
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাবিয়া উপজেলাঃ নাবিরনগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিিামবরক জগজেট

১ জমাঃ আিদুল জমাতাবলি জমাঃ আিদুল গবন আন্দ্রািহ কুন্ডা ২৮৩৯

২ জমাঃ বপয়ারু বময়া মৃত আেির বময়া ফান্দাউক নাবির নগর ২৮৪৫

৩ জমাঃ জিাহরাি জমাল্লা জমাঃ িেলুর রহমান কুবলকুন্ডা নাবিরনগর ২৮৪৮

৪ শমু্ভ চাঁদ চক্রিতী মৃত শশীভূষন চক্রিতী ফান্দাউক ফান্দাউক ২৮৫১

৫ জমাঃ বিবিকুর রহমান বিরাে আলী জকায়ারগািা পূি বভাগ ২৮৬৪

৬ জমাঃ রবফে বময়া শবরয়ত উল্লাহ দাতমন্ডল নাবিরনগর ২৮৭৩

৭ জমাঃ িাহাি উবিন মৃত জমাঃ হাবফে উবিন ফুলপুর নুরপুর মাদ্রািা ২৮৭৪

৮ ধজনশ আচার্য্ব কৃষ্ণ কুমার আচার্য্ব খাগাবলয়া ভলাকুট ২৮৮৪

৯ জমাঃ জগালাম বকিবরয়া রাো জমাঃ ফুল রাো ফুলপুর নুরপুর মাদ্রািা ২৮৮৫

১০ কােী মাসুম উবিন আহাম্মদ মৃত কােী মবহউবিন আহাম্মদ ধরমন্ডল ধরমন্ডল ২৮৯১

১১ মাহমুদ জরো হােী আলী জরো িংক্রাদহ নাবিরনগর ২৮৯৫

১২ সিয়দ শাহোহান বময়া নুরুল ইিলাম আলীয়ারা নাবিরনগর ২৮৯৬

১৩ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত এরশাদ আলী ভূঞা কচুয়া চাতলপাি ২৮৯৮

