
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ পটুয়াখালী উপজেলাঃ দুমবি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডািঘি জিসামবিি জগজেট

১ খাজলি হাওলাদাি জখািজশদ হাওলাদাি িাোখালী িাোখালী ৪৬১

২ জমাঃ আলতাফ জহাজসন মৃত আজফে উবিন চিিয়িা চিিয়িা ৪৬২

৩ জমাঃ আব্দুল লবতফ বময়া আদম আলী প্যাদা Lebukhali Lebkhali ৪৬৪

৪ আিদুল িাজিি হাওলাদাি মৃত জদজন আলী হাওলাদাি Muradia Muradia ৪৬৫

৫ আিদুল আবেে হাওলাদাি মৃত আঃ মবেদ হাওলাদাি Chargorobdi Muradia ৪৬৬

৬ সসয়দ মবতউি িহমান সসয়দ জতাফাজয়ল আলী চিগিিদী Muradia ৪৬৮

৭ আঃ ছত্তাি হাওলাদাি মৃত আবুল িাজশম হাওলাদাি Muradia Muradia ৪৬৯

৮ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন মৃত জমাঃ ইয়াকুি আলী শিীফ উঃ মুিাবদয়া দৃ  ুমিী ৪৭১

৯ সজতাষ কুমাি জঘাষাল িাজেন্দ্র লাল জঘাষাল Muradia Muradia ৪৭২

১০ জমাঃ োহাঙ্গীি আলম মৃত আঃ ছত্তাি চািলাদাি Muradia Muradia ৪৭৩

১১ আঃ আবেে খন্দিাি মৃত নুি জমাহাম্মদ খন্দিাি Uttar Muradia Muradia ৪৭৪

১২ আশ্রাি আলী বিশ্বাস জসি আলী বিশ্বাস উঃ মুিাবদয়া Muradia ৪৭৫

১৩ জমাঃ ইউসুপ আলী রুস্তম আলী চািলাদাি উঃ মুিাবদয়া দুমিী ৪৭৭

১৪ শ্রী িবিশংিি মবিি মৃত িাবিিা িমন মবিি Pangashia Muradia ৪৭৯

১৫ বিমল চন্দ্র হালদাি বিেয় কৃষ্ণ হালদাি Muradia Muradia ৪৮০

১৬ জমাবহ উবিম বময়া মৃত জমাতাহাি উবিন বময়া Razakhali Charboyra ৪৮২

১৭ জমাঃ আিদুল জমাতাজলি ওয়াজেদ আলী হাওলাদাি Jolisha Angaria ৪৮৪

১৮ িহমান আিন আঃ ওয়াজহদ আিন Lebukhali Lebkhali ৪৮৫

১৯ সসয়দ আলতাফ জহাজসন সসয়দ জতােমান আলী Muradia Muradia ৪৮৬

২০ মৃত সসয়দ হাবফজুি িহমান মৃত সসয়দ জমাবিম আলী Muradia Muradia ৪৮৭

২১ েয়নাল আিবদন মৃত জেন্নাত আলী মৃিা Algi Noldoyani ৪৮৯

২২ জমাঃ আবমনুল ইসলাম ( সানু বময়া) মৃত েবি উবিন তাং Muradia Muradia ৪৯১

২৩ জমাহম্মদ আব্দুস জসািাহান বসিদাি আিদুস মবেদ বসিদাি Lebukhali Lebkhali ৪৯২

২৪ এম,বড, সাহাবুবিন এম,বড খবললুি িহমান Jolisha Angaria ৪৯৩

২৫ আবমি জহাজসন খবলফা মৃত েব্বাি খবলফা িাবত্তিিপাশা ৪৯৪

২৬ সসয়দ জগালাম মিতুো সসয়দ আতাহাি আলী Jalisha Dumki ৪৯৫

২৭ জমাতাজলি মৃিা মৃত হাজতম আলী মৃিা চিগিিদী ৪৯৬

২৮ ফেলুি িহমান হাওলাদাি মৃত আঃ হাবমদ হাং Muradia Muradia ৪৯৭

২৯ টি এম আহজম্মদ তােউবিন তালুিদাি Muradia Muradia ৪৯৮

৩০ জমাহাম্মদ জফািিান মুবি আবুল হাজসম মুবি Muradia Muradia ৫০০

৩১ জমাঃ জমাোজম্মল হি তাং নুি উবিন তালুিদাি দঃ মুিাবদয়া ৫০১

৩২ গােী জমাঃ নুি ইসলাম জমাঃ লালগােী Muradia Muradia ৫০২

৩৩ জহলাল উবিন আহজমদ মৃত বহঙ্গুল মৃিা Muradia Muradia ৫০৩

৩৪ জমাঃ শাহোহান জমািা িাঞ্চন আলী জমািা Muradia Muradia ৫০৪

৩৫ মিহুম আঃ আবেে মৃিা মৃত সসেবিন মৃিা দুমবি দুমবি ৫০৫

৩৬ জমাঃ আঃ খাজলি বশিদাি তাজেম আলী বশিদাি Rajakhali Rajakhali ৫০৬

৩৭ মৃত এ, জি, এম নুরুল হি মৃত জমািজছদ আলী জমািা Jalisha Jalisha ৫০৭

৩৮ আবনছুি িহমান মমতাে উবিন হাওলাদাি Muradia Muradia ৫০৮

৩৯ জমাঃ আজনায়াি জহাজসন হাং মৃত জসি আলী হাং চিিয়িা চিিয়িা ৫০৯

৪০ মধু সুদন হাওলাদাি সানন্দ হাওলাদাি চিিয়ড়া Sriampur ৫১০

৪১ জমাঃ ইউনুচ হাওলাদাি মৃত িাজশম হাং Lebukhali Lebukhali ৫১১
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৪২ জমাঃ িালু জোমািাি মৃত জমজহি আলী জোঃ Dumki Dumki ৫১২

