
০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০১ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

০১ চমক আলী মৃত �তায়ািহদ আলী �মাহনপুর ০১  

০২ নাজমা �বগম মৃত আবুল �লইছ �মাহনপুর ০১  

০৩ সমছুর �নহার মৃত তািহর আলী �মাহনপুর ০১  

০৪ �গােপ� দাশ মৃত হের� দাশ �মাহনপুর ০১  

০৫ সুিজয়া �বগম আরশ আলী �মাহনপুর ০১  

০৬ িনজাম উি�িদন রািশদ আলী �মাহনপুর ০১  

০৭ খােলদ িময়া মঈন উি�ন �মাহনপুর ০১  

০৮ আবুল কালাম আবাছ আলী �মাহনপুর ০১  

০৯ �শনা �বগম মৃত জামাল উি�ন �মাহনপুর ০১  

১০ ছায়া�ন �নছা আিজজলু হক �মাহনপুর ০১  

১১ কৃেমদ র�ন দাশ মৃত উেপ� দাশ �মাহনপুর ০১  

১২ আ�ুল আলী �রায়াব আলী �মাহনপুর ০১  

১৩ �রািফয়া �বগম মৃত রইছ আলী �মাহনপুর ০১  

১৪ মুসিলম আলী মৃত আ�ুল মিমন �মাহনপুর ০১  

১৫ কদর আলী মৃত আশদ আলী �মাহনপুর ০১  

১৬ আলা উি�ন মৃত �তমছু আলী �মাহনপুর ০১  

১৭ মািনক িময়া �তায়ািহদ আলী �মাহনপুর ০১  

১৮ আিজবনু �নছা মৃত আরফাত আলী �মাহনপুর ০১  

১৯ নু�ল আিমন মৃত শওকত আলী �মাহনপুর ০১  

২০ �নুর িময়া ই�ািহম আলী �মাহনপুর ০১  

২১ �হােসন িময়া িসরাজ উি�ন �মাহনপুর ০১  

২২ ছায়াদরু রহমান �িসয়ার আলী �মাহনপুর ০১  

২৩ রেব� �মার দাশ হের� �মার দাশ �মাহনপুর ০১  

২৪ ইের� �মার দাশ ব� িবহারী দাশ �মাহনপুর ০১  

২৫ কানন বালা দাশ �গাপাল দাশ �মাহনপুর ০১  

২৬ �মাশািহদ আলী তািহর আলী �মাহনপুর ০১  

২৭ আফেতরা আং জ�ার �মাহনপুর ০১  

২৮ রিজনা �বগম রইছ আলী �মাহনপুর ০১  

২৯ আিনকা আছ�র আলী �তরাপুর ০১  

৩০ আিত�র রহমান রজব আলী �তরাপুর ০১  

৩১ আছকন আলী মৃত �মাছন আলী �তরাপুর ০১  

৩২ সােহদ আলী মৃত মছি�র আলী �তরাপুর ০১  

৩৩ আ�ুর নুর জ�ুর আলী �তরাপুর ০১  

৩৪ আব�ছ আলী মৃত িছি�ক আলী �তরাপুর ০১  

৩৫ শামীম আহমদ িসরাজলু ইসলাম �তরাপুর ০১  

 

 

 

 



০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০১ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৩৬ আিনছ আলী জহর আলী �তরাপুর ০১  

৩৭ আরফাত আলী �ছায়াব আলী �তরাপুর ০১  

৩৮ আেনায়ারা �বগম মৃত আ�ু রউফ �তরাপুর ০১  

৩৯ মধু মালা মৃত আ�াছ আলী মানিজহারা ০১  

৪০ �মাহন মালা মৃত আসকর আলী মানিজহারা ০১  

৪১ তাসিলমা �বগম মৃত আবুল খেয়র মানিজহারা ০১  

৪২ রািহম আলী মৃত �তারাব আলী মানিজহারা ০১  

৪৩ রশমালা মৃত আিরছ আলী মানিজহারা ০১  

৪৪ আেনায়ারা �বগম মৃত ��র আলী মানিজহারা ০১  

৪৫ �গােল�ান ওয়াব আলী মানিজহারা ০১  

৪৬ আকল আলী িরয়াছদ আলী মানিজহারা ০১  

৪৭ সুনুর িময়া ময়না িময়া মানিজহারা ০১  

৪৮ সুমন নুরই মানিজহারা ০১  

৪৯ �গালাম �হােসন মছরব আলী মানিজহারা ০১  

৫০ িনজাম উি�ন হািরছ আলী মানিজহারা ০১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

