জহাজসন জমাহাম্মি জহাজসন িাসা/জহাবডং:জরাজকয়া 

মহল, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ব নং-০৮(পাট ব), 

ডাকঘর:চকিাোর-

4203, পাঁচলাইশ, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

চকিাোর-৪২০৩ ৬৮

৪৯ নুরুল আলম িািশা বময়া িাসা/জহাবডং:িাজল 

আহম্মি জমস্ত্রী িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০২, 

ডাকঘর:োলালািাি-

4214, িায়বেি 

জিাস্তামী, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

োলালািাি-4214 ৭৩

৫০ জমাঃ আেমল জহাজসন এম, এ, সামাি িাসা/জহাবডং: ৬ 

কাপাসজগালা জরাড, 

গ্রাম/রাস্তা: ৬ কাপাসজগালা 

জরাড, ডাকঘর: চকিাোর-

৪২০৩, উপজেলা: 

জকাতয়ালী, জেলা: চট্টগ্রাম, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

চকিাোর-৪২০৩ ৭৫

৫১ জমাঃ মাহবুবুল আলম মৃত মাষ্টার হাবিবুল্লাহ কুলগাঁও োলালািাি ৭৮

৫২ জমাঃ আব্দুল কাজির মৃত আনু বময়া িাসা/জহাবডং: নূর জহাজসন 

কজলানী, গ্রাম/রাস্তা: 

ভাবলকা কজলানী জরাড, 

ডাকঘর: পবলজটকবনজকল-

4209, উপজেলা: খুলশী, 

জেলা: চট্টগ্রাম, বিভাগ: 

চট্টগ্রাম

পবল জটকবনক -৪২০৯ ৮৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৫৩ জমাঃ ইবলয়াি খন্দকার জমাঃ হাবরি রুবি জগইট, জলদু 

জসজক্রটারীর িাবড়, 

নাবসরািাি।

পাঁচলাইশ-4203 ৮৬

৫৪ নুরুল আজনায়ার মৃত আব্দুি জিািাহান পূি ব নাবসরািাি পাঁচলাইশ ৮৭

৫৫ মাসুি আহজমি আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান িাসা/জহাবডং:১০৩/২৫৮ 

বস.বড.এ.এবভবনউ,মুরািপুর,

 গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৮(পাট ব), 

ডাকঘর:চকিাোর-

4203, পাঁচলাইশ, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

চকিাোর-৪২০৩ ৮৯

৫৬ জমাঃ আলী আহমি মৃত হাবকম আলী িাগজিানা ১৪ নং ওয়াড ব ৯১

৫৭ জমাঃ শাহাবুবদ্দন মৃত জমাঃ ইসহাক বময়া িাগজঘানা লালখানিাোর ৯২

৫৮ আকতার জহাজসন জমজহর আলী লালখান িাোর ১৪ নং ওয়াড ব ৯৩

৫৯ আব্দুল মাজলক মৃত এলাবহ িক্স ২৫৩, এম, এম, আলী জরাড লালখান িাোর ৯৪

৬০ আবমর জমাঃ ফয়সাল মৃত জমাঃ লাল বময়া িাগজঘানা ১৪নং ওয়াড ব ৯৫

৬১ মৃত জমাঃ ইসমাইল মৃত আব্দুর রহমান ৪৮নং হাইজলজিল জরাড লালখান িাোর ৯৬

৬২ মনছুরুর রহমান মবেির রহমান ১৩নং পাড়াড়তলী পাহাড়তলী ৯৭

৬৩ ইমাম জহাজসন মৃত আব্দুল িাকী সরাইপাড়া পাহাড়তলী ৯৮

৬৪ আসাদুল হক খান বসরাজুল হক খান ব ই/জেড-২, বফজরােশাহ 

কজলানী, পাহাড়তলী।

বফজরােশাহ কজলানী-

৪২০৭

৯৯

৬৫ জমাঃ আব্দুর সুকুর জমাঃ আবেম িবিণ কাট্টলী কাষ্টম একাজডবম ১০০

৬৬ জমাঃ ওসমান গবন জমাঃ রমোন আলী িাসা/জহাবডং:ইজমে সংলগ্ন 

ওসমান ভিন ১০৯৯/এ, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-১০, ডাকঘর:উত্তর 