৪৩ জমাঃ জদজলায়াি জহাজসন হাওলাদাি জমানতাে উবিন হাওলাদাি চিিয়ড়া Sriampur ৫১৪

৪৪ শাহ আলম হাওলাদাি মৃত আজনায়া জহাজসন হাং Muradia Muradia ৫১৭

৪৫ হাবিবুি িহমান আোহাি উিীন মুিী Muradia Muradia ৫১৯

৪৬ মৃত আঃ মন্নান বময়া মৃত আজঞ্চল উবিন Muradia Muradia ৫২০

৪৭ আিদুল হাবলম আিদুল গবন হাওলাদাি Chargorobdi Muradia ৫২২

৪৮ পঞ্চম আলী বময়া মৃত মমতাে উবিন চিগিিদী ৫২৩

৪৯ জমাঃ জসিান্দি আলী মৃিা দবলল উবিন মৃিা Muradia Muradia ৫২৫

৫০ জমাঃ ফেলুল হি জমাল যা মৃত আঃ গফুি জমাল যা Muradia Muradia ৫২৬

৫১ জমাঃ শাহোহান হাওলাদাি মৃত লবতফ হাং দঃ মুিাবদয়া ৫২৭

৫২ জমাঃ জমাস্তফা মৃত ফেলুল িবিম দঃ মুিাবদয়া ৫২৮

৫৩ নুি জমাহম্মদ আিন মবেদ আিন Muradia Muradia ৫৩০

৫৪ িাখাল চন্দ্র দাস অক্ষয় চন্দ্র দাস West Muradia Muradia ৫৩১

৫৫ জমাঃ জহমাজয়ত জহাজসন ইমাম জহাজসন হাওলা Muradia Muradia ৫৩২

৫৬ জমাঃ তাবলম জহাজসন আলাউবিন হাওলাদাি উঃ মুিাবদয়া Muradia ৫৩৪

৫৭ জমাঃ আঃ ছালাম মৃত নাজেম আলী হাং Muradia Muradia ৫৩৭

৫৮ আব্দুল মন্নান হাওলাদাি নজছি উবিন হাওলাদাি Lebukhali Lebkhali ৫৩৮

৫৯ আঃ মবেদ হাং মৃত েজিদ আলী হাং Srirampur Srirampur ৫৩৯

৬০ এ, জি, এম শাহোহান মৃিা মৃত আঃ েব্বি মৃিা Kartikpasa Lebukhali ৫৪০

৬১ সামসুবিন খান সানু আঃ লবতফ খান Razakhali Charboyra ৫৪১

৬২ সসয়দ সাহাবুিীন সসয়দ সবফউবিন Sirirampur Sirirampur ৫৪২

৬৩ জমাঃ জসিাজুল হি খবলফা মৃত সমজসি আলী চিিজয়ড়া ৫৪৩

৬৪ জমাঃ শাহোহান আঃ আবেে মুিী Lebukhali Lebkhali ৫৪৪

৬৫ মৃত জমাসজলম প্যাদা মৃত িদম আলী প্যাদা Lebukhali Lebukhali ৫৪৬

৬৬ আঃ িহমান মৃত ময়নবিন হাং দঃপাংগাবশয়া ৫৪৭

