
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ লক্ষীপুর সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ নুরুল আবমন মৃত আিদুল িাবরক বিরাবিমপুর ২২

২ এম. এ. ওয়াবিদ জচৌধুরী মৃত আিদুল খাজলক জচৌধুরী জরাকনপুর ২৩

৩ জমাঃ শািাোিান মাষ্টার মৃত জমৌঃ নুরুল িক শ যামগঞ্জ ৩৪

৪ জমাঃ নুরুল ইসলাম অবল উল যা পবিম লক্ষ্মীপুর ৫০

৫ জমাঃ জখারজশদ আলম আলী িায়দার পাজটাওয়ারী উ. মজুপুর ১ নং ওয়াড ড ৬৬

৬ আবু ছাজয়দ মৃত আিদুল িারী জসানাপুর ৭৯

৭ জমাঃ শামছুর রিমান শিীদ জমািাম্মদ আলী জনয়ামতপুর ৮৮

৮ বসরাে উল যা মৃত জসকান্দর মুন্সী উবিয়ারকাবন্দ ৯০

৯ জমাবমন উল যা মৃত নেরুল ইসলাম জরাকনপুর ৯১

১০ আিাম্মদ উল যা জগালাম রিমান উবিয়ারকাবন্দ ৯২

১১ মৃত আিদুল মান্নান ভ ূঁইয়া (জসনা) মৃত জগালাম রিমান ভ ূঁইয়া রােিাড়ী, নন্দীগ্রাম ৯৫

১২ জমাঃ জিাজসন মৃত আিদুল িাজরক ফজতি ধম ডপুর ৯৭

১৩ আিদুল িাই মৃত সুরত আলী জরাকনপুর ১০৭

১৪ িােী জমাঃ আব্দুস সাত্তার জমৌলিী নূর জমািাম্মদ িড়াবলয়া রাধাপুর ১১৪

১৫ জমাঃ নুরনিী আবরফুর রিমান রমারবখল রমারবখল ১১৬

১৬ িাবিবুর রিমান জমৌঃ আিদুল আউয়াল সসয়দপুর ১২০

১৭ রবফক উল্যা মৃত ইউনুছ বময়া উত্তর েয়পুর ১২৫

১৮ আিদুল মবমন জমাঃ নুরুল িক বময়া পালপাড়া ১২৮

১৯ আিদুল আউয়াল মৃত মুনসুর আিজম্মদ পাং দঃ মাগুরী জচৌপল্লী ১৩১

২০ ছাজয়দ উল্যা মৃত িােী ননা বময়া দঃ মাগুরী ১৩৪

২১ জতাফাজয়ল আিাম্মদ খাঁন মৃত িবশর উল্যাি খাঁন বমরপুর ১৪৯

২২ আবলউর রিমান খান মৃত জমৌঃ জসকান্দর আিাম্মদ খাঁন মান্দারী ১৫৯

২৩ েবিরুল ইসলাম মৃত নবেবুল িক ভ ূঁইয়া পবিম সসয়দপুর ১৬৩

২৪ জমাঃ আব্দুর রউফ শািাদাৎ উল্যাি শাকচর ১৬৫

২৫ জমাঃ মােিারুল মবনর জমাঃ বছবিক উল্যা আলীপুর ১৬৯

২৬ আিদুল কবরম আলিাজ্জ জমাঃ আিদুর রিমান চর উভুবত ১৭০

২৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা জমাঃ আলী আকির পবিম জশরপুর রবশদপুর ১৭৫

২৮ জমাঃ আিদুর রি বময়া িােী খবলজলর রিমান বময়া উত্তর েয়পুর জচৌপল্লী ১৭৬

২৯ আমানত উল্যাি জছরােল িক োিানািাদ বখলিাইছা ১৭৭

৩০ মৃত নাবছর উবিন বময়া মৃত জমৌঃ নুর জমািাম্মদ বময়া পবিম লক্ষ্মীপুর দালাল িাোর ১৭৮

৩১ জমাঃ আবুল খাজয়র জচরাজুল িক োিানািাদ বখলিাইছা ১৭৯

৩২ রবফকুল িায়দর জচৌধুরী মৃত নুজরর োমান জিবতমপুর বখলিাইছা ১৮০

৩৩ েগদীশ চন্দ্র সািা রেনী কুমার সািা িাঞ্চানগর লক্ষ্মীপুর ১৮১

৩৪ আবুল কালাম িাবিি উল্লযা চরশািী চরশািী ১৮২

৩৫ এম এ বছবিক খান ফেলুল িক খান পঃ বদঘলী বদঘলী িাোর ১৮৩

৩৬ ইসমাইল জিাজসন মৃত আিদুল আবেে ভঞা নরবসংিপুর জপাঃ মান্দারী ১৮৪

৩৭ মুনছুর আিম্মদ জমািাম্মদ উল্যা জিপারী কাবপলাতলী ১৯৭

৩৮ তাজিরা জিগম নুর জমািাম্মদ পাটঃ উত্তর িামছাদী কাবেরবদঘীরপাড় ১৯৯

৩৯ জতাফাজয়ল আিম্মদ িােী কবির উবিন শ্যামগঞ্জ ২০৬

৪০ মৃত জতাফাজয়ল আিাম্মদ মৃত দুলা বময়া খন্দকার শ্যামগঞ্জ ২১৩

৪১ আলী আেম মৃত আলী আিাম্মদ গঙ্গাপুর ২১৪

৪২ মৃত আব্দুল গবন আশ্বাদ উল্যা ব্যাপারী পঃ লক্ষ্মীপুর ২৩০

৪৩ মৃত সসয়দ সরওয়ার জিাজসন মৃত সসয়দ মবেবুর রিমান চর রুবিতা ২৩৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

