
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ ঝালকাঠী উপজেলাঃ িাোপুি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ হারুন-অি-িবশদ আহাম্মদ ছালাম িাোপুি ১১১৯

২ আব্দুল হাজতম হাওলাদাি ওহাি আলী হাওলাদাি পূি ব ইন্দ্রপাশা ১১২৫

৩ জমাঃ জকিামত আলী জমাঃ ছাজিদ আলী ননকাঠী ১১৩৭

৪ মহবসন উবিন মৃধা জমাঃ মুক্তাি উবিন মৃধা সাংগি ১১৪২

৫ আঃ ছালাম বশকদাি িাজেন্দ্র নাথ িাোপুি ১১৬২

৬ মবতয়াি িহমান জমাঃ হাজেন কািী িাোপুি ১১৭৪

৭ ইছাহাক আলী বশকদাি মবমন উবিন বশকদাি নকিতবখালী ১১৮০

৮ আবু োফি কাইউম হােী আবু িকি বময়া বনেগালুয়া ১১৮৬

৯ আঃ ছত্তাি গােী জমাহাম্মদ গােী পুটিয়াখালাী ১১৮৭

১০ ইবলয়াে মাহমুদ ইউছি আলী োড়াখালী ১১৯৬

১১ আঃ লবতফ বশকদাি কাজসম আলী বশকদাি কানুদাসকাঠী কানুদাসকাঠী ১১৯৮

১২ আঃ কুদ্দুছা আঃ িবশদ আদাজখালা ১২০৭

১৩ মৃত ওমি ফারুক মবফে উবিন উত্তমপুি ১২১৫

১৪ জমাঃ োহাঙ্গীি জহাজসন জমাকজছদ আলী ডহিশংকি ১২২৮

১৫ জমাঃ আঃ কুদ্দুস জমনাে উবিন সাতুবিয়া সাতুবিয়া ১২৩৯

১৬ জমাঃ আিদুল আউয়াল মৃত আঃ হাবমদ মৃধা সাংগি শুক্তাগড় ১২৫৫

১৭ জমাঃ েজিদ আলী খবলফা মৃত আমজেদ আলী ডহিশংকি িাদুিতলা ১২৯৫

১৮ জমাঃ আঃ হাবমদ ফবকি মৃত কবিম ফবকি িাঘড়ী মঠিাড়ী ১৩০০

১৯ জমাঃ জিল্লাল খান মৃত কালু খান হাইলাকাঠী িাদুিতলা ১৩০২

২০ জমাঃ জসকান্দি আলী সবফে উবিন খলীফা সাতুবিয়া সাতুবিয়া বময়া ১৩০৭

২১ আঃ ছত্তাি হাওলাদাি মৃত হিমুে আলী হাং সাতুবিয়া সাতুবিয়া বময়া ১৩০৮

২২ হায়দাি আলী নুি ফেজল আলী সাতুবিয়া সাতুবিয়া ১৩০৯

২৩ আঃ মাজলক খা মৃত আঃ েব্বাি খা উত্তি তািাবুবনয়া সাতুবিয়া ১৩১০

২৪  জনপাল েন্দ্র বমস্ত্রী (নমত্র) লবলত কুমাি বমস্ত্রী উঃ তািাবুবনয়া োজন্দিহাট ১৩১১