                  QvZK, mybvgMÄ, IqvW© bs 02 

     welqt `y: ’̄ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

51 iwdK Avjx iBQ Avjx Avjgcyi 02  

52 my‡jgvb wgqv IqvwiQ Avjx Avjgcyi 02  

53 iwdK Avjx myiæR Avjx Avjgcyi 02  

54 Rjvj wgqv mvwgi DwÏb Avjgcyi 02  

55 Avwk` Avjx AvjKvQ Avjx nvwg`cyi 02  

56 gbdi Avjx BQK›`i Avjx Avjgcyi 02  

57 gbvd Avjx AvLjyQ Avjx wNjvQov 02  

58 ¸‡j¯Ív gšÍvR Avjx Avjgcyi 02  

59 Qq ỳb †bQv eki wgqv nvwg`cyi 02  

60 wkwiqv †eMg ZgR` Avjx wNjvQov 02  

61 Avs Kvnvi ‡mvbvni Avjx Avjgcyi 02  

62 wgbviv †eMg KvQb wgqv Avjgcyi 02  

63 Avs Qvjvg KvQv wgqv Avjgcyi 02  

64 Avs Kvw`i Avs Mwb Avjgcyi 02  

65 nvweeyi ingvb AvjgvQ Avjx Avjgcyi 02  

66 byiæj nK gbQe Avjx Avjgcyi 02  

67 wbRvg DwÏb g‡bv wgqv Avjgcyi 02  

68 Avs gvwjK gy‡Rdi Avjx Avjgcyi 02  

69 Avs Mdzi Avs iRvK Avjgcyi 02  

70 Rgwm` Avjx nigyR Avjx Avjgcyi 02  

71 gywgb Avng` Bw`ªQ Avjx wNjvQov 02  

72 iRe Avng` ‡bivB wNjvQov 02  

73 mgivR BšÍvR Avjx wNjvQov 02  

74 mywbj  iv‡R› ª̀ wNjvQov 02  

75 Kvjv wgqv myiæR Avjx Avjgcyi 02  

76 Rvnvbviv †eMg Kvjv wgqv wNjvQov 02  

77 BQgZ Avjx mgyR Avjx wNjvQov 02  

78 nvQb wgqv ‡PivM Avjx wNjvQov 02  

79 iwe›`ª bv_ myej bv_ wNjvQov 02  

80 Awbj bv_ img bv_ wNjvQov 02  

81 Avjv DwÏb Bw`ªm Avjx wNjvQov 02  

82 Qvqviæb †eMg Avwgi DwÏb wNjvQov 02  

83 gvivRyb wewe AvmK Avjx wNjvQov 02  

84 gig Avjx Bkv` Avjx wNjvQov 02  

85 dv‡Zgv †eMg dviæK wgqv wNjvQov 02  

                 



                    06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

                    QvZK, mybvgMÄ, IqvW© bs 02 

       welqt `y:¯’ I AwZ`wi ª̀ e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯^vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

86 iæ‡ej wgqv gqbv wgqv wNjvQov 02  

87 mviæ wgqv jvjy wgqv wNjvQov 02  

88 Qvqviæb †eMg Rvwni Avjx wNjvQov 02  

89 wkwiqv †eMg AvwmK Avjx wNjvQov 02  

90 ‡mwjg wgqv Bw`ªQ Avjx wNjvQov 02  

91 nvwjgv †eMg Avs byi Avjgcyi 02  

92 Rjvj Avng` Avs Mdzi Avjgcyi 02  

93 byiæj Bmjvg Avs iRvK Avjgcyi 02  

94 AvmKi Avjx Dgi Avjx Avjgcyi 02  

95 kvnRvnvb Avjx iwdKzj evix Avjgcyi 02  

96 gKÏyQ Avjx AvqvR Avjx Avjgcyi 02  

97 dRj Kwig wd‡ivR Avjx Avjgcyi 02  

98 myiZ wgqv KvwQg Avjx Avjgcyi 02  

99 d‡qR wgqv kv‡ne Avjx Avjgcyi 02  

100 Avik Avjx Avs ingvb Avjgcyi 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                ০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

                 ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৩ 

             িবষয়ঃ দুঃ� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

১০১ আং জিলল মনাফ আলী তিকরাই ০৩  

১০২ ফজর উি�ন আলতাব আলী তিকরাই ০৩  

১০৩ �রােবনা �বগম মকরম আলী তিকরাই ০৩  

১০৪ ছমছু িময়া ইউছুব আলী তিকরাই ০৩  

১০৫ আয়শা �বগম আং সমাদ তিকরাই ০৩  

১০৬ চান িময়া আং গনী তিকরাই ০৩  

১০৭ শিফক িময়া আসকর আলী তিকরাই ০৩  

১০৮ লােয়ক আহমদ আিশদ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১০৯ আং রব আব�ছ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১০ ফজর আলী কদিরছ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১১ আং কিরম িরয়াছদ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১২ মনুয়ারা িবিব ই�াজ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১৩ আেনায়ার �হােসন আসমত আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১৪ �মাশারফ �হােসন আলমাছ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১৫ আিজজরু রহমান মৃত আইয়ব আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১৬ ফয়ছল আরব আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১৭ সমর আলী আং রহমান �নায়াগাঁও ০৩  