১৪ সিয়দ জমাশ বদ কামাল জিরাজুল আিদাল খান্দুরা িাবতয়ান ২৯০০

১৫ আব্দুল কুদ্দুি আঃ জিািহান কাজহতুরা নাবিরনগর ২৯০১

১৬ হজরন্দ্র দাি রতন দাি হবরণজিি নাবিরনগর ২৯০২

১৭ মৃত নুরুল হক জচৌধুরী আবুল খাজয়র জচৌধুরী আতুকুিা নাবিরনগর ২৯০৩

১৮ িমীর কুমার জদি সুধীর কুমার জদি জগাকন ব নাবিরনগর ২৯০৪

১৯ ফেরুবিন আহাম্মদ হােী জমাঃ আঃ অদুদ আতুকুিা নাবিরনগর ২৯০৫

২০ জমাঃ জিানা বময়া রাো বময়া মবহষজিি নাবিরনগর ২৯০৬

২১ েহরল মজুমদার মৃত ঠাকুরিানী মজুমদার মলাইশ শাহােদাপুর ৪০১৩

২২ প্রজনশ্বর দাি মৃত জ্ঞাজনশ্বর দাি মলাইশ শাহােদাপুর ৪০১৪

২৩ কবির উবিন আহজমদ মৃত েনাি আলী রসুল পুর ৪০২০

২৪ জখাকন বময়া মৃত শাহাোদা বময়া শাহিােপুর ৪০২১

২৫ আঃ কাহার মৃত িরীয়ত উল্লাহ জিাটজদওয়ানপািা ৪০২২

২৬ জমাঃ মাবনক বময়া মৃত মবেবুর রহমান শাহিােপুর ৪০২৬

২৭ এ এফ আবু আিাদ মৃত আঃ লবতফ জিিতলা ৪০৩১

২৮ জমাঃ শাহোহান বময়া হােী হাবফে উবিন জশালািািী ৪০৩৩

২৯ সুজিঃ মৃত আবু জতৌবহদ খন্দিার মৃত আিদুল হাই জদওিা ৪০৩৬

৩০ আবু লাল মৃত আলতাি উবিন সিয়দটুলা ৪০৩৮

৩১ জমাঃ জমাক্তার জহাজিন মৃতমকবূল জহাজিন িািাদুরপুর ৪০৩৯

৩২ মবনবরউবিন আহজমদ মুত কালূ বময়া কুট্রাপািা ৪০৪৭

৩৩ িজতেন্দ্র জমাহন জচৌধুরী মৃত জ াজগশ চন্দ্র মলাইশ শাহােদাপুর ৪০৪৯

৩৪ জমাঃ বরয়াে উবিন িরকার মৃুুতজমাঃ আলী িরকার শাহাোদাপুর ৪০৫২

৩৫ জমাঃ আোহার বময়া মৃত আবুল জহাজিন রছুলপুর চুন্টাবু ৪০৫৪

৩৬ মৃত জমা” বফেল বময়া জুহর আলী আবরঊল জনায়াগাঁও ৪০৫৬

৩৭ জমাঃ আব্বাি বময়া মুত জমািা বময়া অরুয়াইল ৪০৫৯

৩৮ আজনায়ার আলী মত আব্বি আলী কাবলকচ্ছ ৪০৬০

৩৯ আঃ হক মৃত আ” শুক্কুর ধীতপুর ৪০৬৬

৪০ জমা” আবু তাজহর মৃুুত আ” িাবরক জনায়াগাঁও ৪০৬৭

৪১ রবিত কুমার বিশ্বাি রবমক চন্দ্র বিশ্বাি গাইশ ৪০৬৯

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ িরকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    
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৪২ জমাঃ হাবমদুল হক মৃত হােী জতারাি আলী মরবিংিার ৪০৭০

৪৩ জমাঃ তাা্মান্না বময়া মৃত নুরুল হুদা শাহিােপুর ৪০৭৩

৪৪ এফএফ জমাঃ োফর আহাদ জমৌলভী আঃ হাই জিিতলা ৪০৭৭

৪৫ জমাঃ নুরূল হক হােী িলাফত উল্লাহ শাখাইবত ৪০৭৮

৪৬ জমেিাহ উবিন ফারুক মৃুুতজমাঃ আবুল খাজয়র আবখতারা ৪০৭৯

৪৭ জমাঃ বমোনুর রহমান মৃত সিয়দ আবৃুু আিদুললাহ আলীনগর ৪০৮৫

৪৮ জমাঃ আরে আলী হাবমদ উল্লাহ কালীকচ্ছ ৪০৮৮

৪৯ নুরুল ইিলাম ঠাকুর এয়াকুি আলী ঠাকুর কুট্রাপািা ৪০৮৯

৫০ জমাঃ আকতার জহাজিন মৃত জমৌঃ আলতাফ আলী উচাবলয়াপািা ৪০৯০

৫১ িমর চন্দ্র জদি মৃত সুজিাধ  চন্দ্র জদি অরুয়াইল ৪০৯৫

৫২ জমাঃ রবফে উবিন মৃত রুকন উবিন পবিম কুট্রাপািা ৪০৯৯

৫৩ িাবিরুল হক জমাতাবহদা মৃত আঃ কবরম জনায়াগাঁও ৪১০০

৫৪ বিরাজুল ইিলাম মৃত জমাঃ কালু বময়া কুট্টাপািা িরাইল ৪১৩২

৫৫ আবেজুল হক মৃত নেীি জহাজিন উচাবলয়াপািা িরাইল ৪১৩৪

৫৬ মবফল জহাজিন মৃত েয়দল জহাজিন কুট্টপািা িরাইল ৪১৩৫

৫৭ জমাঃ ওিাজয়দ উল্লাহ মৃত বনয়ামত উল্লা উচাবলয়াপািা িরাইল ৪১৩৭

৫৮ জমাঃ িেলু বময়া মৃত আব্দুল মন্নাফ কুট্টাপািা িরাইল ৪১৩৯

৫৯ আবুল কালাম আোদ মৃত জমাঃ আলতাি আলী কুট্টাপািা িরাইল ৪১৪০

৬০ জমাঃ বিবিক আলী মৃত আব্দুল ওয়াহাি কালীকচি কাবলক ৪১৪২

৬১ জমাঃ আইয়ুি আলী মৃত জিানার আলী িবিউিা মেবলশ ৪১৪৫

৬২ মৃত এটিএম ফজ জুর রহমান মৃত জমািজলম উবিন িাবিউিা মেবলশ ৪১৪৬

৬৩ জমাঃ আখতার জহাজিন মৃত হােী আব্দুল গফুর ইতুনহাটি আরুয়াইল ৪১৭২

৬৪ শাহ আবু তাজহর মৃত শাহ আিদুল িাহার আলীনগর িরাইল ৪১৭৯

৬৫ জমাঃ িবফউবিন লস্কর জমাঃ লুৎফুর রহমান লস্কর কালীকচ্ছ িরাইল ৪১৮০

৬৬ জমাঃ েবহরুল হক মৃত হােী আিদুল িাকী খন্দকার শাহিােপুর শাহিােপুর ৪১৮৫

৬৭ জমাঃ োবহদুল ইিলাম মৃত িওগাত আলী বড,এইড,জরাড কালী িাবি পািা,গাইিান্ধা ৪১৮৬

৬৮ এম ফখরুল জহাজিন মরহুম আবিদুল জহাজিন গুবনয়াউক গুবনয়াউক ৪২১০
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