
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ কুবমল্লা উপজেলাঃ চাবিনা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ নুরুল আবমন মৃত হােী জতাফা বময় পাবন পাড়া জভামর কাবিৎ ১৩৭৫

২ আঃ রবিদ ভূইয়া মৃত ওলকত আলী নাওতলা মাধাইয়া িাোর ১৪১১

৩ জমাঃ জসকািার আলী জমাঃ আঃ কাজদর জভামরকাবি রামজমাহন িাোর ১৪৩৪

৪ জমাঃ আঃ ছাত্তার জমাঃ িাদিা বময়া ভাকসার জভামরকাবি ১৪৩৫

৫ রবিত কুমার দত্ত িলরাম দত্ত আলীকাজমাড়া িদরপুর িাোর ১৪৩৮

৬ জমাঃ মবফজুল ইসলাম জমাহাম্মদ আলী পাবনপাড়া জভামরকাবি ১৪৪১

৭ ওমর ফারুক হাছন আলী সদ দার পাবনপাড়া জভামরকাবি ১৪৪৫

৮ জমাঃ সাজহি আলী ইবিস মাষ্টার ভাকসার জভামরকাবি ১৪৪৯

৯ জমাঃ ফেলুল কবরম দবেদ আিদুল মবেদ দবেদ কংগাই কংগাই ১৪৫৪

১০ জমাঃ আঃ রবিদ প্রধান েব্বর আলী প্রধান জলিাস জদাল্লাই নিািপুর ১৫১১

১১ জমাঃ আলী আকির মৃত মুোফ্ফর আলী ভূইয়া নাবেরপুর অম্বরপুর ১৫২৬

১২ মৃত কােী বসরাজুল ইসলাম মৃত কােী সুক্কুর মাহমুদ শ্রীরামপুর অম্বরপুর ১৫৪৫

১৩ কােী সুলতান আহম্মদ কােী আলী আজ্জম শ্রীরামপুর অম্বরপুর ১৫৪৭

১৪ মৃত আঃ হাবলম মজুমদার মৃত এলাবহ িক্স মজুমদার মবহচাইল মবহচাইল ১৫৫২

১৫ জমাঃ লাল বময়া ছাজয়দ আলী জলানাকািা িাজড়রা ১৫৭২

১৬ জরজদায়ান আহজমদ সুলতান আহজমদ চাবিনা চাবিনা ১৫৭৪

১৭ জমাঃ েয়নাল আিবদন সরকার মৃত আিদুল মবেদ সরকার এতিারপুর বচজলাড়া িাোর ১৫৭৬

১৮

জমাঃ রবমে উবিন সরকার আিদুল ওহাি সরকার এতিারপুর (সরকার িাড়ী) বচজলাড়া িাোর ১৫৭৯

১৯ জমাঃ আিদুল গবি মৃত হাবমদ আলী শ্রীমন্তপুর চাবিনা ১৫৮২

২০ জমাঃ আলী আিরাফ বসকদার এস এম সাবদর িকি লবতফপুর িরকইট ১৫৮৪

২১ জমািারফ ভুঞা ইউছুফ আলী ভুঞা শ্রীমন্তপুর চাবিনা ১৫৮৬

২২ জমাঃ আিদুল মান্নান খান আিদুল গফুর খান জভামরকাবি জভামরকাবি ১৫৯২

২৩ আব্দুল আবেে েব্বার আলী জহাজসনপুর মবহচাইল ১৬০১

২৪ এ, জক, এম, িবহদুল হক মুন্সী আব্দুল কাজদর কককরই জদাল্লাই নিািপুর ১৬০৩

২৫ জমাঃ আঃ মবমন আঃ ওয়াি রািীচড়া জদাল্লাই নিািপুর ১৬০৭

২৬ জমাঃ আবুল কাজসম আঃ কাজদর ভাগুরাপাড়া জদাল্লাই নিািপুর ১৬১২

২৭ আবুল হাজসম জম ঃ আঃ রহমান ভাগুরাপাড়া গল্লাই ১৬১৩

২৮ জমাঃ রবফকুল ইসলাম ফেলুল হক রািীচড়া জদাল্লাই নিািপুর ১৬১৪

২৯ জমাঃ আিদুল জমাজমন মজুমদার আিদুল গবন মজুমদার নুরপুর জদাল্লাই নিািপুর ১৬১৫

৩০ আিদুল মবমন আিদুর রহমান জধজররা জোয়াগ ১৬২৪

৩১ জমাঃ জখারজিদ আলম আলী বময়া সিদর ভূয়ারী জোয়াগ ১৬৩২

৩২ বনম দল চন্দ্র দাস দুগ দাচরন দাস নারাজচোঁ জদাল্লাই নিািপুর ১৬৩৩

৩৩ আঃ মান্নান মৃত জরয়াে উবিন িরকরই জদাল্লাই নিািপুর ১৬৩৪

৩৪ জমাঃ োবকর জহাজসন জমাঃ আবিদ আলী কাদুটি কাদুটি িাোর ১৬৩৬

৩৫ কােী জমাঃ িবহদুল হক কােী জমাঃ আিদুল হক লনাই কাদুটি িাোর ১৬৩৭

৩৬ জমাঃ আঃ মাজলক মৃত আকরম আলী প্রধান মবহচাইল মবহচাইল িাোর ১৬৪১

৩৭ জমাঃ সবফকুর রহমান মৃত সুোত আলী নব্য়ািাদ চাবিনা ৬৫০৫
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