১১৮ সমুজ িময়া মখিলছ আলী �নায়াগাঁও ০৩  

১১৯ আলমাছ আলী ইছবর আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২০ িমনারা �বগম মািফজ আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২১ ইসলাম আলী সািজদ আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২২ হাওয়া�ন �নছা রইছ আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২৩ চ�বান িবিব মখন আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২৪ তািনয়া মৃত আছ�র আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২৫ আেনায়ার �হােসন সাদ ুিময়া দাহারগাঁও ০৩  

১২৬ সুজন চা� আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২৭ �মাহা�দ আলী �তমছু আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২৮ জিমর আলী সািজদ আলী দাহারগাঁও ০৩  

১২৯ �সয়দনু �নছা আরব আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩০ আং কাহার মদিরছ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩১ আং রব রইছ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩২ আরব আলী আ�ব আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩৩ সহর আলী মরম আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩৪ আিজজলু হক জাফর আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩৫ �তাতা িময়া আছলম আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

 

 

 

 

 



০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৩ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

১৩৬ আং মিতন আফছল িময়া নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩৭ আলা উি�ন মািছম খাঁন নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩৮ নুর িময়া ��র আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৩৯ মরম আলী মািফজ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪০ হািনফ আলী �সয়দ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪১ �েবল িময়া িসরাজলু ইসলাম নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪২ আং ম�ান আং বারী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৩ রিফক আলী আিনছ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৪ কাছন িবিব ইছবর আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৫ আতর আলী মািফজ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৬ �ছয়দ আলী মজর আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৭ ওয়ািরছ আলী ��র আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৮ এমরান মানই নয়া �মশাপুর ০৩  

১৪৯ সূ�� বান কদিরছ আলী নয়া �মশাপুর ০৩  

১৫০ �রন ু�বগম  নয়া �মশাপুর ০৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

                QvZK, mybvgMÄ,IqvW© bs 04 

   welqt `y: ’̄ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

151 BwjqvQ Avjx Beªvwng Avjx ‡mIZicvov 04  

152 iæ‡bv Avnv` Avjx ‡mIZicvov 04  

153 IqvwQe Djøvn mv›`B KvKziv 04  

154 Avs kwn` g‡bvni Avjx KvKziv 04  

155 Avwgi Avjx gQÏi Avjx ‡mIZicvov 04  

156 Avãyj Rwjj gQÏi Avjx ‡mIZicvov 04  

157 wKib  gvwn› ª̀ m~Îai nwjqviMuvI 04  

158 cv‡bk iv‡Lk m~Îai nwjqviMuvI 04  

159 Rwni Avjx AvjKvQ Avjx ‡mIZicvov 04  

160 kwiqZ Avjx ‡Mvjvg Avw¤^qv ‡mIZicvov 04  

161 iwng Avjx Rgwm` Avjx ‡mIZicvov 04  

162 BmivBj Avjx g‡bvni Avjx ‡mIZicvov 04  

163 BmgvCj Avjx AvBm Avjx ‡mIZicvov 04  

164 ‡Mvcvj `vk ‰mjm `vk nwjqviMuvI 04  

165 KvRj wgqv Bmjvg Avjx ‡mIZicvov 04  

166 KvwšÍ myÎai evby myÎai nwjqviMuvI 04  

167 ‡gvt eyinvb DwÏb BmivCj Avjx ‡mIZicvov 04  

168 gviwRbv  †mwjg wgqv ‡mIZicvov 04  

169 `yjb wgqv Rei Avjx ‰gkvcyi 04  

170 Avs mvjvg ‡Zive Avjx ‰gkvcyi 04  

171 ‡gvnv¤§` Avjx wmivR Avjx ‰gkvcyi 04  

172 mZB  gymwjg‡Kvbv 04  

173 mvC` ‡MŠQ Avng` ‡mIZicvov 04  

174 iBQ DwÏb BDmyd Avjx ‡mIZicvov 04  

175 AvZvDi ingvb ‰Zqe Avjx ‡mIZicvov 04  

176 Av‡bvqvi û‡mb ZvwRi Avjx ‡mIZicvov 04  

177 Avik Avjx AveviK Avjx ‡mIZicvov 04  

178 AvwkK  Avjx gywZ ‡mIZicvov 04  

179 AvkK Avjx ûwkqvi Avjx ‡mIZicvov 04  

180 AvRv` wgqv mgyR wgqv ‰gkvcyi 04  

181 wiqvR Avjx gQÏi Avjx ‰gkvcyi 04  

182 kIKZ Avjx  ‡mIZicvov 04  

183 ivby Avnv` Avjx ‡mIZicvov 04  

184 kjy Iqvw` Djøvn ‡mIZicvov 04  

185 Avãyj byi AvKj Avjx ‡mIZicvov 04  

 



