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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম
ক্রঃ নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১

জেলাঃ লক্ষ্মীপুর

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

রামগঞ্জ
জিসামবরক জগজেট
৪৫৬

জমাঃ সবিদ উল্যা

মৃত ছাখাওয়াত উল্যা

রামনগর চবিপুর

আিদুল গফুর

মৃত জগালাম আলী েমাঃ

মজুপুর

৭নং লামচর

জমাঃ রিমত উলযা

মৃত নুরুল্লা িক

কাবিমনগর

লামচর

৪৯১

আিদুল রবিদ

মৃত রবির উদ্দন ম্াাবা

েযপুর

কাথঞ্চনপুর

৪৯৫

জমাঃ অবিদুর রিমান

মৃত আবেে উল্যা মাষ্টার

দঃ চবিপুর

৫১৯

জমাঃ আিদুল মান্নান

জমানা বময়া

৬নং চবিপুর

৫২৮

এ, বি, এম, আিদুল কুদ্দুস

মৃত জছরাজুল িক
আসাদ উল্লযা ভইুঁ য়া

৬ নং দঃ চবিপুর

মৃত বসবদ্দকুর রিমান

পূি ব দরজিিপুর

৭নং দরজিিপুর

৫৪৫

এম, এ, আকির

মৃত ফজয়ে িক্স

অবভরামপুর

২নং ওয়াড ব জপ ঃ

৫৫৮

জমাঃ রবফত উল্যা

মৃত আিদুল ওয়াদুদ

দবিন চবিপুর

৫নং চবিপুর

৫৬৪

জমাঃ নুর নিী

মৃত িােী নূর জমািাম্মদ পাটঃ

রামনগর

৫নং চবিপুর

৫৬৫

জমাঃ িাবনফ

মৃত জসানা বময়া পাটওয়ারী

পূি ব কাবেরবখল

৩নং ওয়াড ব জপ র

৫৮২

আবুল কালাম

আজনায়ার জিাজসন পাটঃ

মধ্যপাড়া

৯নং জভালাজকাট

৫৮৪

জমাঃ রহুল আবমন জচ ধুরী

জম ঃ ফেজল িক

লক্ষ্মীপুর

৯নং জভালাজকাট

৬০৫

জমাঃ আবুল কাজিম

জমাখজলছুর রিমান

িাইিবসন্দু

মুক্তারপুর

৬০৮

সুলতান আিজমদ

মৃত জমাঃ আব্বাছ জমাল্লা

আঙ্গারপাড়া

৩নং জপ রসভা

৬১৩

বসরাজুল িক

মৃত আলী আকির

পূি ব চবিপুর

৫নং চবিপুর

৬১৭

সুজিঃ জমাঃ নূর ভইুঁ য়া

জমাঃ আিদুর রিমান

রসুলপুর

৬নং লামচর

৬২৬

জতাফাজেল জিাজসন

মৃত জমাঃ আজনায়ার উল্যাি

টামটা

২নং ওয়াড ব জপ র

৬৩০

মুনছুর আিজমদ

মৃত রেন আলী

আঙ্গারপাড়া

জপ রসভা রাঃ

৬৩২

িবিদ উলযা

মৃত সবফউল ভইয়া

জিপালীপাড়া

১নং কাঞ্চনপুর

৬৪০

নুরুল আবমন

মৃত সুলতান আিজমদ পাটঃ

ফবকরপুর

৫নং চবিপুর

৬৪১

জমাঃ নুরুল িক

োমাল উবদ্দন

দল্টা

১০ নং ভাটরা

৬৪৫

জমাঃ আবুল কালাম আোদ

মৃত জম ঃ আবুদল িাবলম

জনায়াগাও

২নং জনায়াগাও

৬৪৯
৬৫৩

৪৬০

৫২৯

নাজয়ক জমাঃ িািিবদ্দন

মৃত আিদুর লবতফ মুন্সী

কাবিমনগর

৬নং লামচর

িাাবিলদার আবুল ফজয়ে

মৃত আঃ িাই পাটওয়ারী

মজুপুর

৬নং লামচর

৬৫৪

নাজয়ক আজনায়ার জিাজসন

মৃত মাসছুল িক

আথাকরা

৯নং জভালাজকাট

৬৫৫

আবুল কাজিম

মৃত আলী আিজমদ

পুি ব কাবের বখল

৩নং ভাদুয়া

৬৬১

বসরাজুল ইসলাম

মৃত জমাঃ ইউনুছবময়া

িাউর খাড়া

১০নং ভাটরা

৬৬২

নুরুল ইসলাম

মৃত দুদবময়া পাটওয়ারী

কাবেরবখল

রামগঞ্জ

৬৬৭

জমাঃ িরকত উল্লযা

মৃত নুরুল িক