কাট্টলী-4217, 

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

পাহাড়তলী-৪২০২ ১০৩

৬৭ আবুল জহাজসন মৃত মকবুল আহমি িাসা/জহাবডং:১১১৮, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৫, ডাকঘর:রামপুর-

4224, হাবলশহর, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

রামপুর-৪২২৪ ১০৪

৬৮ আলাউদ্দীন আহজমি জচৌধুরী োমাল উদ্দীন আহজমি জচৌধুরী মুবি পাড়া, ওয়াড ব নং-১০, 

ডাকঘর:উত্তর কাট্টলী-

4217, পাহাড়তলী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

উত্তর কাট্টলী 4217 ১০৬

৬৯ ইফজতখার আলম জচৌধুরী আলহাজ্ব মাহবুবুল আলম জচৌধুরী উঃ কাট্রলী ১০নং ওয়াড ব ১০৭

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৭০ জমাঃ জলাকমান মৃত আব্দুর রবশি িাসা/জহাবডং:৮৭নং 

জলাকমান ম্যানসন, ওয়াড ব 

নং-১৫(পাট ব), 

ডাকঘর:িামপাড়া-

4000, জকাতয়ালী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ১০৯

৭১ েহুরুল হক (মাবনক) জহমাজয়ত উদ্দীন আহজমি মহল্লা ৬৬নং িবিণ চট্টগ্রাম ১১০

৭২ সাইফুবদ্দন খাজলি জচৌধুরী মৃত েহুর আহজমি জচৌধুরী িামপাড়া িাগমবনরা ১১২

৭৩ অমল কাবি িাশ বনবশ চন্দ্র িাশ িাসা/জহাবডং:২৯, হাোরী 

জলইন, ওয়াড ব নং-৩২, 

ডাকঘর:বে বপ ও-

4000, জকাতয়ালী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ১১৭

৭৪ খাজয়র আহমি মৃত রাো বময়া ৫৬, িাজেল জরাড, 

পাথরঘাটা।

বেবপও ৪০০০ ১১৮

৭৫ আবু তাজহর জমাল্লা মৃত ইউসুফ আলী জমাল্লা ব্রীিঘাপট বফবরঙ্গী িাোর ১১৯

৭৬ কামরুল ইসলাম মৃত বসরাজুল ইসলাম িামপাড়া জকাজতায়ালী ১২০

৭৭ োবনজয়ল জরাোবরও ইবষ্টবফন জরাোবরও িাগমবনরাম ১২১

৭৮ কুতুি উদ্দীন জচৌধুরী আশু বময়া জচৌধুরী ৬,বপ.জক.জসন 

জরাড,আলকরন, সিরঘাট।

বেবপও ৪০০০ ১২২

৭৯ জমাহাম্মি ইয়াকুি ফারুক আহমি িাসা/জহাবডং:১৫ জশঠপাড়া, 

সিরঘাট, ওয়াড ব নং-৩১, 

ডাকঘর:সির-4000, 

জকাতয়ালী, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ১২৩

৮০ জমাঃ বিলশাদুর রহমান (সাবব্বর) জিৌলতুর রহমান িাসা/জহাবডং:১০৯ 

সিরঘাট জরাড, ওয়াড ব নং-

৩১, ডাকঘর:বেবপও-

4000, জকাতয়ালী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ১২৪

৮১ জিলাল আহম্মি সুলতান আহমি িাসা/জহাবডং:৪/৫ 

বমডটাউন হাউবেং 

জসাসাইটি, ওয়াড ব নং-২১, 

ডাকঘর:আন্দরবকল্লা-

4000, জকাতয়ালী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

আন্দরবকল্লা-৪০০০ ১২৬

৮২ জমাহাম্মি খাজলকুজ্জামান মৃত জমাহাম্মি আলী আহমি ১১ নং নন্দনকানন ১২৯

৮৩ শ্রী কুশী জগাপাল কুে মৃত হজর কৃসণ কুে িাটালী জরাড ১৩০

৮৪ বে এম ফারুক মৃত আব্দুল কাবির বময়া এনাজয়ত িাোর ১৩১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৮৫ বনম বল চক্র চক্রিতী মৃত শ্রীধম চক্রিতী িাসা/জহাবডং:হক ম্যানসন, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-১৭, ডাকঘর:চকিাোর-