৬৭ মৃত আঃ ওয়াজহদ আিন মৃত হাসান উবিন আিন Lebukhali Lebukhali ৫৪৯

৬৮ আিদুল মবেদ খান আিদুল লবতফ খান Sreerampur Jamla ৫৫০

৬৯ মৃত জমাঃ িাজদি মুবি মৃত জমাঃ হাজসম মুু্ বি চিিয়িা চিিয়িা ৫৫১

৭০ জমাঃ োলাল উবিন হাং মু মৃত জনহাল উবিন হাং Razakhali Charboyra ৫৫২

৭১ আব্দুল েব্বাি বসিদাি আব্দুল লবতফ বসিদাি Rajakhali Sirirampur ৫৫৩

৭২ জমাঃ নুরুল হি খান মৃত আহসান উবিন হাং Angaria Angaria ৫৫৪

৭৩ জমাঃ হারুন ওি িশীদ জলহাে উবিন হাওলাদাি Angaria Angaria ৫৫৬

৭৪ জমাঃ আিদুল মবেদ আজশ্বিদ আলী জিপািী Angaria Angaria ৫৫৮

৭৫ জমাঃ আঃ জমাতাজলি প্যাদা আদম আলী প্যাদা Lebukhali Lebkhali ৫৬১

৭৬ জমাঃ আব্দুল আবেে হাওলাদাি শহীদ আব্দুল িহমান হাওলাদাি দঃ পাংগাবশয়া পাংগাবশয়া ৫৬৪

৭৭ জমাঃ আঃ মবেদ হাওলাদাি আব্দুি িহমান হাওলাদাি দঃ পাংগাবশয়া Pangashia ৫৬৫

৭৮ আলতাফ হাওলাদাি আদম আলী হাওলাদাি দঃ পাংগাবশয়া Pangashia ৫৬৬

৭৯ জমাঃ চাঁন বময়া তালুিদাি মৃত আহোহাি তাং Pangashia Pangashia ৫৬৭

৮০ জমাঃ নেরুল ইসলাম জমনাে উবিন বসিদাি Algi pangashia ৫৬৮

৮১ মৃত আিদুল আলী আোদী হােী আফতাি আলী পাংগাবশয়া Pangashia ৫৬৯

৮২ জমাঃ জমািাি আলী জমাঃ হাজতম আলী খবলফা পাংগাবশয়া পাংগাবশয়া ৫৭০
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জমাঃ আলতাফ জহাজসন তাং মৃত আোহাি উবিন তাং Kartikpasha Moukaran ৫৭১

৮৪ আবু োফি জমাঃ ছাজলহ জমাঃ নুরুিীন তালুিদাি দঃ মুিাবদয়া ৫৭৬

৮৫ জমাঃ ইউসুফ আলী মাতুব্বি জমাঃ মুনসুি আলী মাতুব্বি Lebukhali Lebukhali ৫৭৯

৮৬ আবুল জহাজসন মৃত  হােী কুিিাত আলী পাঙ্গালীয়া পাঙ্গালীয়া ৮৮১
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