
বিভাগঃ চট্টগ্রাম জেলাঃ ব্রাহ্মণিাব ়িয়িা উপজেলাঃ আখাউড়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম  াকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আবুল জ াজসন মৃত আব্দুল  াবলম টান মান্দাইল গঙ্গাসাগর ৬৪৪

২ জমাঃ েমজসদ আলী মীর আঃ খাজলক  ীরাপুর  ীরাপুর ৬৬০

৩ জমাঃ নুর বময়া সসয়দ ছাজয়ি আলী রামধননগর আেমপুর ৬৭৭

৪ জমাঃ শা  ো ান মৃত জমাঃ আব্দুল ওয়াজ দ চান্দপুর (পূি বপাড়া) ছতুরা শরীফ ৭০৭

৫ সব দ আিদুল িাবরক মৃত তারু বময়া টানমান্দাইল মবনঅন্ধ ৭১৫

৬ জমাঃ মন বময়া মৃত মালু বময়া খলাপাড়া কজণ বল িাোর ৭৩৩

৭ রিীন্দ্র চক্রির্ত্তী রজমশ চক্রিতী জমাগড়া গঙ্গাসাগর ৭৩৪

৮ জমাঃ আিদুল  াবমদ গুনু বময়া গঙ্গানগর গঙ্গাসাগর ৭৩৫

৯ জমাঃ সামসু বময়া মৃত অজ দ আলী োংগাল মুগড়া ৭৪০

১০ জমাঃ শা াো ান বময়া মৃত জমাঃ চান্দু বময়া কুবড়পাইকা  ীরাপুর ৭৬৫

১১ জমাঃ তাজুল ইসলাম আব্দুর রাজ্জাক  ীরাপুর ব রাপুর ৭৬৬

১২ আব্দুল  ান্নান মৃত আফতাি উবিন বময়া মবনয়ন্দ মবনয়ন্দ ৭৭২

১৩ আবুল  াবসম বময়া মৃত আব্দুল েব্বার বিেয়পুর আখাউড়া জচকজপাষ্ট ৭৮২

১৪ জশখ এনু বময়া আব্দুস সার্ত্তার রাণীখার জঘালখার ৭৯০

১৫ আবুল জ াজসন আব্দুল  াবলম তারাগণ আখাউড়া ৭৯১

১৬ জমাঃ বগয়াস উবিন জচৌধুরী মৃত ওয়াবরশ জচৌধুরী টানপাড়া আেমপুর ৮২৫

১৭ জমাঃ েে বময়া মৃত আঃ মবেদ ভূইয়া কুবড়পাইকা আখাউড়া (দঃ) ৮৩৪

১৮ রেি আলী মৃত জমাঃ চানু বময়া নুরপুর আখাউড়া ৮৪৩

১৯ এ এম ব  ইসলাম মৃত এ এম ব  জ াজসন রাধানগর আখাউড়া ৮৬৪

২০ এলু বময়া আবুল িাশার ছতুরাশরীফ ধরখার ৮৮৯

২১ কােী  াম্মদুল ওয়াদুদ কােী আঃ জরৌফ জমাগড়া গঙ্গাসাগর ৯০৬

২২ জমাঃ আবুল কালাম জমাঃ আিদুল  াবশম টান মান্দাইল গঙ্গাসাগর ৯০৯

২৩ আব্দুর জরৌফ আব্দুল খাজলক তুলাই বশমূল মবনয়ন্দ ৯১০

২৪ জ লাল উবিন আব্দুল  াবশম ছতুরা শরীফ ধরখার ৯১৯

২৫ সামশুল  ক জচৌধুরী  াসান আলী জচৌধুরী মসবেদপাড়া আখাউড়া ৯২৪

২৬ জমাখজলছুর র মান আবেজুর র মান তুলাইবশমুল কজণ বল িাোর ৯২৫

২৭ আিদুল আলীম শামসু ভূঞা মবনয়ন্ধ কম বমঠ ৯২৬

২৮ জমাঃ আব্দুল কবরম ভ ুঁইয়া রাজ্জাক ভ ুঁইয়া তুলাইবশমুল কজণ বল িাোর ৯২৭

২৯ আইয়ুি  াোরী আিদুল জছাি ান  াোরী ইবদলপুর ছতুরা শরীফ ৯২৮

৩০ আলী আকির ম রম আলী ভাটামাথা ছতুরা শরীফ ৯২৯

৩১ জমাঃ আবুল কাজশম আিদুল েব্বার ছতুরা শরীফ ছতুরা শরীফ ৯৩০

৩২ জমাঃ রানু বময়া জমাঃ আিদুল জ বকম ভূইয়া ছতুরা শরীফ ছতুরা শরীফ ৯৩১

৩৩ জমাঃ মেলু বময়া আঃ  াবমদ ধরখার জঘালখার ৯৩৩

৩৪ আব্দুল আবেে আব্দুল েব্বার আখাউড়া আখাউড়া ৯৩৪

৩৫ আবু  ায়দার জমাঃ জনামান বময়া জমাঃ জমাসজলম উবিন নুরপুর আখাউড়া (দঃ) ইউ,বপ ৯৩৫

৩৬ জমাঃ নাবছর উবিন মৃত মবফে উবিন চান্দপুর ধরখার ইউ,বপ ৯৩৬

৩৭ জমাঃ আলী কবরম আব্দুল মবতন দূগ বাপুর আখাউড়া ৪১৬৬
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