দরজিিপুর

৭নং দরজিিপুর

৬৭০

নুরুল িক

আব্দুল িক

রসুল পুর

৬নং লামছর

৬৭৪

নাজয়ক আঃ মবমন

জমাঃ োজিদ উল্লা পাটওয়ারী

বিংিাইস

২নং জনায়াগাঁও

৬৮৩

জমাঃ আঃ রবিদ

মৃত িবির উদ্দীন

েয়পুর

১নং কাঞ্চনপুর

৬৮৭

মৃত আবমন ইসলাম মজুঃ

জমাঃ মুখজলছুর রিমান মজুমদার

দবিনপাড়া

১০নং ভাটরা

৬৯১

আবুল কালাম

মািাতাি উবদ্দন আিজম্মদ

িাউরপাড়া

১০নং ভাটরা

৭০৬

মৃত রুহুল আবমন

এয়াকুি আলী

িযামপুর

৮ নং করপাড়া

৭১৮

সুলতান আিজম্মদ

মৃত কবরম িক্স

টামটা

রামগঞ্জ জপ র

৭২৪

নূরুল আলম

মৃত জম ঃ ছবফ উলযাি

উঃ দরজিিপুর

৭ নং দরজিিপুর

৭৩৩

জমাঃ আিদুল লবতফ

মৃত িাসমত উলযাি

উঃ িবরশ্চর

৫ নং চবিপুর

৭৩৬

বসপািী আঃ গফুর

এিাদ উলযাি

জসানাপুর

রামগঞ্জ জপ র

৭৩৭

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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বিভাগঃ চট্টগ্রাম
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জেলাঃ লক্ষ্মীপুর

নাম

বপতার নাম

উপজেলাঃ
গ্রাম

ডাকঘর

রামগঞ্জ
জিসামবরক জগজেট

জমাঃ িাি আলম

ফেলুল িক

আঙ্গারপাড়া

জপ রসভা

৭৪০

জদজলায়ার জিাজসন

মৃত আব্দুল খাজলক

পূি ব কােীর বখল

৩ নং ভাদুরা

৭৪৩

সুলতান আিাম্মদ

মৃত আিদুল আবেে

রামনগর

৫ নং চবিপুর

৭৪৬

জতাফাজয়ল আিাম্মদ

-

ডুমুবরয়া

৮নং করপাড়া

৭৪৮

নূরুল আবমন পাটওয়ারী

মৃত সুলতান আিম্মদ পাটওয়ারী

ফবকরপুর

৫নং চবিপুর

৭৫৭

জমাঃ জমািািার ইসলাম

মৃত আঃ মাজলক আবমন

িাউর খাড়া

১০ নং ভাটরা

৮০১

সুজিদার রুস্তম আল

মৃত সসয়দ আলী মাল

নাগমুদ

৯ নং জভালাজকাট

৮০৪

ডাঃ জমাঃ অবিদুর রিমান

মৃত আবেে উল্লাি মাষ্টার

দঃ চবিপুর

৫নং চবিপুর

৮২৯

এস. আই. এম. নুর নিী খান

মৃত িােী িাবিি উল্লাি খান

লক্ষ্মীধর পাড়া

৯নং জভালাজকাট

৮৩০

জমাঃ এেিারুল ইসলাম

মৃত আখতারুোমান

পঃ কাবেরবখল

জপ র রামগঞ্জ

৮৩৮

সাখাওয়াত উল্যা

সছয়জদর োমান

উ: দরজিিপুর

িালুয়া জচ মুিনী

৮৬২

মমতাে বময়া

মৃত জমাঃ ছাজয়দ

িাউড়খাড়া

১০নং ভাটরা

৮৬৯

জমাঃ িামসুবদ্দন

আলিাজ্ব জমাঃ মমতাে উবদ্দন

জকথুড়ী

৩নং ভাদুর

৮৮১

মৃত সবফ উল্লাি জদওয়ান

মৃত আবমন উল্লািা জদওযান

ভাদুর

৩নং ভাদুর

৮৯৩

জমাঃ অবিদুল্লা তরফদার

মৃত আঃ মাা্ন্নান মাষ্টার

পবশ্চম বিঘা

১নং কাঞ্চনপুর

৮৯৭

নেরুল ইসলাম মজুমদার

নরুল আিজম্মদ মজুমদার

দবিণপাড়া

ভাটরা

৯০০

বসপািী িিীদ উল্লা

মৃত িাসমত উল্লা

িবরশ্চর

৫নং চবিপুর

৯৩৩

জমাঃ ফেলুল কবরম

আিদুল কাজদর

িদদরপুর

৮নং করপাড়া

৯৩৪

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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