              06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

              QvZK, mybvgMÄ,IqvW© bs 04 

welqt `y:¯’ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv  

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

186 BwQg Avjx mvB` e· nwjqviMuvI 04  

187 gvmyK Avng` wQ‡ÏK Avjx ‡mIZicvov 04  

188 gKb wgqv ‡Qvive Avjx Pvovj‡Kvbv 04  

189 Avãyj Kvw`i  ‡Mvjvg nvwdR ‡mIZicvov 04  

190 wmZviv †eMg(MÖvg cywjk) ‡LvqvR Avjx ‡mIZicvov 04  

191 Avãyjøvn BDQze Avjx ‡mIZicvov 04  

192 ev`j myÎai gvLb myÎai nwjqviMuvI 04  

193 wn‡i› ª̀ myÎai my‡i› ª̀ myÎai nwjqviMuvI 04  

194 Awf `vk b‡ik `vk nwjqviMuvI 04  

195 AvjZve Avjx Zvwni Avjx ‡mIZicvov 04  

196 Ry‡jLv †eMg AvjKvQ Avjx ‡mIZicvov 04  

197 wW‡Mm myÎai R‡Mm myÎai nwjqvMuvI 04  

198 AvdZve Avjx ReŸvi Avjx ‡mIZicvov 04  

199 c‡ik P›` b‡ik P›` nwjqvMuvI 04  

200 PgK‡Ziv †eMg(MÖvg cywjk) Avs gvwjK ‡mIZicvov 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

         QvZK, mybvgMÄ, IqvW© bs 05 

                                    welqt `y:¯’ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

201 byiæj Avng` mgmi Avjx bvbwQwi 05  

202 mgQzj Avjg Bmjvg Avjx bvbwQwi 05  

203 ‡iQbv †eMg Avãyj Rwjj bvbwQwi 05  

204 gZwKb  miKzg Avjx bvbwQwi 05  

205 AvwbQ BšÍvR Avjx bvbwQwi 05  

206 BQze Avjx Beªvwng Avjx bvbwQwi 05  

207 mv¾v` Avjx ggmi Avjx Bmjvgcyi 05  

208 iwng Avjx wi¾v` Avjx Bmjvgcyi 05  

209 eMewZ ‡bwZ wek¦vm bvbwQwi 05  

210 Rvgvj Avng` Avãyj gywKZ imyjcyi 05  

211 KjQygv †eMg Avãyj Mdzi imyjcyi 05  

212 AvqbvgwZ Avãyj Kvnvi imyjcyi 05  

213 Bmjvg DwÏb gKÏyQ Avjx imyjcyi 05  

214 gbi wgqv Avãyj KvBqyg imyjcyi 05  

215 Avbi Avjx `i‡ek imyjcyi 05  

216 IqvwiQ Avjx Avãyi ingvb imyjcyi 05  

217 iwng Avjx mËvi Avjx imyjcyi 05  

218 gv‡R`v †eMg Avãyj LvwjK imyjcyi 05  

219 Kwieyb †bQv ‡Mvjvg KÏyQ bvbwQwi 05  

220 ZvRyi Avjx ‡Zive Avjx bvbwQwi 05  

221 AvQie Avjx mgkv` Avjx Bmjvgcyi 05  

222 mwÄZ bg jwjZ bg bv`vgcyi 05  

223 mgQzj Bmjvg Avãyj wcqvQ bv`vgcyi 05  

224 Lqiæj Bmjvg Avãyj wcqvQ bv`vgcyi 05  

225 AvDqvj byi Bmjvg bv`vgcyi 05  

226 jwZe Avjx AvRv` Djøvn bv`vgcyi 05  

227 ‡Zive Avjx AvRv` Djøvn bv`vgcyi 05  

228 ivwkqv †eMg KzQziLv bvbwQwi 05  

229 mgi cvj Ag„Kv Pib cvj bvbwQwi 05  

230 ûQbv †eMg gbMvB wgqv bv`vgcyi 05  

231 Avãyj nvwg` Avãyj nvwmg bv`vgcyi 05  

232 Avãym kwn` Iqvwn` Avjx bv`vgcyi 05  

233 Avãyi iæc Avãyj Mwb bv`vgcyi 05  

234 AÄb wek¦vm Avb›` wek¦vm bvbwQwi 05  

235 ev‡b¯^i wek¦vm iv‡Kk wek¦vm bvbwQwi 05  

 