4203, িাকলীয়া, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জমবডজকল কজলে-

৪২০৩

১৩২

৮৬ রিীন্দ্র নাথ জসন হৃিয় রঞ্জন জসন িাসা/জহাবডং:১৫নং ঈশ্বর 

নন্দী জলইন, নং-২০, 

ডাকঘর:বেবপও-৪০০০, 

জকাতয়ালী, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ১৩৩

৮৭ মৃত শামসুবদ্দন আহজমি মৃত সবহর কবির আহমি ঘাটফরহািজিগ জিওয়ান িাোর ১৩৪

৮৮ কবির আহমি তাজু বময়া িাসা/জহাবডং:৮২৮, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৫, ডাকঘর:রামপুর-

4224, হাবলশহর, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

রামপুর-৪২২৪ ১৪০

৮৯ ছসয়ি আিদুল গবন ছসয়ি আবু বসদ্দীক ভাোর মাজকবট 

আশকারািাি, ৩০৯, জশখ 

মুবেি জরাড, ডিলমুবরং, 

চট্টগ্রাম।

িন্দর ৪১০০ ১৪৫

৯০ মৃত সবফ উবদ্দন আহমি মৃত সামসুবদ্দন আহামি আরামিাগ জকালনী উত্তর পাহাড়তলী ১৪৬

৯১ সালাহ উবদ্দন আিদুল জমাতাজলি হােী পাড়া, িবিন 

আগ্রািাি।

িন্দর 4100 ১৪৭

৯২ মৃত আজতায়ার জহাজসন মৃত মাহফুজুর জহাজসন বসবেএস জকালনী িবিন আগ্রািাি ১৪৮

৯৩ রাো বময়া সওিাগর মৃত জসালতান আহমি ধবনয়ালাপাড়া পাঠানটুলী ১৪৯

৯৪ মৃত জমাঃ আঃ হক মৃত িাজলহ আহম্মি িাসা/জহাবডং:আহম্মি 

বময়ার িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৪(পাট ব), 

ডাকঘর:িন্দর -4100, 

ডিলমুবরং, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ১৫৮

৯৫ জমাঃ রাো বময়া মৃত জমৌঃ আহমি জহাজসন জগাসাইলডাঙ্গা ৩৬ নং ওয়াড ব ১৬১

৯৬ জমাঃ জসকান্দর জহাজসন আহম্মি জহাজসন জহাবডং:১০৬৪, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৫, ডাকঘর:রামপুর-

4224, হাবলশহর, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

রামপুর-৪২২৪ ১৬২

৯৭ মৃত মুসবলম খান মৃত ইসমাইল খান সওঃ িংশালপাড়া ২৩নং ওয়াড ব ১৬৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৯৮ আঃ েবলল মৃত িিরুল োমান িাসা/জহাবডং:আিদুল 

আবেে কন্ট্রাক্টজরর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৪(পাট ব), 

ডাকঘর:রামপুর-4228, 

হাবলশহর, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

রামপুর-৪২২৪ ১৭০

৯৯ হােী আঃ িাবরক মৃত জমাঃ আলী পূি ব রামপুর ২৫ নং রামপুর ১৭১

১০০ হােী খাো আহম্মি শাহ বচশতী মৃত এনাজয়ত আলী শাহ হােী  পাড়া ফেল আবমজনর বডজপা ১৭২

