
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ পটুয়াখাবল উপজেলাঃ িাউফল

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ জমাঃ আঃ িাজ্জাক জমাঃ আঃ মন্নান মুন্সী বিলবিলাস িাউফল ১৭১

২ জমাঃ আিদুল ছালাম নুরুল ইসলাম দাসপাড়া দাসপাড়া ১৭৫

৩ জমাঃ জমাখজলছুি িহমান ইসমাইল মুন্সী খাজুিিাবড়য়া দাসপাড়া ১৭৯

৪ জমাঃ মবনরুল ইসলাম এ এস এম আব্দুল হক নাবেিপুি িাউফল ১৯৪

৫ জমাঃ আবুল কালাম আোদ আঃ হক হাওলাদাি সুর্য্যমবন নুিাইনপুি ১৯৬

৬ জমাসজলম উবিন মৃ  ুত কালূ হাঃ মমশাদী নওমালা ২০৩

৭ ধীজিন নট্ট মৃত হজহন্দ্র নট্ট দাসপাড়া িাউফল ২১০

৮ জমাঃ আোহি আলী মৃত মসয়দ আলী দাসপাড়া দাসপাড়া ২১৩

৯ জমাখজলছুি িহমান মৃত নাজেম আলী হাওলাদাি বশিপুি কাবলশুিী ২১৮

১০ জমাঃ আিদুস সালাম আঃ মান্নান মুন্সী বিলবিলাস বিলবিলাস ২২৮

১১ মৃত জমা েয়নাল আজিদীন মৃত সুন্দি আলী বিলবিলাস বিলবিলাস ২২৯

১২ শিীফ সামছুল আলম আিদুল মবমন শিীফ ঘুিচাকাঠী ঘুিচাকাঠী ২৩৬

১৩ আিদুি িবশদ বশকদাি আজেল আলী বশকদাি মবমনপুি মবমনপুি ২৪০

১৪ মৃত মবফজুি িহমান মৃত আঃ কাজদি খান নুিাইনপুি সূর্য্যমবন ২৪২

১৫ জমাঃ আঃ িাজ্জাক হাং মৃত এছাহাক আলী হাং িামনগি সূর্য্যমবন ২৪৪

১৬ ডাঃ হাবফজুি িহমান মৃত বসিাজুল হক েয়জঘাড়া িীিপাশা ২৫৫

১৭ জমাঃ আঃ হাবলম জমাল্লা আঃ িবশদ জমাল্লা আবমিািাদ আবমিািাদ ২৫৭

১৮ আঃ খাজলক মৃত আঃ মন্নান শাপলাখালী িগা ২৫৯

১৯ আবেে খান জমাঃ তাজেম আলী খান মদনপুিা মদনপুিা ২৭৫

২০ জমাঃ আবমন বময়া আঃ হাবকম বময়া জছাট ডাবলমা ধান্দী ২৮০

২১ মৃত জতাফাজয়ল আহজমদ গােী মৃত গােী েয়নাল ধাবন্দ ধাবন্দ ২৮১

২২ আব্দুল িাজিক বিশ্বাস আব্দুল হাবমদ বিশ্বাস কালাইয়া কালাইয়া ২৮৪

২৩ এস,বড, হাবিি উল্লাহ এ.জক.এম ফেলুি িহমান কালাইয়া কালাইয়া ২৮৫

২৪ জমাঃ শাহ আলম হাওলাদাি চানাবময়া হাওলাদাি দবিয়ািাদ কািখানা ১০০৮৯২৯৩১ ২৮৬

২৫ জমাঃ জসকান্দাি আলী িিজে আলী প্যাদা নওমালা নওমালা ২৯৪

২৬ হারুন অি িবশদ জহাজচন আলী মৃধা খাজুিিাবড়য়া দাসপাড়া ২৯৬

২৭ আঃ মাজলক ফিােী মৃত মসয়দ আলী ফিােী কাবলশুিী কাবলশুিী ৩১২

২৮ আিদুল মাজলক খন্দকাি মাোহাি আলী খন্দকাি ঘুিচাকাঠী ঘুিচাকাঠী ৩২১

২৯ মৃত আঃ লবতফ মৃধা মৃত হায়দাি আলী মৃধা ঘুিচাকাঠী ঘুিচাকাঠী ৩২৫

৩০ আিদুল কাজদি শিীফ জমাছাদ আলী শিীফ ঘুচিাকাঠি ঘুচিাকাঠি ৩২৭

৩১ মৃত জহলাল উবিন আহজেদ মৃত জতাফাজয়ল আহজেদ ঘুিচাকাঠী ঘুিচাকাঠী ৩২৯

৩২ জমাঃ আঃ েব্বাি বময়া জমাঃ আঃ িহমান বময়া চাঁদকাঠী ঘুিচাকাঠী ৩৩৪

৩৩ নুি জমাহােদ বশকদাি আিদুল লবতফ বশকদাি জকশিপুি জকশিপুি ৩৪৫

৩৪ আিদুল গফুি আিদুল ওয়াজেদ হাওলাদাি সুর্ যমবি নুিাইনপুি ৩৫৬

৩৫ বমি বসবিকুি িহমান বমি জমাঃ শবিফ আলী শাজনশ্বি গুলিাগ ৩৬২

৩৬ আতাহাি উবিন মৃত আবুল হাজশম হাং নুিাইনপুি নুিাইনপুি ৩৬৩

৩৭ জদওয়ান কায়সাি আহজেদ মৃত আঃ কাজশম জদওয়ান িাউফল জপৌিসভা িাউফল জপৌিসভা ৩৬৪

৩৮ জমা” মবেবুি িহমান মুত আবূল হাজমমম হাং িামনগি িহমত নগি ৩৬৫

৩৯ জমাঃ নেরুল ইলাম বপকু তালুকদাি জমাতাহাি তালুক দাি ইন্দ্রকুল ইন্দ্রকুল ৩৬৬

৪০ জমাঃ নাজেম আলী হাওলাদাি জমাঃ কালু হাওলাদাি কনকবদয়া কনকবদয়া ৩৭৪

৪১ োনকু নাথ পাল মৃত কাবতযক চন্দ্র পাল কনকবদয়া ৩৭৭

৪২ জমাঃ আলা উবিন খান মৃত কাজশম আলী খান বিলনা কনকবদয়া ৩৭৮

৪৩ আবুল হাজশম বময়া মৃত হােী আঃ আবেে দাশপাড়া কনকবদয়া ৩৮০
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৪৫ আঃ মন্নান মৃত জতােম্বাি আলী দাসপাড়া অংশ-07 িাউফল ৩৮৪

৪৬ জমাঃ শামসুল আলম নিী আলী আকন নাবেিপুি িাউফল ৩৮৭

৪৭ জমাঃ হাবফজুল ইসলাম আিদুল হাবকম পবিত নাবেিপুি িাউফল ৩৯১

৪৮ জমাঃ আলাউবিন েয়নাল আিদীন মৃধা নাবেিপুি িাউফল ৩৯২

৪৯ মৃত এম এ ওয়াদুদ বময়া মৃত আঃ িাজ্জাক পঞ্চাজয়ত িাউফল ৩৯৪
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৬১ এস এম আবুল জহাজসন মৃত জমাঃ ইসমাইল সিদাি িাউফল িাউফল ৮৭৭

িীি মুবিজর্াদ্ধা র্াচাই-িাছাই
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