                                    06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

    QvZK, mybvgMÄ, IqvW© bs 05 

     welqt `y: ’̄ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

236 bRiæj Bmjvg AvKj Avjx Bmjvgcyi 05  

237 gLZvi Avjx gRb Avjx Bmjvgcyi 05  

238 gwnRyi ingvb Kvjv nigyR Avjx Bmjvgcyi 05  

239 ‡cjykv byyi Bmjvg Bmjvgcyi 05  

240 Bmjvg DwÏb Rgwm` Avjx bv`vgcyi 05  

241 KjQz †eMg mgQz DwÏb bv`vgcyi 05  

242 mvbyi Avjx wd‡ivR Avjx bv`vgcyi 05  

243 L‡qi Avng` wMqvm DwÏb bv`vgcyi 05  

244 Qwgi DwÏb Avãyj †nwKg bv`vgcyi 05  

245 AvwkK DwÏb Rgwm` Avjx bv`vgcyi 05  

246 kwdK wgqv wmivR DwÏb bv`vgcyi 05  

247 eki Avng` byi Bmjvg bv`vgcyi 05  

248 ZvR Djøvn gbyLv bv`vgcyi 05  

249 byiæj Avwgb IqvwQi Avjx  bv`vgcyi 05  

250 nwKi Avjx IqvwiQ Avjx bv`vgcyi 05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

