
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ জ ায়াখালী উপজেলাঃ হাবিয়া

ক্রঃ  ং  াম বপিার  াম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ মবির উল্যাহ মৃি জমাঃ মবিে উল্যাহ  লবচরা ২৭৮১

২ জমাহাম্মদ হাসানু্জ্জামা জমাঃ ইবলয়াি পবিম িড়জদইল বুবড়রচর ২৭৯৭

৩ জমাঃ এহসা  উদ্দী আলিাি উবদ্দ  আহম্মদ সুখচর ২৭৯৮

৪ জমাঃ ইদ্রীি জিরােল হক চরককলাশ, ওয়াড ড  ং-03, 

হাবিয়া জপৌরসভা, হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

হাবিয়া ২৭৯৯

৫ এ,বি,এম, বিবদ্দক জসকান্তর জহাজস চরককলাশ পাঁচ বিঘা, 

ওয়াড ড  ং-03, হাবিয়া 

জপৌরসভা, হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

হাবিয়া ২৮০০

৬ জমাঃ োির উল্যাহ ইসকান্দর বময়া কাবলরচর বুবড়রচর ২৮২২

৭ বদদারুল ইসলাম খা মািউদল হক খা লক্ষীবদয়া, ওয়াড ড  ং-07, 

হাবিয়া জপৌরসভা, হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

হাবিয়া ২৮৬৩

৮ এম, আলিাি উদ্দী েবিয়ল জহাজস সুখচর ২৮৭৭

৯ আক্তারুজ্জামা জমাঃ ইবলয়াি পবিম িড়জদইল, ওয়াড ড 

 ং-08, বুবড়রচর 

ইউব য় , হাবিয়, 

জ ায়াখালী।

বুবড়রচর ২৮৮০

১০ এ,বি, এম বিবদ্দক জচৌধুরী আবমনর রসুল চরজচঙ্গা, ওয়াড ড  ং-05, 

জসা াবদয়া ইউব য় , 

হাবিয়া, জ ায়াখালী।

চরজচঙ্গা ২৯০৭

১১ জমাস্তিা আলী নরুল ইসলাম হর ী চা ন্দী ২৯১৫

১২ জমাঃ আকির জহাজস মাহমুদুল কবরম হর ী চা ন্দী, হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

হর ী ২৯১৬

১৩ জমাঃ ইবলয়াি েবিয়ল হক উত্তর চরঈশরায় দাজসর হাট ২৯৩০

১৪ মবিলাল  াথ ধীজরন্দ্র কুমার  াথ শুজেরচর, ওয়াড ড  ং-09, 

হাবিয়া জপৌরসভা, হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

হাবিয়া ২৯৩৩

১৫ মৃি নরুল ইসলাম ভূঞা মৃি জমাস্তাবিজুর রহমা গুল্যাখালী, ওয়াড ড  ং-02, 

বুবড়রচর ইউব য় , হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

সূর্ ডমুখী ২৯৩৯

১৬ মাই  উবদ্দ  আহমদ ভূঞা মৃি জমাঃ জসরাজুল হক ভুঞা কবির জদাপাদাজরর িাবড় হাবিয়া ২৯৪১

১৭ োমাল উবদ্দ সুোজয়ি জহাজস চরজচঙ্গা, ওয়াড ড  ং-05, 

জসা াবদয়া ইউব য় , 

হাবিয়া, জ ায়াখালী।

জসা াবদয়া ২৯৪৩

১৮ এস, এম, বসরাে উবদ্দ মৃি ডাক্তার হাবিি উল্লাহ চরককলাশ ৫ ং চরঈশ্বর ৪০৪৯

১৯ আবমর জহাজস মৃি হাবরি আহাম্মদ পাকবকজশারগঞ্জ সদর জ ায়াখালী ৪০৫১

২০ জমাঃ েবসম উবদ্দ জমাঃ নরুল ইসলাম জোড়খালী বুবড়র চর ৪০৫৩

২১ জমাঃ আব্দুর রবহম জমাোিির আহজমদ চরককলাশ, ওয়াড ড  ং-05, 

হাবিয়া জপৌরসভা, হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

হাবিয়া ৪০৫৫

২২ মরহুম জমৌলভী আলিাি জহাজস মৃি জমািারক আলী বময়া চরককলাশ হাবিয়া ৪০৫৬

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

২৩ প্রিীর িরণ দাস উজপন্দ্র লাল দাস চরককলাশ হাবিয়া ৪০৫৭

২৪ শহীদ এহিানল হক মৃি জমাোজম্মল হক পবিি গ্রাম, ওয়াড ড  ং-

06, চরঈশ্বর ইউব য় , 

হাবিয়া, জ ায়াখালী।

চরঈশ্বর ৪০৫৮

২৫ জমাঃ মবিে উবদ্দ মৃি খুরবশদ আলম পাঞ্চাজয়ি গ্রাম, ওয়াড ড  ং-

08, চরঈশ্বর ইউব য় , 

হাবিয়া, জ ায়াখালী।

আিাবেয়া িাোর ৪০৫৯

২৬ জমাহাম্মদ এ ামুল হক জিলাজয়ি জহাজস উত্তর চরঈশ্বর রায়, ওয়াড ড 

 ং-02, চরবকং ইউব য় , 

হাবিয়া, জ ায়াখালী।

আিাবেয়া িাোর ৪০৬১

২৭ মাই  উবদ্দ  আহজম্মদ সামছু উবদ্দ  আহজম্মদ চরিবকরা জসা াবদয়া ৪০৬২

২৮ শহীদ োমাল উদ্দী মৃি িবদউর রহমা চরককলাশ চরঈশ্বর ৪০৬৩

২৯ জমাহাম্মদ আব্দুল েবলল মৃি েবিয়ল হক দাজসর হাট চরবকং হাবিয়া ৪০৬৪

৩০ জমাঃ আিদুর রি জিরােল হক  লবচরা ইউব য় , হাবিয়া, 

জ ায়াখালী।

 লবচরা ৪০৬৫

৩১ এ ামুল হক েবিয়ল হক চরককলাশ হাবিয়া ৪১০৯

৩২ মৃি আলী আজ্জম মৃি  মু ছুর আহাম্মদ হর ী ৪১১২

৩৩ মৃি োজহদুল হক ভূ ূঁইয়া মৃি েহুরুল হক ভু ূঁইয়া হর ী ৪১১৩
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