২৫ জিগম নুরুন্নাহাি মৃত আঃ হাজমদ মৃধা সাংগি শুক্তাগড় ১৩১২

২৬ মৃত জমানাজছি আলী হাং মৃত জমাক্তাি আলী হাং সাংগি সাংগি ১৩১৩

২৭ জদজলায়াি জহাজসন আিদুল হাবকম জগাপালপুি শুক্তাগড় ১৩১৫

২৮ জমাঃ আব্দুল হাই হাওলাদাি হােী আতাহাি আলী হাওলাদাি শুক্তাগড় শুক্তাগড় ১৩১৬

২৯ মৃত িতন লাল হালদাি মৃত ধীজিন্দ্র নাথ হালদাি নাবড়জকল িাড়ীয়া জিালা ১৩১৭

৩০ জমাঃ িবফকুল আলম আব্দুল হাবকম হাওলাদাি পবিম ফুলহাি োজন্দিহাট ১৩১৮

৩১ আঃ হাবকম হাং মৃত নাজেম আলী হাং জছাট নকিতবখালী নকিতবখালী ১৩১৯

৩২ জেন্নাত আলী হাং মৃত নাজেম আলী হাং জছাট নকিতবখালী নকিতবখালী ১৩২০

৩৩ আঃ িাজিক হাওলাদি জমাহাম্মদ আলী হাওলাদাি িড় নকিতবখালী নকিতবখালী ১৩২১

৩৪ জমাঃ ফেলুল িহমান মৃত কাজেম আলী হাং িড় নকিতবখালী নকিতবখালী ১৩২২

৩৫ আঃ িাজ্জাক বময়া মৃত মান্নান বময়া বনে গালুয়া গালুয়া িাোি ১৩২৩

৩৬ জমাোজম্মল আকন বসিাে উিীন আকন গালুয়া নকিতবখালী ১৩২৪

৩৭ আঃ মন্নান হাওলাদাি জলহাে উবিন পুটিয়াখালী হাট পুটিয়াখালী ১৩২৫

৩৮ জমাঃ আতাহাি আলী মৃত কাজছম আ্লী পুটিয়াখালী খাজয়িহাট ১৩২৬

৩৯ আঃ িাজিক তাং মৃত এোহাক তাং পুটিয়াখালী হাট পুটিয়াখালী ১৩২৭

৪০ জমাঃ েয়নাল আজিদীন আিদুল হাবমদ পুটিয়াখালী হাট পুটিয়াখালী ১৩২৮

৪১ নসয়দ রুস্তম আলী মৃত নসয়দ মুনসুি আলী পুটিয়াখালী গালুয়া ১৩২৯
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তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীি মুবক্তজ াদ্ধা  াোই-িাছাই
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৪২ মৃত জমাঃ মুনসুি আলী হাং মৃত জসজকন্দাি আলী আরুয়া হাট পুটিয়াখালী ১৩৩০

৪৩ আজনায়াি জহাজসন মৃত নুিজমাহাম্মদ সাউদপুি িাোপুি ১৩৩১

৪৪ আবুল কাজসম হাং আঃ লবতফ হাং িাদুিতলা মঠিাবড় ১৩৩২

৪৫ আলতাফ জহাজসন বসিােউবিন ইন্দ্রপাশা িাোপুি ১৩৩৩

৪৬ জগালাম জমাস্তফা আহমদ ব্যাপািী িদনীকাঠী িাদুিতলা ১৩৩৪

৪৭ জমাঃ মনজুি আলম নেি আলী সিদাি বপংবড় বপংবড় ১৩৩৫

৪৮ জমান্নাফ ব্যাপািী আহম্মদ ব্যাপািী িদবনকাঠী িাদুিতলা ১৩৩৬

৪৯ নতয়ি আলী হাং এনজেি আলী হাং পবিম িাদুিতলা িাদুিতলা ১৩৩৭

৫০ সবফেউবিন আহজমদ মহম্মদ আলী গাবে পবিম ফুলহাি জিালা ১৩৩৮

৫১ জমাঃ আলাউবিন বময়া মৃত আফছাি আলী পূি ব ফুলহাি জিালা ১৩৩৯

৫২ সাজহি আলী জমাল্লা জতাজফল জমাল্লা দবিণ সাউদপুি িাোপুি ১৩৪০
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৫৪ জমাঃ ফারুক আহম্মদ মৃত জহাজসন আলী হাং সাংগি শক্তাগড় ১৩৪২

৫৫ আিদুল েবলল খান মৃত আঃ িহমান খান িড় নকিতবখালী নকিতবখালী ১৩৪৩
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৫৭ শহীদ আব্দুল মান্নান মৃত আঃ হাবকম হাং ননকাঠী ১৩৫৮
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