    QvZK, mybvgMÄ, IqvW© bs 06 

   welqt `y: ’̄ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

251 Avjv DwÏb BDbyQ Avjx ‡kŠjv 06  

252 ‡jvKgvb ‰Zqe Avjx ‡kŠjv 06  

253 gwbiæb  †bQv wMqvm DwÏb ‡kŠjv 06  

254 Avãyj gQweŸi BbQvb bvbkÖxPK 06  

255 Avey mvC` ïKzi Avjx KvÂbcyi 06  

256 gQÏi Avjx Avs LvwjK ivRviMuvI 06  

257 ïKzi Avjx Kvjv wgqv bvbkÖxPK 06  

258 Kvgiæj nvmvb  Avs gbœvb bvbkÖxPK 06  

259 Avs Avnv` Iqve Avjx bvbkÖxPK 06  

260 Rwgi wgqv ggmi Avjx bvbkÖxPK 06  

261 iæwdqv †eMg Kgi Avjx ‡kŠjv 06  

262 Avwgi Avjx iBQ Avjx ‡kŠjv 06  

263 gqbv wgqv ‡Ziv wgqv ‡kŠjv 06  

264 iæ‡ebv †eMg gRi Avjx KvÂbcyi 06  

265 dqRyj nK ZRg Djøv KvÂbcyi 06  

266 gy‡Rni Avjx ‡mvbvni Avjx GKwjg bMi 06  

267 kni Avjx gbni Avjx GKwjg bMi 06  

268 eveiæ wgqv myiæR Avjx GKwjg bMi 06  

269 Rvwni Avjx Lywk` Avjx GKwjg bMi 06  

270 ‡mvbviv †eMg wiqvR DwÏb ivRviMuvI 06  

271 wmivR wgqv iwng e· ivRviMuvI 06  

272 ggZv †eMg ïKzi Avjx ivRviMuvI 06  

273 Ry‡gjvB wewe AvLwjQ Avjx ivRviMuvI 06  

274 Avs nvbœvb myiyR Avjx ivRviMuvI 06  

275 QvB`yj nK nvwiQ Avjx ivRviMuvI 06  

276 Iqvwn` Djøvn ‰Zqe Avjx KvÂbcyi 06  

277 Bw`ªm Avjx Ddwi wgqv ivRviMuvI 06  

278 wknve DwÏb kvgmywÏb KvÂbcyi 06  

279 kvnve DwÏb iwgR DwÏb KvÂbcyi 06  

280 DwKj Avjx gy‡Zni Avjx KvÂbcyi 06  

281 ‡meyj wgqv iBQ Avjx KvÂbcyi 06  

282 nv: ûwkqvi Avjx kwiqZ Djøvn KvÂbcyi 06  

283 mvB`yi ingvb AviR Avjx KvÂbcyi 06  

284 Ggivb Avjx Avik Avjx KvÂbcyi 06  

285 Avs Iqvwn`  AvBQ Avjx bvbkÖxPK 06  
 



               06 bs Lyigv DËi BDwbqb cwil` 

   QvZK, mybvgMÄ, IqvW© bs 06 

    welqt `y: ’̄ I AwZ`wi`ª e¨w³‡`i ZvwjKv 

µt bvg wcZv/¯̂vgx wVKvbv IqvW© gšÍe¨ 

286 `y ỳ wgqv nigyR Avjx bvbkÖxPK 06  

287 bRi Avng` iwng e· ivRviMuvI 06  

288 Avs Kvnvi Avs Kvw`i ‡kŠjv 06  

289 ‡gvnbgvjv AvwbQ Avjx ‡kŠjv 06  

290 jv‡qK wgqv nvQb Avjx GKwjgbMi 06  

291 iÄb wek¦vm(MÖvg cywjk) Avb›` wek¦vm GKwjgbMi 06  

292 Avs nvwg` mvbRe Avjx bvbkÖxPK 06  

293 dv‡Zgv †eMg Avs nvwg` bvbkÖxPK 06  

294 Qwgi DwÏb d‡qR Avjx bvbkÖxPK 06  

295 gqbv wgqv AvwdR Avjx bvbkÖxPK 06  

296 AÄbv †eMg byi Avjx bvbkÖxPK 06  

297 AvmK Avjx nvwiQ Avjx bvbkÖxPK 06  

298 wmivR Avjx Kvjv wgqv bvbkÖxPK 06  

299 ‡M`wb †eMg g‡bvni Avjx bvbkÖxPK 06  

300 bvwQgv †eMg AvwZK wgqv KvÂbcyi 06  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              

 



                                               ০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৭ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৩০১ আেনায়ার আলী মৃত আলকাব আলী আেমরতল ০৭  

৩০২ হািববুর রহমান মৃত আং নরু আেমরতল ০৭  

৩০৩ ফজর আলী মৃত আয়াজ আলী আেমরতল ০৭  

৩০৪ আবুল কােশম মৃত আং বািছত আেমরতল ০৭  

৩০৫ �রায়াব আলী মৃত আং হািশম আেমরতল ০৭  

৩০৬ স�ফা �বগম মৃত �পা িময়া আেমরতল ০৭  

৩০৭ জাফর আহমদ মৃত আিসদ আলী আেমরতল ০৭  

৩০৮ ফা�ক িময়া মৃত মীর আলী আেমরতল ০৭  

৩০৯ ইউসুফ আলী মৃত চমক আলী আেমরতল ০৭  

৩১০ ফজর আলী মৃত হরমুজ আলী আেমরতল ০৭  

৩১১ িগয়াস উি�ন মৃত ��র আলী আেমরতল ০৭  

৩১২ বুরহান উি�ন মৃত ��র আলী আেমরতল ০৭  

৩১৩ আল আিমন মৃত আং মিতন আেমরতল ০৭  

৩১৪ ��র আলী মৃত আং জিলল আেমরতল ০৭  

৩১৫ মুহবুর রহমান মৃত �গদন িময়া আেমরতল ০৭  

৩১৬ ফা�ক িময়া আং শহীদ আেমরতল ০৭  

৩১৭ নািছর উি�ন িসরাজ আলী আেমরতল ০৭  

৩১৮ আং শহীদ মদিরছ আলী আেমরতল ০৭  

৩১৯ িলল ুিময়া আং রহমান গাব� আেমরতল ০৭  

৩২০ ছুরত িময়া মৃত আলকাব আলী আেমরতল ০৭  

৩২১ তাজলু িময়া মৃতেতরাব আলী আেমরতল ০৭  

৩২২ আব ুব�র মৃত মছ�র আলী আেমরতল ০৭  

৩২৩ আরজ আলী মৃত �গালাম হািফজ আেমরতল ০৭  

৩২৪ শাহ জাহান মৃত �গালাম র�ানী আেমরতল ০৭  

৩২৫ সাহাব উি�ন মৃত আলকাছ আলী আেমরতল ০৭  

৩২৬ হািববুর রহমান মৃত রািশদ আলী আেমরতল ০৭  

৩২৭ রাইছ উি�ন মৃত �তরাব আলী বড় িবহাই ০৭  

৩২৮ আং হক মৃত বাহরাম আলী বড় িবহাই ০৭  

৩২৯ আিমর উি�ন মৃত আলতাব আলী বড় িবহাই ০৭  

৩৩০ িসজল ুিময়া মৃত আলতাব আলী বড় িবহাই ০৭  

৩৩১ রািজয়া �বগম মৃত আং মুিমন বড় িবহাই ০৭  

৩৩২ �গৗছ উি�ন মৃত ম�াজ আলী বড় িবহাই ০৭  

৩৩৩ হািলমা �বগম মৃত আরব আলী বড় িবহাই ০৭  

৩৩৪ িসরাজ আলী মৃত ওয়াব আলী বড় িবহাই ০৭  

৩৩৫ সু�র আলী মৃত �তরাব আলী বড় িবহাই ০৭  

 

 

 

 

 

 



 

৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৭ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৩৩৬ ই�াজ আলী মৃত কিরম ব� বড় িবহাই ০৭  