১০১ জমাঃ আব্দুল হািী আব্দুল েবলল িাসা/জহাবডং:আজিিা ভীলা 

১২৪৪, মনছুরািাি, ওয়াড ব 

নং-২৪(পাট ব), 

ডাকঘর:িন্দর-4100, 

ডিলমুবরং, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ১৭৪

১০২ মৃত জমাঃ আঃ হক মৃত আলী আহম্মি জিপারী পাড়া িঃ আগ্রািাি ১৭৭

১০৩ হাে বিস্তগীর মৃত আবেজুর রহমান আবেে িাওয়ার ১৮৬

১০৪ তাজূল ইসলাম মৃতন মুিী আহমি লালখান িাোর ১৮৭

১০৫ আঃ িাকী মৃত আঃ রহমান মুনুসুরিাি আগ্রািাি ১৮৮

১০৬ েবসম উদ্দীন আহজম্মি আিদুল জমাতাজলি ১৫৫৮ হােীপাড়া, উত্তর 

আগ্রািাি।

িন্দর 4100 ১৯০

১০৭ আবমর আহজমি োলাল আহজমি আবমর জহাজসন সরকাজর 

িাড়ী, িাইয়া পাড়া, 

উত্তনআগ্রািাি।

িন্দর 4100 ১৯২

১০৮ হােী আবূল হাজসম হাজূ ওমর আলী হােীপাড়া ১৯৩

১০৯ জমাঃ আবু তাজহর জমাঃ িবিউল আলম িাসা/জহাবডং:িাসা ১৫৩৩, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৯, ডাকঘর:িন্দর-

4100, ডিলমুবরং, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ২৮৪৫

১১০ জমাঃ ফজয়জুল মবতন জমাঃ ফেলুল কবরম িাসা/জহাবডং: ১০, 

গ্রাম/রাস্তা: নাবসরািাি 

হাউবেং জসাসাইটি ৩নং 

জরাড, ডাকঘর: চকিাোর-

4203, উপজেলা: 

পাঁচলাইশ, জেলা: চট্টগ্রাম, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

চকিাোর-৪২০৩ ২৮৯২

১১১ আবুল খাজয়র পাজটায়ারী মৃত আব্দুল রহমান পাজটায়ারী িাসা/জহাবডং:পাজটায়ারী 

কজলানী

িাজয়াবেি জিাস্তামী ২৯৬৪

১১২ োফর হায়াত মরহুম নুরুল ইসলাম আলকরন সির ৩৩৮৭

১১৩ মৃত রবফক বময়া মৃত আব্দুল হাবকম িামপাড়া জকাজতায়ালী ৩৩৯৬

১১৪ জমাহাব্বত খান আবেজুল্লাহ খান জগালাপ বসং জলইন জকাজতায়ালী ৩৪০০

১১৫ জিগম জমাস্তারী শবফ স্বামীঃ ডাঃ ছসয়ি শবফ খান এনাজয়ত িাোর জকাজতায়ালী ৩৪০১

১১৬ অবনল িরণ রায় মৃত মজনারঞ্জন রায় চজট্টশ্বরী জরাড চকিাোর ৩৪১০

১১৭ মৃত এ, জক, আবমর জহাজসন মৃত আহাম্মি উল্লা খান ২১০ জিিপাহাড় কজলে জরাড ৩৪১১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১১৮ কােী জমাহাম্মি নুরুল আিিার কােী জমাহাম্মি োজির িাসা/জহাবডং:২৯/এ িানার 

িাজপর িাড়ী, ওয়াড ব নং-

১৬, ডাকঘর:চকিাোর-

423, জকাতয়ালী, চট্টগ্রাম 

বসটি কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চকিাোর-৪২০৩ ৩৪১৪

১১৯ সািনু চক্রিতী মৃত অবমল িরণ চক্রিতী নূর আহমি সড়ক োমালখান ৩৪১৬

১২০ জমাঃ জিজলায়ার জহাজসন আিদুল মাজলক িাসা/জহাবডং: ১০১, 

গ্রাম/রাস্তা: চট্টজশ্ববর জরাড, 

ডাকঘর: িামপাড়া-

4000, উপজেলা: 

