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১ জমাঃ নুরুল আিছার আযম জমাহাম্মদ ইবিস কালা পাড়া,খুটাখালী-

4741, চকবরয়া, 

কক্সিাোর

খুটাখালী-4741 ৫৪

২ োজকর আহমদ মৃত িাচা বময়া তালুকদার মাইেপাড়া খুটাখালী-4741 ৫৫

৩ কামাল উবিন মবতউল্লাহ বসকদার িালুর চড়,ডুলাহাোরা-

4741, চকবরয়া, 

কক্সিাোর

ডুলাহাোরা-4741 ৫৯

৪ গােী জগালাম মাওলা মাষ্টার আবুল খাইর পুক পুকবরয়া ফাঁবসয়াখালী-4741 ৭৪

৫ আবুল জহাছাইন মৃত খবললুর রহমান ফুলছবড় খুটাখালী ৮২

৬ মৃত িদরুল হক জচৌধুরী মৃত নবিউল হক জচৌধুরী ডুলাহাোরা-4741, 

চকবরয়া, কক্সিাোর

ডুলাহাোরা-4741 ৮৪

৭ মৃত মবতউর রহমান মৃত জকরামত আলী মৃত মবতউর রহমাজনর িাবড় ডুলাহাোরা-4741 ৮৭

৮ এন ইসলাম আহামদ মবত উল্লাহ উত্তর মালুম্যা,ডুলাহাোরা-

4741, লামা, িান্দরিান

ডুলাহাোরা-4741 ৯০

৯ জমাহাম্মদ মুছা হাবকম ওয়াজেদ আলী কাকারা চকবরয়া-4741 ৯১

১০ তাজহর আহম্মদ বপতা মৃত আবুল ফেল মাতির বচবরংগা এস ও-4741, 

চকবরয়া, চকবরয়া 

জপৌরসভা, কক্সিাোর

বচবরংগা বস, বস-4740 ৯৯

১১ জক, এম সালাহউবিন আিদুল গবি প:পালাকাটা,বচবরংগা বস, 

বস-4740, চকবরয়া, 

কক্সিাোর

বচবরংগা বস, বস-4740 ১০০

১২ মবনরুজ্জামান আিদুল আলী কালা বসকদার 

পাড়া,হারিাং-4641, 

চকবরয়া, কক্সিাোর

হারিাং-4641 ১০৮

১৩ জমাহাম্মদ জসবলম জনওয়াে এলাহাদাদ জহাজসন জচৌধুরী জলাটনী,চকবরয়া-4741, 

চকবরয়া, কক্সিাোর

চকবরয়া-4741 ১১০

১৪ এস, এ, এইচ শবহদুল্লাহ এস এ খাজয়র মালুমঘাট চকবরয়া ১১২

১৫ বিয়জতাষ দাশ মৃত ডাঃ হবরহর দাশ প:বহন্দু পাড়া িরইতলী-4741 ১১৪

১৬ জমাোজম্মল হক মৃত িবদউজ্জামান বসকদার পাড়া বসকদার পাড়া-4740 ১১৫

১৭ জমাহাম্মদ ইউনুচ আিদুল আবেে মাতিির িাড়ী,বসকদার 

পাড়া-4740, চকবরয়া, 

কক্সিাোর

বসকদার পাড়া-4740 ১১৬

১৮ আজনায়ার জহাজসন মীর জহাজসন িপার কাকারা,চকবরয়া-

4741, চকবরয়া, 

কক্সিাোর

চকবরয়া-4741 ১২২

১৯ িবদউল আলম মৃত আজনায়ার আলী বসকদার পাহাবড়য়াপাড়া বি,এম,চর-4741 ১২৬

২০ খাইরুল আলশ এ, জকজ এম রুহুল আবমন লামা বচবরঙ্গা বচবরংগা বস, বস-4740 ১২৭

২১ মৃত নুরুল কবির মৃত আব্দুল ওয়াদুদ মখজলছুর রহমাজনর িাবড় সাহারবিল-4740 ১২৯

২২ িবদউজ্জামান জমাঃ জসাজলমান িবদউজ্জামান এর 

িাবড়,ইসলামািাদ-

4702, কক্সিাোর সদর, 

কক্সিাোর

ইসলামািাদ-4702 ১৩১
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২৩ জসকান্দর জহাজসন রবহম িক্স দ:মাইেপাড়া ডুলাহাোরা-4741 ১৩২

২৪ নুর জহাসাইন মৃত আবুল খাইর শবহদুল্লাহ এর িাড়ী ডুলাহাোরা-4741 ১৩৩

২৫ জমাহাম্মদ জহাছাইন োফর আলম মাইেপাড়া,মালুমঘাট-

4743,লামা, িান্দরিান

মালুমঘাট-4743 ১৩৫

২৬ আবুল জহাছাইন মৃত শহর আলী বিবলোর পাড়া ডুলাহাোরা-4741 ১৩৭

২৭ জমাঃ বেয়া উবিন (িীর উত্তম) জমাঃ কাজসম হারিাং ১৩৮

২৮ মৃত জমাহাম্মদ নুরুল কবির মৃত জমৌঃ আিদুল ওয়াদুদ সাহারবিল চকবরয়া ১৪২

২৯ মৃত বনরঞ্জন বিকাশ জদ মৃত রাম কানাই জদ বহন্দুপাড়া িরইতলী ১৪৭

৩০ জমাহাম্মদ শহীদুল ইসলাম িবদউর রহমান িরইতলী বসকদার 

পাড়া,িরইতবল-4741, 

চকবরয়া, কক্সিাোর

িরইতবল-4741 ১৪৮

৩১ জরোউল কবরম জচৌধুরী লকনুর জহাজসন জচৌধুরী িরইতলী বসকদার পাড়া িরইতলী-4741 ১৪৯

৩২ জমাঃ ফবরদ আহামদ আহামদ শবফ রামছবড় পাড়া,িরইতলী-

4741, লামা, িান্দরিান

িরইতলী-4741 ১৫০

৩৩ োমাল উবিন নুরুল হক জচৌধুরী েবমদার পাড়া,হারিাং-

4641, চকবরয়া, 

কক্সিাোর

হারিাং-4641 ১৫৫

৩৪ নাজয়ক সুজিদার আিার আহমদ মৃত এোজহর জহাজসন ছাজলহা মবঞ্জল হারিাং-4641 ১৬০

৩৫ আবু জমাহাম্মদ িবশরুল আলম আবুল খাইর ওয়াড ড নং-০৮, 

ডাকঘর:বচবরংগা-4741, 

চকবরয়া, চকবরয়া 

জপৌরসভা, কক্সিাোর

বচবরংগা-4741 ২৯৫
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