
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ লক্ষ্মীপুর উপজেলাঃ কমল নগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ মবিে উল্যাহ জমাহাম্মদ আলী পাটওয়ারী পাটওযারী িাবি চর লজরঞ্চ খাজসর হাট ৯৯৯

২ আবুল কালাম আিদুল িারী সওদাগর িািী চর েগিন্ধু ১০৩০

৩ জমাঃ োহাঙ্গীর জহাজসন হাবিবুর রহমান পাজন আলী হাওলাদার িািী লুধুয়া িলকন ১০৪১

৪ জমাঃ আবুল কালাম আবেে উল্লা পাজটাওয়ারী আবেে উল্যাহ পাটওয়ারী 

িাবি

হাবের হাট ১০৬০

৫ উৎপল চন্দ্র জভৌবমক মজহন্দ্র কুমার জভৌবমক উৎিল ডাঃ িাবি করুনানগর ১১০৩

৬ ডাবলম কুমার দাস সাম্যদা প্রসন্ন দাস করুনা িাবুর িািী করুনানগর ১১০৮

৭ আিদুর রি ভূঞা মৃত ছাজয়দুল্লা ভূঞা ভূ ূঁইয়া িািী করুনানগর ১১১১

৮ জমাঃ জলাকমান মন্তাে বময়া এিাদুল্লা িািী হাবের হাট ১১৭৩

৯ মৃত সুলতান আহম্মদ মৃত আিদুর রহমান নুর নিী জসজক্রটারীর িাবি জতারািগঞ্জ ১১৭৫

১০ জমাঃ মাবহ উবিন কােী আব্দুল মবতন োহাঙ্গী মাষ্টাজরর িাবি চর লজরঞ্চ ১১৯০

১১ সাহাি উবিন হােী নূরুল হক মবেদ জচয়ারম্যান িািী চর েগিন্ধু ১১৯৯

১২ নুর নবি জচৌধুরী িেলূর রহামন মাষ্টার কালু মাষ্টার িািী হাবের হাট ১২২৫

১৩ জমাঃ বসরাে উবিন হােী সসয়দ উল্লযাহ পেল কবরম মাবে িাবি চর লজরঞ্চ খাজসর হাট ১২২৭

১৪ আবুল িাসার আিদুল কাজদর কাবদর জখানকার িাবি চর লজরঞ্চ খাজসর হাট ১২২৮

১৫ লুৎির রহমান সসয়দ আহাম্মদ সসয়দ আহাম্মজদর িািী চর লজরঞ্চ ১২২৯

১৬ আলী আযম এসহাক মুন্সী এসহাক মুন্সী িািী চর লজরঞ্চ খাজসর হাট ১২৩১

১৭ শাজহ আলম িবদউর রহমান শাজহ আলম বমঞার িািী জতারািগঞ্জ ১২৭২

১৮ আব্দুর রি মুবন্স আঃ রহমান িবশর উল্যা হাওলাদার িািী লজরঞ্চ জক হাট ১২৭৪

১৯ মৃত ছাজয়দল হক মৃত আব্দুর রি হাওলাদার ছাউদুল হক বময়ার িািী চর লজরঞ্চ খাজসর হাট ১৩০৬

২০ এম. বসরাজুল ইসলাম আবমন উল্লা পাটারী চর লজরঞ্চ লজরঞ্চ খাজসর হাট ১৩১৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 
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িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
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