
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ ঝালকাঠী উপজেলাঃ নলবিটি

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ আঃ হাবকম জমাল্লা জমাসজলম আলী জমাল্লা সূর্য্যপাশা নলবিটি ৬৯৬

২ জমাঃ আিদুল্লাহ েয়নাল আজিদীন নাবিকাঠী নলবিটি ৭০৬

৩ বসিাজুল ইসলাম আঃ ওহাি মবল্লক মবল্লকপুি নলবিটি ৭০৭

৪ জমাঃ শাহোহান কবিি েীিন মবল্লক খাজুবিয়া নলবিটি ৭০৮

৫ আলী আকিি খান গবন খান কাঠীপাড়া ষাইটপাবকয়া ৭১৭

৬ মবতউি িহমান আফিাি উবিন খান িায়াপুি মগি ৭২৩

৭ আউয়াল আঃ িবশদ খান কাটিপাড়া মগি ৭২৭

৮ আঃ জসািহান জমাল্লা আফসাি উবিন জতৌকাঠী হয়িাৎপুি ৭৩৫

৯ জমাঃ ইউনুস আহজমদ জমাঃ তাজহি উবিন হাওলাদাি ফয়িা অভয়নীল ৭৫০

১০ মাজলক আকন আেহাি আলী আকন আবেমপুি অভয়নীল ৭৫৩

১১ আলতাফ জহাজসন তাজহি উবিন হাওলাদাি ফয়িা অভয়নীল ৭৫৪

১২ মবহউবিন খান মৃত ওয়াজহদ আলী খান জদওপাশা জ ৌদ্ধবুবড়য়া ৭৫৮

১৩ আিদুল িবশদ জ াকদাি আঃ মাজলক জ াকদাি নিউত্তমপুি বতবমিকাঠি ৭৬২

১৪ আঃ হক বসকদাি আবমি উবিন দপদবপয়া দপদবপয়া ৭৬৭

১৫ আঃ িহমান শিীফ মৃত জমৌঃ খিীি উবিন নাংগুলী হাবড়খালী ৭৭৬

১৬ হারুন অি িশীদ খান জমৌঃ আঃ ওয়াজহদ খান পিমপাশা নলবিটি ৭৮৮

১৭ জমাঃ আলতাফ জহাজসন আঃ ওয়াজহদ ময়দাপুি নলবিটি জপৌিসভা ৮০৩

১৮ আিদুল মাজলক সিদাি আঃ গবন সিদাি সূর্ যপাশা নলবিটি ৮০৫

১৯ জমাঃ হায়দাি আলী খান ওয়াজেদ আলী খান জগৌবিপাশা অনুিাগ ৮০৭

২০ জমাঃ আব্দুি িহমান খান মৃতঃ ফেজল আলী খান নাঞ্জলী ১ নং ৮০৮

২১ এম, এ, শাহোহান খান আঃ হাবকম খান পিমপাশা বসদ্ধকাঠী ৮০৯

২২ আলহাে আতাহাি আলী হাওলাদাি োলাল উিীন হাওলাদাি অনুিাগ নলবিটি ৮১৩

২৩ জমাঃ এমদাদ জহাজসন জমািািক আলী তালুকদাি খাজুবিয়া নলবিটি ৮১৪

২৪ জমাঃ বনোম উিীন হাওলাদাি জমনাে উিীন হাওলাদাি মালীপুি নলবিটি ৮১৭

২৫ জমাঃ িবফক মবল্লক মহাম্মদ মবল্লক কুলকাঠী পাওতা ৮২২

২৬ কাঞ্চন আলী মাবঝ মাজেদ আলী মাবঝ িািইকিণ ৩নং কুলকাঠী ৮৩২

২৭ জমাহাম্মদ তাঃ জসিােবিন বসকদাি হর্িৎপুি কুলকাঠী ৮৪৭

২৮ আঃ লবতফ জমাল্লা তাজলি জহাজসন জমাল্লা কাটাখালী কাটাখালী ৮৬২

২৯ জমাতাহাি ফবকি মহব্বত আলী ফবকি কামজদিপুি কামজদিপুি ৮৬৩

৩০ জমাঃ কাঞ্চন আলী হাওলাদাি িজদিউবিন হাওলাদাি কামজদিপুি িাহাদুিপুি ৮৬৪

৩১ জমাঃ শাহোহান হাওলাদাি জমাঃ ওয়াজেদ আলী হাওলাদাি সুবিদপুি সুবিদপুি ৮৭৬

৩২ জমাঃ িহমান জিপািী মৃতঃ ময়নবিন জিপািী জগাপালপুি নলবুবনয়া ৮৮৪

৩৩ জমাশাজিফ জহাজসন আবুল হাজসম হাওলাদাি পূি য জগাপালপুি িাহাদুিপুি ৮৮৯

৩৪ জমাঃ আশিাফ আলী জিপািী জহাজসন আলী জিপািী জগাপালপুি নলবুবনয়া ৮৯০

৩৫ জমাঃ জমাোজম্মল হক ওজফে উিীন হাওলাদাি ফয়িা অভয়নীল ৮৯২

৩৬ আবুল কালাম বসকদাি মৃত েিান আলী বসকদাি মানপাশা কুশংগল ৮৯৫

৩৭ আতাহাি উবিন মবেদ বসকদাি খয়িা কুশংগল ৯০৩

৩৮ আিদুল মান্নান সিদাি হাজসম আলী সিদাি সিমহল সিমহল ৯১২

৩৯ জমাঃ জিলাজয়ত জহাজসন মৃতঃ আহাম্মদ আলী হাং িনমাইল অভয়নীল ৯১৩

৪০ আঃ খাজলক হাং জমাঃ আমোদ আলী হাং জততুলিাড়ীয়া হদুয়া ৯৬৮

৪১ জমাঃ খবললুি িহমান জমান্তাে উিীন জমাল্লা জততুলিাড়ীয়া হদুয়া ৯৬৯

৪২ আঃ কাজদি হাওলাদাি জমাঃ হাজতম আলী হাওলাদাি দ: জডিিা না নমহল ৯৮২

৪৩ মৃত খাজলক জমাল্লা মৃত সসেবিন জমাল্লা উ: ভিানীপুি ভিানীপুি ৯৮৩
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ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