জকাতয়ালী, জেলা: চট্টগ্রাম, 

বিভাগ: চট্টগ্রাম

িামপাড়া-4000 ৩৪১৮

১২১ দুলাল চন্দ্র রয় লবলত জমাহন রায় িাসা/জহাবডং:ইসহাক 

ভিন, বুবড়ির, 

ডাকঘর:নুরালী িাড়ী-

4337, হাটহাোরী, 

চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ৩৪২৪

১২২ জমাঃ শামসুল আলম জমাঃ ইিহাক বমঞা িাসা/জহাবডং: ২৫৫/১১ 

ঘাটফরহাি জিগ জলইন 

কুরঝুমা মহল, গ্রাম/রাস্তা: 

ঘাটফরহাি জিগ জলইন, 

ডাকঘর: সির-4000, 

উপজেলা: জকাতয়ালী, 

জেলা: চট্টগ্রাম, বিভাগ: 

চট্টগ্

বেবপও ৪০০০ ৩৪২৯

১২৩ আবমনুর রহমান মৃত অবল আহমি সওিাগর কবি নেরুল ইসলাম জরাড জকাজতায়ালী ৩৪৩১

১২৪ বিমল কর ধর মৃত রুহুনী কুমার ধর বরয়াে উবদ্দন িাোর জকাজতায়ালী ৩৪৩৮

১২৫ শবহদুল আলম খান মৃত হােী নুরুল আলম খান ১৭৬ জগালাপ বসংহ জলইন জকাজতায়ালী ৩৪৪০

১২৬ োহাঙ্গীর আলম মৃিা বময়া িাসা/জহাবডং:মুিা বময়ার 

িাবড়

িন্দর 4100 ৩৪৪৭

১২৭ নূর আলী মৃত জমাহাম্মি ইসলাম পবিম মািারিাড়ী ৩৪৫৬

১২৮ জগালাম জমাহাম্মি মৃত োফর আহম্মি িাসা/জহাবডং:১৪৩ আলী 

ফেল জমম্বাজরর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৯, ডাকঘর:সির ঘাট-

4000, ডিলমুবরং, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

বেবপও ৪০০০ ৩৪৫৮

১২৯ জমাঃ শামসুল হক িরজিশ আলী িাসা/জহাবডং:২৬৯, মরহুম 

িরজিশ আলীর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৮, ডাকঘর:িন্দর-

4100, ডিলমুবরং, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ৩৪৫৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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১৩০ োজহি আহম্মি ডা: োফর আহম্মি িাসা/জহাবডং:ডা: োফজরর 

িাবড়, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ব নং-২৮, 

ডাকঘর:িন্দর-4100, 

ডিলমুবরং, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ৩৪৬৪

১৩১ মৃত মনছুর আলী মৃত সালামত আলী িাসা/জহাবডং:মুকবুল 

আলীর িাসা, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৩, 

ডাকঘর:পাঠানটুবল-

4100, ডিলমুবরং, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ৩৪৬৭

১৩২ মৃত মনু বমঞা মৃত আব্দুল হািী িাসা/জহাবডং:১৭৬২ 

আহম্মিবময়ার িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৪(পাট ব), 

ডাকঘর:িন্দর-4100, 

ডিলমুবরং, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ৩৪৬৮

১৩৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত ওসমান গবণ ৭০, আগ্রািাি িা/এ ৩৪৭০