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

৪৪ আিদুল িাবলম অবে উল্যা িাঙ্গাখাঁ ২৫৯

৪৫ জমাঃ আবুল কালাম মৃত জমাঃ আবুল িাজসন রাধাপুর ২৬৩

৪৬ জমাঃ িবদউে োমান িােী িাবরছ বময়া চর রুবিতা ২৬৮

৪৭ জমাঃ বসরাে উল্যা আিদুল খাজলক মুন্সী বিরাবিমপুর বিরাবিমপুর ২৬৯

৪৮ মৃত বসরাে উল্যা আিদুর রি বশিরামপুর জপািার িাোর ২৭৩

৪৯ মৃত িাবিবুর রিমান মৃত িাসমত উল্লযা বময়া জরাকনপুর ২৮৩

৫০ জমাঃ বসরাজুজদৌলা মৃতঃ আবিদ আলী নন্দীগ্রাম ২৮৮

৫১ জমাঃ ফেলুল কবরম খান জমাঃ আজনায়ার আলী RASHIDPUR RASHIDPUR ২৯৭

৫২ জমাঃ আঃ কাইয়ুম জচৌধুরী িােী আকম আফাে উবিন িটতলী ৩০২

৫৩ আবু িকর বসবিক মৃত জমৌঃ নুর জমািাম্মদ িড়াবলয়া ৩০৩

৫৪ মুকবুল আিাম্মদ মৃত জমৌঃ আিদুর রবশদ সসয়দপুর ৩০৫

৫৫ মবফে উল্যা কাজদর ভুইয়া ধন্যপুর দত্তপাড়া ৩১৬

৫৬ জমাঃ আবুল িাসার মৃত আিদুস সালাম সসয়দপুর ৩১৮

৫৭ মবফে উল্যা মৃত তবরকুল্লাি বময়া মধ্য েয়পুর ৩২১

৫৮ সাখাওয়াত উল্যাি মৃত িােী আফসার উবিন কংস নারায়নপুর ৩২৬

৫৯ মৃত জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত আিদুল িক উত্তর েয়পুর জচৌপল্লী ৩৩০

৬০ নাঃ সুজিদার জমাখজলছুর রিমান মৃত আবমন উল্যা বময়া েয়রামপুর ৩৩২

৬১ িাবিঃ (অিঃ ) জগালাম মৃত আিদুল িক পাঁচপাড়া পাঁচপাড়া ৩৩৯

৬২ জমাঃ আবু বছবিক মৃত মিরম আলী চাঁদপুর ৩৪০

৬৩ ওয়ােী উল্যাি মৃত জমামা বময়া পঃ লবতফপুর ৩৫২

৬৪ নুরুল ইসলাম মৃত জমাঃ জমািারক উল্যা মুন্সী পাঁচপাড়া ৩৬২

৬৫ এম এন আজনায়ার মৃত আলিাজ্ব সসয়দ আিাঃ মাষ্টার চর জমািাম্মদপুর ৩৮০

৬৬ ইব্রাবিম পাজটায়ারী ফতুবময়া পাজটায়ারী এনাজয়তপুর বপয়ারাপুর ৩৮৯

৬৭ জমাঃ জরোউল মবনর মৃত মুশবফকুর রিমান নুরুল্যাপুর নুরুল্যাপুর ৪০১

৬৮ জমাস্তফা বময়া মৃত ফবরদ বময়া পাজটাঃ োবমরতলী ৪১১

৬৯ জমাঃ নুজরর োমান মৃত ছাজয়দুল িক যাবদয়া ৪১৫

৭০ আব্দুল কুদ্দুস বমবসর খান মান্দারী ৪২৬

৭১ নাজয়ক সুজিদার আবমর মৃত আিাম্মদ আলী ভিানীগঞ্জ ৪৩৯

৭২ িাবফে খান মৃত সসয়দ খান চাঁদখালী রামানন্দী ৪৪৬

৭৩ জমাঃ িাবনফ পাজটায়ারী জমাঃ ইব্রাবিম পাজটায়ারী এনাজয়তপুর বপয়ারাপুর ৪৪৭

৭৪ জগালাম সজরায়ার মৃত ছবফ উল যা বময়া দবক্ষণ রাোপুর ৪৪৮

৭৫ জরিান উবিন জমািাব্বত আলী দবক্ষণ রাোরামজঘাি উত্তর েয়পুর ১০৯১

৭৬ জমাস্তফা কামাল িবল মৃত জমািারক আলী িাসবন্দ সবমবতর িাট ১৫৪৮

৭৭ আবুল খাজয়র মৃত আব্দুল ওিাি িাঞ্চানগর ১৫৪৯

৭৮ আব্দুল মবতন জমাঃ আব্দুল মান্নান মুন্সী িাবসকপুর ১৫৫১

৭৯ জমািাম্মদ নুর নিী জচৌধুরী মবেবুল িক জচৌধুরী পঃ লক্ষ্মীপুর দালাল িাোর ১৫৫৩

৮০ জমাঃ জমািারক জিাজসন আিদুল েব্বর জসানাপুর সবলমিাগ ১৫৫৪

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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