
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ বিরিােপুি উিরেলাঃ মঠিাড়ীয়া

ক্রঃ নং নাম বিতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগরেট

১ জমাঃ বমোনুি িহমান মৃত জমাশারিফ জহারসন ফুলঝুড়ী আলগী ৬৮৪

২ জমাঃ আঃ মবেদ মৃত জমাহাম্মদ হাং শাখািীকাঠী তুষখালী ৬৮৮

৩ জমাঃ কুটি বময়া সবফে উবিন িয়াতী উত্তি জসানাখালী উত্তি জসানাখালী ৭২০

৪ আমীি আলী োমািাি মৃত ছৈজুবিন েমািাি আমড়াগাবৈয়া আমড়াগাবৈয়া ৭৩৬

৫ শংকি কুমাি বমত্র সুেন চন্দ্র বমত্র দবিন জসানাখালী আমড়াগাবৈয়া ৭৫৯

৬ আব্দুল আবেে হাওলাদাি হারসম আলী হাওলাদাি োনখালী োনখালী িাোি ৭৭৫

৭ আঃ খারলক জমাঃ কারৈম আলী োনখালী োনখালী িাোি ৮০২

৮ জমাঃ আবম জহারসন মৃত জমািািক আলী হাং জৈাটমাছুয়া তুষখালী ৮০৩

৯ ফকি উিীন হাওলাদাি বহংগুল উবিন হাওলাদাি মধ্যতুষখালী তুষখালী ৮০৪

১০ জমাঃ জসাহিাি জহারসন খান সুন্দি আলী খান বুবড়িচি সাফা িন্দি ৮১৩

১১ জকিামত আলী মৃত ফকি উবিন ধানীসাফা ৮১৭

১২ জমাঃ মবেবুি িহমান (জসনাঃ ) মৃত আবুল হারশম হাং িাতাকাটা ৮১৯

১৩ জমাঃ জসাহিাি জহারসন জমাসরলম উবিন হাং বুবড়িচি ৮২০

১৪ আনসাি উবিন হাং (পুবলশ) মৃত আঃ হক হাং ধানীসাফা সাফা িন্দি ৮২৩

১৫ জমাঃ জতারলি শিীফ মৃত নেি আলী শিীফ ফুলঝুবড় ৮২৯

১৬ এ. এ. এম, জসবিম মৃত এ, জক, এম ইসাহাক ধানীসাফা ৮৩৫

১৭ মৃত সািদা িাইক মৃত শ্রী গুরুচিন িাইক ফুলঝুবড় ৮৪৩

১৮ জমাঃ আবু ৈারলহ বৈবিকুি িহমান আমিাঝুড়ী ৮৫১

১৯ জমাঃ আব্দুল েব্বাি আবু তারলি হাওলাদাি ফুলঝুবড় সাফা িন্দি ৮৫২

২০ আিদুল ওহাি বশকদাি আিদুল মবেদ বশকদাি জদিীপুি সাফা িন্দি ৮৯২

২১ অবনল িিন হালদাি জকশি চন্দ্র হালদাি জদিীপুি সাফা িন্দি ৮৯৭

২২ আব্দুল হাবমদ হাওলাদাি িিন আলী হাওলাদাি জদিীপুি সাফা িন্দি ৮৯৯

২৩ জনোমুল কবিি ফারুকী আঃ হক বময়া িাঁশবুবনয়া িাঁশবুবনয়া ৯০১

২৪ আঃ হাবকম জমান্তাে উবিন হাং িড়রশৌলা ৯১৬

২৫ জমাঃ জিলারয়ত জহারসন মকবুল আলী হাওলাদাি নাবিতখালী বমরুখালী ৯২২

২৬ আঃ মান্নান বময়া মৃত আবুল হারসম বময়া বমরুখালী ৯২৬

২৭ জমাঃ আিদুল হাবকম আলী আকিি হাওলাদাি নাগ্রাভাংগা নাগ্রাভাংগা ৯২৭

২৮ জমাঃ মাহবুবুি িহমান জমাহাম্মদ আলী হাওলাদাি জদিীপুি সাফা িন্দি ৯২৮

২৯ মৃত রুহুল আবমন মবতয়াি িহমান তাং দাউদখালী ৯৩৬

৩০ জমাঃ আিদুস ৈালাম খান আশ্রাি আলী খান জদিত্র জদিত্র ৯৪১

৩১ জমাঃ েবহরুল আলম মৃত মহব্বত আলী তাং দাউদখালী জদিত্র ৯৪২

৩২ খান এনামুল হক (জসনা) ফখরুল ইসলাম খান জদিত্র ৯৪৩

৩৩ খান এম, এ, োহাঙ্গীি দবললুি উবিন জদিত্র জদিত্র ৯৫১

৩৪ জমাঃ জসকান্দাি আলী কদম আলী জদিত্র জদিত্র ৯৫৩

৩৫ জমাঃ বসবিকুি িহমান জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস তালুকদাি দাউদখালী জদিত্র ৯৬১