১৩৪ আিদুল আবেম আিদুল হাবকম িাসা/জহাবডং:জসািহান 

বমস্ত্রীর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-২৪(পাট ব), 

ডাকঘর:িন্দর-4100, 

ডিলমুবরং, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ৩৪৭৪

১৩৫ জমাঃ জমাস্তফা কামাল হাবমদুর রসুল বি-৪৭, জরাড নং-২, 

কন বফুলী কমজেক্স, 

হাবলশহর।

রামপুর-৪২২৪ ৩৪৭৯

১৩৬ জমাঃ িবিউল আলম কমাোর নািালক বময়া িবিন পাহাড়তলী, িণ বা 

পাড়।

পাহাড়তলী-৪২০২ ৩৪৮১

১৩৭ মৃত জমাঃ জসালাইমান মবতয়র রহমান িাসা/জহাবডং:মবতউর 

রহমান সি বাজরর িাবড় 

২০৬/২৩৩, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-১২(পাট ব), 

ডাকঘর:পাহাড়তলী-

4202, ডিলমুবরং, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্

িন্দর 4100 ৩৪৮২

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

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

১৩৮ জমাঃ কুতুি উদ্দীন জচৌধুরী মবফজুর উদ্দীন জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:এন,এম,বস, 

হাউে, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ব নং-০৪, 

ডাকঘর:চান্দগাঁও-4212, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ৩৪৮৪

১৩৯ মরহুম জমাঃ আবুল জহাজসন মরহুম খায়রুল িশর ৬নং ওয়াড ব পূি বজ ালশহর চান্দগাঁও ৩৪৯০

১৪০ জমাঃ জসবলম সালাউবদ্দন জমাোফ্ফর আহমি িাসা/জহাবডং:জমাোফ্ফর 

বভউ, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ব নং-০৪, 

ডাকঘর:চান্দগাঁও-4212, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ৩৫০৪

১৪১ জমাঃ রবফক জরাকনউবদ্দন জমাোফ্ফর আহমি িাসা/জহাবডং: ৪০৩৫, 

গ্রাম/রাস্তা: জগালাম আলী 

নাবের িাবড়, ডাকঘর: 

চান্দগাঁও-4212, 

উপজেলা: চাঁিগাও, জেলা: 

চট্টগ্রাম, বিভাগ: চট্টগ্রাম

চান্দগাঁও-4212 ৩৫০৬

১৪২ ছসয়ি মবহবুবদ্দন জমাঃ জতৌবফক মৃত এস, এম, োজহি বময়াখান নগর, িবিন 

িাকবলয়া

বেবপও ৪০০০ ৩৫১১

১৪৩ জনায়াি আলী মৃত রহমত বময়া িাসা/জহাবডং: হােী তাজুল 

ইসলাজমর িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:15190699

999, ওয়াড ব নং-০৬, 

ডাকঘর:চকিাোর-৪২০৩, 

চাঁিগাও, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

চাঁিগাও-4212 ৩৫১৫

১৪৪ রবফক আহাম্মি অলী আহম্মি িাসা/জহাবডং:হাবে আলী 

আহম্মজির িাবড়, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-০৩, 

ডাকঘর:ওয়াজেবিয়া-

4213, িায়বেি 

জিাস্তামী, চট্টগ্রাম বসটি 

কজপ বাজরশন, চট্টগ্রাম

ওয়জেবিয়া ৩৫২৫

১৪৫ নৃ  রুল আলম মৃত িািশা বময়া কুলগাঁও ৩৫২৭

১৪৬ ছসয়ি জমাঃ হাসান মৃত ছসয়ি জমাঃ ইসহাক িাসা/জহাবডং:২৫৫, জশখ 

ফবরি মািার জরাড, পূি ব 

নাবসরািাি, ওয়াড ব নং-

০৮(পাট ব), 

ডাকঘর:পবলজটকবনকযাল-

4209, পাঁচলাইশ, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

পবল জটকবনক -৪২০৩ ৩৫৩১

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

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

১৪৭ জমাহাম্মি সাজহি বময়া আহিান উল্লাহ 1055,োবকর জহাজসন 

জরাড িাই জরাড, খুলশী

সাতিাবড়য়া ৩৫৩২

১৪৮ জমাঃ আকতার উবদ্দন জমাঃ িাউি জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:পবেত িাড়ী, 

উত্তর কাট্টলী, পাহাড়তলী।

উত্তর কাট্টলী 4217 ৩৫৩৫

১৪৯ জমাঃ জলাকমান জচৌধুরী জমাঃ ইউনুস জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:পবেত িাবড়, 

