
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ পটুয়াখালী উপজেলাঃ কলাপাড়া

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আঃ িাজেদ আকন আৎ িি আকন লবতফপুি খাপড়াডাঙ্গা ৬৪৩

২ এ, জক, এম আফোল জ াজসন মৃত ডাঃ নুরুল  ক কাউয়াি চি নতুন পাড়া ৬৪৫

৩ এ জক এম োমাল জ াজসন নূরুল  ক কাউয়াি চি নতুন পাড়া ৬৭৪

৪ জমাঃ আলতাফ তালুকদাি আফাে উবিন তালুকদাি জোনখলা লালুয়া ৬৭৬

৫ এস, এম, মনজুল আ সান আল াজ্ব এ. জক িবফকউবিন আ জেদ সদি জিাড জখপুপাড়া ৬৭৮

৬ ডাঃ অবনল চন্দ্র দাস শ্রীনাথ দাস মব পুি নেীিপুি, বনশানিাবড়য়া ৬৮২

৭ শব দুল  ক আকন আো াি আকন লবতফপুি খাপড়াভাঙ্গা ৬৮৩

৮ জমাঃ বমোনুি ি মান মৃত জকিামত আলী ইটিাবড়য়া জখপুপাড়া ৭০৮

৯ িজমশ চন্দ্র  ালদাি বিজনাদ বি ািী  ালদাি ি মতপুি জখপুপাড়া ৭০৯

১০ এ,জক, মা বুি আলম আলী আকিি েমাদাি অনন্তপাড়া ধুলাসাি ৭১৬

১১ জমাঃ োলাল উবিন তালুকদাি জিলাজয়ত জ াজসন তালুকদাি ি মতপুি জখপুপাড়া ৭১৭

১২ সামছুল আলম  ােী আঃ মবেদ মাতব্বি নীলগঞ্জ ফবিদগঞ্জ ৭১৮

১৩ মৃত  াবিচ আ াজেদ েমািাি আ জেদ আলী েমািাি নতুন পাড়া চি চাপলী ৭১৯

১৪  াবিবুি  ি মান শিীথ উল্ া  মুসুল্ী ফবিদগঞ্জ ৫ নং  নীলগঞ্জ ৭২০

১৫ আলাউবিন আ জেদ োজিি আ জেদ নিীপুি ফবিদগঞ্জ ৭২১

১৬ আিদুল জমাতাজলি তালুকদাি  ােী  াচন আলী তালুকদাি এবতমখানা জিাড় জখপুপাড়া ৭২২

১৭ এ,জক,এম িবফকুল ইসলাম মুনসুি আ োদ িড় িাবলয়াতলী তুলাতলী ৭২৩

১৮ জমাঃ মবেিি ি মান মৃত মুনসুি আলী খন্দকাি আিামগঞ্জ আলীগঞ্জ ৭২৪

১৯ জমাঃ  াবফজুি ি মান আিদুল কবিম মাতুব্বি িাদুিতলী জখপুপাড়া ৭২৭

২০ আিদুল লবতফ নাগি আলী িয়াতী থঞ্জুপাড়া কুয়াকাটা ৭২৯

২১ এইচ এম মাসুদ আলী িাদল জমাঃ জতাফাজ্জল আলী  বময়া বনশান িাবড়য়া লালুয়া ৭৩০

২২ জমাঃ শা ো ান খাঁন শামসুিীন আ জমদ খান িড়পাচ িানাবত িাোি ৭৩১

২৩ জমাঃ োবকউবিন ফকিউবিন আ জমদ বনশানিাবড়য়া ধানখালী ৭৩৭

২৪ আঃ োত্তাি মাষ্টাি মৃত মজ ি উবিন প যাদা মঞ্জুপাড়া িানাবত িাোি ৭৩৮

২৫ িবফকুল ইসলাম আকজেি আলী প যাদা িানাতীপাড়া িানাতীিাোি ৭৪২

২৬ মুঃ সা ািউবিন মবফজুি ি মান মৃধা পবিম ধানখালী জলান্দা ৭৪৩

২৭ মৃত জমাঃ শা  আলম হুদা মৃত  ােী নুরুল হুদা বনশানিাবড়য়া ধানখালী ৭৪৯

২৮ আঃ আবেে জমাল্া জমা ােদ আলী জমাল্া জলান্দা জলান্দা ৭৫৯

২৯ আঃ িব ম মৃধা ততয়ি আলী মৃধা মাছুয়াখালী মাছুয়াখাবল ৭৬০

৩০ জমাঃ আবেজুল  ক মৃত ফেলুল  ক অবফস ম ল্া জখপুপাড়া ৭৬১

৩১ আবনছুি ি মান আবেজুি ি মান উঃ বনশানিাবড়য়া লালুয়া ৭৬৩

৩২ জমাঃ জদজলায়াি জ াজসন জমাঃ জোনাি আলী  াং ি মতপুি জখপুপাড়া ৭৬৪

৩৩ গােী এম এ িইফ আল াজ্ব েয়নাল আজিদীন গােী পাটুয়া পাটুয়া ৭৬৫

৩৪ জমাঃ জদজলায়াি জ াজসন োজদি আলী  াওলাদাি পশু  াসপাতাল জিাড় জখপুপাড়া ৭৬৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাোই
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