৩৬ জমাঃ শামসুল আলম আঃ কারদি হাং জদিত্র জদিত্র ৯৬৮

৩৭ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা ওয়ারেদ আলী হাওলাদাি চাবলতাবুবনয়া বমরুখালী ৯৭৩

৩৮ আব্দুস ৈত্তাি কারৈম জদিত্র জদিত্র ৯৭৭

৩৯ জমাঃ আঃ খারলক খবলফা ছসয়দ আলী খলীফা জদিত্র ৯৭৮

৪০ আব্দুল খারলক খবলফা ছৈয়দ আলী খবলফা জদিত্র জদিত্র ৯৭৮

৪১ জমাঃ আঃ িারিক মৃত মাওঃ আঃ হাবমদ বমঠাখালী ৯৮০

৪২ আঃ মান্নান আঃ মবেদ িকবশি ঘাটিরচািা ১০০৩

৪৩ জমাঃ শহীদুল হক আকন (জসনাঃ ) জমাঃ শামসুল হক আকন বমঠাখালী ১০০৫
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ক্রঃ নং নাম বিতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগরেট

৪৪ গণিাবত হাওলাদাি নরগন্দ্রনাথ হালদাি িকবসি ঘটিরচািা ১০০৭

৪৫ জমাঃ আবু োফি হাওলাদাি মৃত আঃ মবেদ হাং দঃ বমঠাখালী ১০১১

৪৬ জমাঃ রুস্তম আলী ফিােী আঃ হাবমদ ফিােী িাসা/জহাবডং:৩০৬, 

গ্রাম/িাস্তা:999

মঠিাড়ীয়া ১০১২

৪৭ জমাঃ হারুন অি িশীদ জমাঃ আব্দুল হক উত্তি বমঠাখালী মঠিাবড়য়া ১০১৪

৪৮ জমাঃ আফোল জহারসন আঃ িশীদ ব্াংক িাড়া সড়ক, ব্াংক 

িাড়া

মঠিাবড়য়া ১০১৬

৪৯ কুমুদু বিহািী সমািাি সরতেন্দ্রনাথ সমািাি িকবশি ঘটিরচািা মঠিাবড়য়া ১০১৭

৫০ তরুন কাবন্ত মন্ডল মৃত বিরেেি মন্ডল উত্তি বমঠাখালী মঠিাবড়য়া ১০১৮

৫১ জমাঃ মবেিি িহমান মৃত দাবিকানাথ হালদাি কাকড়াবুবড়য়া ১০৩৩

৫২ জমাঃ বমোনুি িহমান আঃ মবেদ ফিােী পূি ব িােিাড়া জিতরমাি নতুন হাট-

8565

১০৬৬

৫৩ মৃত আঃ গফফাি হাং মৃত হােী আরফি উবিন হাং আমড়াগাবৈয়া ১০৭০

৫৪ জমাোরম্মল হক মৃত হােী ওরহদ উবিন হাং আমড়াগাবৈয়া ১০৭৪

৫৫ জসবলম েমািাি হারতম আলী েমািাি উত্তি জসানাখালী উত্তি জসানাখালী ১০৮১

৫৬ আঃ মান্নান হাং মৃত নুি জমাহাম্মদ হাং নলী তুলাতলা নলী জগালবুবনয়া ১০৯৬

৫৭ জমাোরম্মল হক আব্দুল হাই মাতুব্বি জভচকী জভচকী ১০৯৯

৫৮ ধীরিন্দ্রনাথ বিোস মৃত বনবশকান্ত বিোস নলী নলী জগালবুবনয়া ১১০১

৫৯ মৃত খবললুি িহমান সুলতান আহরম্মদ গুবলসাখালী গুবলসাখালী ১১২৪

৬০ আবুল কালাম আোদ মৃত হােী জমাহাঃ জহারসন আলী উ: হলতা হলতা ১১৩১

৬১ ৈাইদুি িহমান সুলতান জহারসন উ: হলতা হলতা ১১৪৯

৬২ জমাঃ আব্দুল লবতফ জচৌধুিী মৃত জমাতাহাি আলী হলতা হলতা ১১৫০

৬৩ জমাঃ জলাকমান তালুকদাি আব্দুল মবেদ তালুকদাি কবুতিখালী গুবলসাখালী ১১৫২

৬৪ মৃত সামসুল আলম জমাতাহাি আলী উ: হলতা হলতা ১১৫৩

৬৫ িবফকুল ইসলাম মাহতাি আব্দুল িি মাতুব্বি উত্তি হলতা হলতা ১১৫৪

৬৬ জমাঃ জদরলায়াি জহারসন আবু জমাঃ নাবৈি উবিন মাতুব্বি উ: হলতা হলতা ১১৫৫

৬৭ জমাঃ শাহোহান তাং মনছুি আলী তাং দঃ িড়মাছুয়া ১১৭৫

৬৮ আঃ িি হাং জমাঃ িাো উল্লাহ দবিন িড়মাছুয়া িড়মাছুয়া ১১৭৬
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