
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ বিেয়নগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ তাজু বময়া সসয়দ আলী জিপারী কামালমুিা মুকুন্দপুর ১৪

২ জমাঃ েবিরুল িক মৃত আবু সাবয়দ িাগবদয়া বিেয়িরষপুর ১১৪

৩ আিদুল োজির মৃত আঃ নুর দাবিয়াপুর বিেয়িরষপুর ১১৫

৪ জমাঃ আব্দুল গফুর জমা: মবিে উবিন পাঁচগাও বিেয়িরষপুর ১২১

৫ জমাঃ সসয়দ আিাম্মদ মৃত নাজয়ি আলী চান্দুরা চান্দুরা ১৩১

৬ নুরুল ইসলাম আঃ ছাত্তার জসানিবষ িপািা নুরপুর ১৩২

৭ জমাঃ িারুন অর রশীদ মািতাি বমঞা েগন্নাতপুর পত্তন ১৩৩

৮ আঃ েব্বার আপছ উবিন জসোমুিা মুকুন্দপুর ১৩৫

৯ জমাঃ হুমায়ুন কবির জমাঃ মািতাি বময়া জগায়ালখলা পত্তন ১৩৭

১০ জমাঃ বেল্লুর রিমান ভূঞা জমাঃ আলী আজ্জম ভূঞা চম্পকনগর (িজতপুর) নূরপুর ১৩৯

১১ জমািাম্মদ জিনু বময়া মৃত আিদুল আবেে জসোমুিা মুকুন্দপুর ১৪৪

১২ জমাঃ েবিরুল িক জমাঃ আিদুস ছালাম লক্ষীজমািা পত্তন ১৫৮

১৩ জমাঃ আিদুর রবশদ বমন্নত আলী লক্ষীপুর মুকুন্দপুর ১৫৯

১৪ জমাঃ আিদুল িাবছর জমাঃ আিদুল রবশদ চানপুর মুকুন্দপুর ১৭৭

১৫ জমাঃ আঃ মবতন আঃ আিাদ জসোমুিা মুকুন্দপুর ২০৩

১৬ জমাঃ আব্দুল িাজতন ভূ ূঁঞা আিদুন নূর ভূ ূঁঞা পািািপুর মুকুন্দপুর ২৮২

১৭ জমাঃ রবিকুল ইসলাম আিদুল িাবরক জসোমুিা মুকুন্দপুর ২৯৭

১৮ জমাঃ আিদুর জরাি বময়া চান পূি ি জকশিপুর পত্তন ৩০৪

১৯ জমাঃ রবিকুল ইসলাম জগালাম আবিয়া জসানামুিা পাক িরষপুর ৪৯৪

২০ মৃতঃ আঃ জমািারক মৃত আঃ আিাদ িরষপুর বিেয়িরষপুর ৫৪৯

২১ কাজশম আলী ইয়াকুি আলী বভটিদাউদপুর মুকুন্দপুর ৫৫৪

২২ জমাঃ োমাল উবিন হুরন আলী িারঘবরয়া বিরপাশা ৬২১

২৩ জমাঃ আিদুল িাবরক মাবলম উবিন বসংগারবিল বসংগারবিল ৬২৩

২৪ জমাঃ আঃ মন্নান জচৌধুরী জমাঃ গফুর জচৌধুরী িজতপুর নুরপুর ৬২৫

২৫ জমাঃ জমাখজলছুর রিমান জচৌধুরী জমাঃ আিদুল িাবছর জচৌধুরী জখাজদিাবিয়া নুরপুর ৬২৬

২৬ জমাঃ বছবিকুর রিমান আঃ িাবরক বময়া রামচন্দ্রপুর নুরপুর ৬২৭
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