
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ মাবিকগঞ্জ উপজেলাঃ সাটুবিয া

ক্রঃ িং িাম বপতাি িাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ আিজেদ আলী জ ৌধুিী মৃত জিলাজেত আলী জ ৌধুিী িাবলোটি িাবলোটি ৭০ ০

২ লুৎফি িহমাি জ ৌধুিী সাহামত জহাজসি জ ৌধুিী িাবলোটি িাবলোটি ৭০ ২

৩ জমাঃ আব্দুস সাত্তাি ইছি আলী উত্তি পািবতল্লী  ি বতল্লী ৭০ ৭

৪ মৃত  আঃ হক মৃত িবমদ জিপািী সাজহিপাড়া ধািজকাড়া ৭১৮

৫ জমাঃ আব্দুল হক আলাউবিি জগালড়া জগালড়া ৭২ ০

৬ জমাঃ িবিউল ইসলাম গােী মবহে উবিি সাভাি আগ সাভাি ৭২ ৭

৭ জমাঃ আিফাি আলী মৃত জমাঃ িাবেবমউবিি সাভাি আগ সাভাি ৭৩ ০

৮ জক এম েহীদুল্লাহ মৃত জক এম উিাদুল্লাহ বিঘুবলো বিঘুবলো ৭৪১

৯ জমাঃ আবেজুি িহমাি আব্দুল জমান্নাফ জপৌলশুড়া দিগ্রাম ৭৪৯

১ ০ জমাঃ আঃ িহমাি মবফে উবিি আহ জমদ জতিাবিো দড়গ্রাম ৭৭২

১ ১ জমাঃ মবতোি িহমাি ওোজহদ আলী বতল্লীি  ি বতল্লী ৭৭৫

১ ২ েেিাল আজিদীি জমাঃ জহাজসি জিপািী হিগে হিগে ৭৮২

১ ৩ জদওোি মইনুল হক মৃত আমোদ জহাজসি ধািজকাড়া ধািজকাড়া ৭৯৪

১ ৪ খন্দকাি আবুল জহাজসি মৃত খন্দকাি ফিহাদ জহাজসি সাজহিপাড়া ধািজকাড়া ৭৯৫

১ ৫ মৃত িাবছি উবিি মৃত িজুমুবিি গে জিা বিমুখা ৮১০

১ ৬ সুেীল কুমাি সাহা মৃত োখি লাল সাহা গে জিা বিমুখা ৮১১

১ ৭ জমাঃ েওকত জহাজসি খাি আঃ ছামাদ খাি গিেিা বিমুখা ৮১২

১ ৮ আব্দুি িাজ্জাক কবলমুবিি  াব তািা বদঘুবলো ৮১৯

১ ৯ মৃত জিোউল কবিম জমাঃ হযিত আলী বদঘলীো বদঘলীো ৮২ ০

২ ০ িািাে ন্দ্র সাহা (িত জমাি ভাজিত) মৃত শ্রী মি মহি সাহা বদঘলীো বদঘলীো ৮৩ ৬

২ ১ জমাঃ বমিহাে উবিি মৃত জমাঃ িাচ্চু বমো িিাইদ িিাইদ ৮৩ ৮

২ ২ জমাঃ েিাফত আলী বিমাই জিপাবি সাভাি আগ সাভাি ৮৪৩

২ ৩ জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস মৃত বমিাে ব্যাপািী ছিতা ছিতা িাোি ৮৪৫

২ ৪ মীি আব্দুল লবতফ মীি ওোে উবিি ধািজকাড়া ধািজকাড়া ৮৪৬

২ ৫ মৃত জমাঃ জমাসজলম উিি মৃত ইব্রাবহম হিগে উত্তিপাড়া হিগে ৮৫ ৪

২ ৬ মৃত লাল বমো মৃত জমাছি আলী হিগে বেমুবলো হিগে ৮৫ ৫

২ ৭ জমাঃ আওলাদ জহাজসি জমাহাম্মদ আলী বিলজপৌলী দড়গ্রাম ৮৬ ৯

২ ৮ সজতাষ  ন্দ্র সূত্রধি খ্যাত্র ন্দ্র সূত্রধি হাবেপুি সাটুবিো ১৭২ ৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সিকাি 
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