উত্তর কাট্টলী

উত্তর কাট্টলী 4217 ৩৫৩৮

১৫০ জমাঃ খবলল উল্যা সি বার মবনর উল্যা সি বার িাসা/জহাবডং:২৫১২ মবনর 

উল্যা িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-১২(পাট ব), 

ডাকঘর:পাহাড়তলী-

4202, পাহাড়তলী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

পাহাড়তলী-৪২০২ ৩৫৪০

১৫১ জমাহাম্মি সাহাবুদ্দীন জচৌধুরী ইবিচ জচৌধুরী িাসা/জহাবডং:পবেত িাড়ী, 

উত্তর কাট্টলী, পাহাড়তলী।

উত্তর কাট্টলী 4217 ৩৫৫৫

১৫২ জমাঃ আবু জহাসাইন ওয়াবি বময়া িাসা/জহাবডং:ওয়াবি মাষ্টার 

িাবড়, গ্রাম/রাস্তা:999, 

ওয়াড ব নং-১২(পাট ব), 

ডাকঘর:পাহার তলী-

4202, পাহাড়তলী, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

পাহাড়তলী-৪২০২ ৩৫৫৯

১৫৩ মৃত আব্দুর রউফ মৃত হাজফে আবুল খাজয়র উত্তর পজতঙ্গা ৪০নং ওয়াড ব ৩৫৭০

১৫৪ জমাঃ রবফক আহম্মি ফজয়ে আহজমি িাসা/জহাবডং:বমঞা োন 

সওঃ িাড়ী, 

গ্রাম/রাস্তা:999, ওয়াড ব 

নং-৩৮, ডাকঘর:িন্দর-

4100, চট্টগ্রাম জপাট ব, 

চট্টগ্রাম বসটি কজপ বাজরশন, 

চট্টগ্রাম

িন্দর 4100 ৩৫৮০

১৫৫ মৃত োফর আহাম্মি মৃত জমাঃ গুরা বময়া মধ্যম হাবলশহর ৩৭ নং ওয়াড ব ৩৫৮৮

১৫৬ জমাঃ জসালাইমান মৃত আলী আহম্মি িবিন হাবলশহর ৩৯ নং ওয়াড ব ৩৫৯৬

১৫৭ মৃত ফেলুল কবরম আনসারী মৃত এোহারুল হক আনসারী িবিন হাবলশহর ৩৯ নং ওয়াড ব ৩৫৯৭

১৫৮ জমাঃ মনজুরুর রহমান মরহুম হােী নূর জমাহাম্মি িন্দর উত্তর আিাবসক 

এলাকা

িন্দর ৩৬০২

১৫৯ শাহ োলাল আহাম্মি মৃত িেল আহাম্মি উত্তর পজতংগা ৪০ নং ওয়াড ব ৩৬১৪

১৬০ োগীর জহাজসন মৃত ঠাো বময়া উত্তর পজতংগা ৪০ নং ওয়াড ব ৩৬১৫

১৬১ জমাঃ সাইফুল ইসলাম মৃত আব্দুর রবশি উত্তর পজতংগা ৪০নং ওয়াড ব ৩৬১৬

১৬২ বসরাজুল আবমন মৃত খবললুর রহমান িবিণ হাবলশহর ৩৯নং ওয়াড ব ৩৬২৩

১৬৩ জমাঃ ইসমাইল মৃত সালামত আলী িবিণ হাবলশহর ৩৯নং ওয়াড ব ৩৬২৪

১৬৪ আবুল কালাম িসরত আলী ঐ ঐ ৩৬২৫

১৬৫ েবমর আহাম্মি মৃত তিারক আলী ঐ ঐ ৩৬২৮

১৬৬ জমাঃ শবফকুল আলম মৃত আবমন উল্লাহ িবিণ পজতংগা ৪১নং ওয়াড ব ৩৬২৯

১৬৭ মৃত আলী জহাজসন মৃত আব্দুর রবশি ঐ ঐ ৩৬৩১

১৬৮ জমাঃ শাহ আলম মৃত িাজিক আলী ঐ ঐ ৩৬৩৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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