৩৩৭ জেুনদ আহমদ মৃত আিফজ আলী বড় িবহাই ০৭  

৩৩৮ আবারক আলী মৃত খুিশদ আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৩৯ �পেতরা �বগম �াম পুিলশ আিশদ আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪০ �হলাল িময়া মৃত মরম আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪১ হািববুর রহমান মৃত মম�র আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪২ আ�ম আলী মৃত আরজ আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৩ ছািময়ারা �বগম মৃত আং রহমান �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৪ আং আউয়াল মৃত মুছিলম আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৫ জয়নাল আেবদীন মৃত আিশদ আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৬ চমক আলী মৃত �তয়ব আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৭ সাবাজ আলী মৃত ঠা�র আলী �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৮ অিলউর রহমান মৃত আইন উ�া �ছাটিবহাই ০৭  

৩৪৯ কালা িময়া মৃত সদ� ার মামন �ছাটিবহাই ০৭  

৩৫০ আং সা�ার সানজব আলী �ছাটিবহাই ০৭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৮ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৩৫১ খয়�ল হক ফজর আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৫২ সানজ ুিময়া মৃত মকবুল আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৩ �সানাবর আলী মৃত আলা উি�ন ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৪ রাজকু িময়া মৃত চমক আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৫ আবদাল িময়া মৃত আং মনাফ ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৬ মারজান িময়া মৃত আং মািলক ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৭ নাইম আহমদ নুর উি�ন ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৮ হাছন আলী মকবুল আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৫৯ �চরাগ আলী মু�ার আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৬০ সফর আলী কম� িময়া ল�ীপাশা ০৮  

৩৬১ সুেহল িময়া ওয়ািতর আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৬২ ফয়জলু কিরম মৃত কা�ান আলী ল�ীপাশা ০৮  

৩৬৩ মামুন িময়া মৃত তজ�ুল আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৬৪ জেুয়ল িময়া মৃত িবলাত �হােসন ফুরকান নগর ০৮  

৩৬৫ শােহদ আলী �তয়ব আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৬৬ আরজ ুিময়া মৃত আব� িময়া ফুরকান নগর ০৮  

৩৬৭ আলা উি�ন রািশদ আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৬৮ রিফক িময়া মৃত ইছরাইল আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৬৯ আং শহীদ মৃত আং হা�ান ফুরকান নগর ০৮  

৩৭০ �ছাট িময়া মৃত িসক�র আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭১ নুর িময়া মৃত ইছরাইল আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭২ আিলম িময়া তজ�ুল আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭৩ শইরত আলী �তুব আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭৪ আং রিহম আ�ম আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭৫ হায়দর আলী আ�ম আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭৬ মায়া�ন �নছা আহমদ আলী ফুরকান নগর ০৮  

৩৭৭ রিফ�ল ইসলাম মৃত মদিরছ আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৭৮ আং বারী মৃত মদিরছ আলী গাবুরগাঁও ০৮  

২৭৯ সাইদলু ইসলাম মৃত ছিমর উি�ন গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮০ ইিলয়াছ আলী মৃত বতু িময়া গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮১ ছােল �হােসন মৃত িছে�ক আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮২ আং কিরম মৃত আছরব আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮৩ আং রিহম মৃত আ�ব আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮৩ মুিহবুর রহমান মৃত আছ�র আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮৪ �মাহা�দ আলী মৃত আং ম�ান গাবুরগাঁও ০৮  

 

 

 

 

 

 



০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৮ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৩৮৫ িনজাম উি�ন মৃত িরফাত আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮৬ িদেলায়ার �হােসন মৃত িছে�ক আলী গাবুরগাঁও ০৮  

৩৮৭ আশকা�ন �নছা মৃত িসরাজ আলী জািমর খাই ০৮  

৩৮৮ রমজান আলী মৃত শিরয়ত উ�াহ জািমর খাই ০৮  

৩৮৯ ছায়া�ন �নছা তািহর উ�াহ জািমর খাই ০৮  

৩৯০ িসরাজ িময়া মৃত �সয়দ আলী জািমর খাই ০৮  

৩৯১ আিবদ িময়া মৃত আহাদ আলী জািমর খাই ০৮  

৩৯২ িবলাল �হােসন সুনা উ�াহ জািমর খাই ০৮  

৩৯৩ আং আিজজ রমজা্ন আলী জািমর খাই ০৮  

৩৯৪ ই�ফুল �বগম আং �ছাবহান জািমর খাই ০৮  

৩৯৫ জিম�ন �নছা উেমদ উ�াহ জািমর খাই ০৮  

৩৯৬ �নহা�ন �নছা সুনা আলী জািমর খাই ০৮  

৩৯৭ জােহদা �বগম আং শিহদ জািমর খাই ০৮  

৩৯৮ �মৗর আলী মৃত রািশদ আলী জািমর খাই ০৮  

৩৯৯ জলাল উি�ন তািহর উ�া জািমর খাই ০৮  

৪০০ জলাল উি�ন আং বারী গাবুরগাঁও ০৮  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৯ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৪০১ মেনায়ারা �বগম আং মছি�র জািমর খাই ০৯  