৪৪ জমাঃ আলী আকব্বি জোমাদাি মৃতঃ আবুল কাজসম জোমাদাি ভাটীয়া বসদ্ধকাঠী ৯৮৫

৪৫ আঃ মান্নান েমাদাি আঃ জমাতাজলি েমাদাি মাজলায়াি ৮নং বসদ্ধকাঠী ৯৯২

৪৬ আঃ মাজলক বসকদাি (পুবলশ) মৃতঃ কাজশম বসকদাি  ন্দ্রকািা ৮নং বসদ্ধকাঠী ৯৯৩

৪৭ জমাঃ আলী আকিি জোমািাি মৃত এন্তাে উবিন জোমািাি বিিাট অভয়নীল ৯৯৬

৪৮ আখতাি জহাজসন কােী আকিি জহাজসন কােী জগ িা জ ৌি বুবড়য়া ৯৯৮

৪৯ জদজলায়াি জহাজসন আতাহাি আলী  ন্দ্রকািা বসদ্ধকাঠী ১০১৩

৫০ জমাসজলম আলী কােী মৃত  িদাি আবল কােী জতওলা বসদ্ধকাঠী ১০১৪

৫১ জমাঃ জুলবফকাি আলী জমাঃ আোহাি উবিন জোমািাি  ন্দ্রকািা বসদ্ধকাঠী ১০১৫

৫২ জমাঃ বগয়াস উবিন সিদাি জমাঃ দবলল উবিন সিদাি সুোিাদ আবমিািাদ ১০১৭

৫৩ শাহোহান বমিিহি সুলতান বমিিহি মগড় মগড় ১০৪১

৫৪ আব্দুল আউয়াল জমাকজিদ আলী হাওলাদাি জগাহালকাঠী বতবমিকাঠি ১০৬৯

৫৫ কাবতযক  ন্দ্র হােিা দশিথ হােিা ভিতকাঠী দপদবপয়া ১০৭৩

৫৬ এস এম সতয়ি আলী ফয়েিীন িাড়ী দপদবপয়া দপদবপয়া ১০৭৪

৫৭ সতযনািায়ন ব্যানােী জদজিন্দ্র নাথ ব্যানােী ভিতকাঠী দপদবপয়া ১০৮৩

৫৮ শাহ আলম মৃত সুো উবিন বসকদাি িীিনািায়ন জুিকাঠি ১০৯২

৫৯ জমাসজলম আলী মহম্মদ আলী খান দপদবপয়া দপদবপয়া ১০৯৫

৬০ এ বি এম আলম খিকাি (জসবলম) জসকািাি আলী খিকাি দপদবপয়া দপদবপয়া ১০৯৬

৬১ মৃত আঃ হক বিশ্বাস মাজলক বিশ্বাস দপদবপয়া দপদবপয়া ১০৯৭

৬২ জমাঃ মবতউি িহমান বশকদাি আমীন উবিন বশকদাি দপদবপয়া দপদবপয়া ১০৯৮

৬৩ আবুল িাসাি খান আলী আেম খান দপদবপয়া দপদবপয়া ১০৯৯

৬৪ জমাঃ ইস্রাইল লস্কি জমাসজলম আলী লস্কি দপদবপয়া দপদবপয়া ১১০০

৬৫ কামরুল ইসলাম জমািাজশ্বি আলী দপদবপয়া দপদবপয়া ১১০১

৬৬ জমাঃ আঃ মন্নান খবলফা জমৌঃ আঃ লবতফ খবলফা বতবমিকাঠি বতবমিকাঠি ১১০৪

৬৭ মাহমুদ োমজসদ খিকাি ফেলুি িহমান খিকাি দুধাবিয়া দপদবপয়া ১১০৫

৬৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম মবল্লক আহম্মদ মবল্লক কাপড়কাঠী হয়িৎপুি ১৩৪৬

৬৯ জমাঃ নূরুল ইসলাম হাওলাদাি জমাঃ জমািাি আলী বতবমিকাঠি বতবমিকাঠি ১৩৪৯

৭০ জখািকাি মহবসন আলম খিকাি সাবকবুি িহমান বসদ্ধকাঠি বসদ্ধকাঠি ১৩৫০

৭১ খিকাি হাবিবুি িহমান খিকাি সাবকবুি িহমান বসদ্ধকাঠী বসদ্ধকাঠী ১৩৫১

৭২ হারুন অি িশীদ হাজসম আলী ফবকি সভিিপাশা প্রতাপ ১৩৫২

৭৩ জখািকাি মবেবুি িহমান জখািকাি িাবকবুি িহমান বসদ্ধকাঠি বসদ্ধকাঠি ১৩৫৯

৭৪ জমাঃ আঃ সাত্তাি মবল্লক সবফে উবিন মবল্লক নাঙ্গুলী হাড়ীখালী ১৩৬৩
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