৪০২ রইছ আলী তািহর উ�াহ জািমর খাই ০৯  

৪০৩ িলয়াকত আলী আরজ আলী �ছাটিবহাই ০৯  

৪০৪ লায়লা �বগম ফয়জলু কিরম �ছাটিবহাই ০৯  

৪০৫ রাজকু িময়া চান িময়া �ছাটিবহাই ০৯  

৪০৬ আিতক িময়া আং জিলল �ছাটিবহাই ০৯  

৪০৭ রােসল আহমদ আং রহমান �ছাটিবহাই ০৯  

৪০৮ িরনা �বগম �াম পুিলশ  িঘলাছড়া ০৯  

৪০৯ ম�াজ আলী আং গিন ঘাটপার ০৯  

৪১০ ছােল আহমদ ময়না িময়া ঘাটপার ০৯  

৪১১ সাইফুল আলম আং হা�ান ঘাটপার ০৯  

৪১২ আহাদ আলী সুনাবর আলী ঘাটপার ০৯  

৪১৩ সালমান আহমদ বুল ু আরজ আলী ঘাটপার ০৯  

৪১৪ উমর আলী ওয়াব আলী ঘাটপার ০৯  

১১৫ আং হাই আং জ�ার ��া ০৯  

৪১৬ অজদু িময়া আং কিরম ��া ০৯  

৪১৭ ��র িময়া ইি�ছ আলী ��া ০৯  

৪১৮ জািকর �হােসন আং হািসম ��া ০৯  

৪১৯ মাকসুদ আলী আং মিনর ��া ০৯  

৪২০ আফেতরা �বগম সু�জ আলী ��া ০৯  

৪২১ আং জ�ার আং হা�ান ��া ০৯  

৪২২ িজয়াউল হক কালা শাহ ��া ০৯  

৪২৩ বিশর উি�ন কলমদর আলী ��া ০৯  

৪২৪ করম আলী মেনাহর আলী ��া ০৯  

৪২৫ ইমান আলী রািশদ আলী ��া ০৯  

৪২৬ আরফান আলী সু�জ আলী ��া ০৯  

৪২৭ সুনা িময়া আলী আহমদ ��া ০৯  

৪২৮ একবার �হােসন �গালাম �হােসন ��া ০৯  

৪২৮ ইসমাইল আলী আরজ আলী ��া ০৯  

৪৩০ আিজর উি�ন িসরাজ আলী ��া ০৯  

৪৩১ আবু ব�র আং ম�ান ��া ০৯  

৪৩২ সুেহল িময়া আং হক ��া ০৯  

৪৩৩ সা�াম �হােসন ই�ািহম আলী ��া ০৯  

৪৩৫ শামছুল ইসলাম কাচন আলী ��া ০৯  

৪৩৬ রাজনা �বগম �গালাম �হােসন ��া ০৯  

 

 

 

 

 

 



০৬নং খুরমা উ�র ইউিনয়ন পিরষদ 

ছাতক, সুনামগ�, ওয়াড�  নং ০৯ 

িবষয়ঃ দঃু� ও অিতদির� ব�ি�েদর তািলকা । 

 

�িমক 

নং 

নাম িপতা/�ামী �কানা ওয়াড�  ম�ব� 

৪৩৭ আরব আলী িছে�ক আলী গদারমহল ০৯  

৪৩৮ আং কাইয়ুম িসক�র আলী গদারমহল ০৯  

৪৩৯ আিত�র রহমান সমছু িময়া গদারমহল ০৯  

৪৪০ আকবর আলী রইছ আলী গদারমহল ০৯  

৪৪১ জেুয়ল িময়া মািফজ আলী গদারমহল ০৯  

৪৪২ িরদওয়ান আহমদ আতাব আলী গদারমহল ০৯  

৪৪৩ �েবল িময়া �য়াজ আলী গদারমহল ০৯  

৪৪৪ আং �ছাবহান আং হািসম গদারমহল ০৯  

৪৪৫ ইসলাম উি�ন ফয়জনু নুর গদারমহল ০৯  

৪৪৬ �গৗছ উি�ন আং মািনক চিলতার বাক ০৯  

৪৪৭ ছিফনা �বগম বদর উি�ন চিলতার বাক ০৯  

৪৪৮ আ�ার উি�ন আজাদ িময়া চিলতার বাক ০৯  

৪৪৯ নু�ল আিমন উ�ার আলী চিলতার বাক ০৯  

৪৫০ সাবুল িময়া চমক আলী চিলতার বাক ০৯  

 


