
ভবভজভি চক্রঃ ২০২১-২০২২ 

আউভনয়নঃ ০৮ দত্তাড়া আউভনয়ন                 উজজরাঃ সদয                     জজরা: রক্ষ্মীপুয। 
ক্রভভক নং ভবভজভি ভভিরায নাভ ভতা/স্বাভীয নাভ জাতীয় ভযচয় ত্র নাম্বায ওয়াি ড নং গ্রাভ 

০১ াভি অক্তায কাভার জিাজসন ৬৮৬১২৪২১৬৯ ০১ ফড়াভরয়া 

০২ জান্নাতুর জপযদাউস জায অিম্মদ ৭৩২৩১৩৪৩২৫ ০১ ফড়াভরয়া 

০৩ রভতপা জফগভ ভপজযাজ অরভ ৬৮৯৪৮২৬৫৮২ ০১ ফড়াভরয়া 

০৪ পাজতভা জফগভ নুযম্নউভিন ১৯৮০৫১১৪৩৪০৮৯৬৮১৯ ০২ ফড়াভরয়া 

০৫ অজভনা জফগভ জযাভন ৭৩৫০৫৬৬৩৪০ ০২ রারপুয 

০৬ সুভভ অিতায জভা: িাছান ১৯৮৭৫১১৪৩৪০৮৯৬৩২৬ ০২ ফড়াভরয়া 

০৭ ভারভত যানী সূত্রধয িযভর চন্দ্র সূত্রধয ৩৭০৯৪৭৯১৩৭ ০২ ফড়াভরয়া 

০৮ পূভন ডভা যানী জদ জগৌতভ জদ ২৮০২৪১৬৬৬৫ ০২ ফযাড়া 

০৯ জজযাসণা জফগভ সভিদ উল্যা ১৯৭২৫১১৪৩৪০৮৯৮৫৫২ ০২ ফড়াভরয়া 

১০ াভি অক্তায নুয জিাজসন ৭৭৫৯১৫৮০২০ ০২ ফড়াভরয়া 

১১ জদজরায়াযা জফগভ তাাজ্জর জিাজসন ১৯২০০৮৪৮৮৪ ০২ ফযাড়া 

১২ নাজভা জফগভ জভা: জিাজসন ১৯৮২৫১১৪৩৪০৮৯৮৫৬১ ০২ ফড়াভরয়া 

১৩ তাজজনিায জফগভ জভািাম্মদ  অরী ৫৯৫৮৭৭৮৫১৫ ০৩ জতাতাযিীর 

১৪ রাবরী অক্তায সািাফ উভিন ৪১৫৩৯৯৪০৯২ ০৩ শ্রীযাভপুয 

১৫ াযবীন অক্তায অজনায়ায জিাজসন ৩২৫৪৮১৪৩৯৯ ০৩ শ্রীযাভপুয 

১৬ পাভিভা অক্তায স্বপ্না আয়াভছন ৪৬৩৪২৫৮৪৭১ ০৩ শ্রীযাভপুয 

১৭ কুরসুভা অক্তায অভতক উল্যাি ৪১৭৩৬৪৩৮৬৯ ০৩ শ্রীযাভপুয 

১৮ ভজনায়াযা জফগভ অব্দুর সিীদ ১৯৭৫৫১১৪৩৪০৮৯৯৯৫৮ ০৩ জতাতাযিীর 

১৯ জযাজকয়া জফগভ জভা: জসায়াজয়ফ ৬৪৪৯২৬২৮৬১ ০৩ যভাযিীর 

২০ যাজফয়া জফগভ অরভগীয জিাজসন ৩৭৫৭২৩৩০৪৮ ০৩ শ্রীযাভপুয 

২১ নাভছভা অক্তায জভা: অফদুল্যাি ৩৭৩৫৭৭১৪৩২ ০৩ শ্রীযাভপুয 

২২ ভাযজািান জফগভ ওভয পাযম্নক ৮২০০৮৬০১০৭ ০৩ জতাতাযিীর 

২৩ ভফউটি অক্তায অভভয জিাজসন ১৯৭৮৭৫১১০৭৬৬৫৬৭৩৩ ০৪ দত্তাড়া 

২৪ কভিনুয জফগভ জভা: জাভকয জিাজসন ৯৫৭২২৭৯১২৪ ০৪ দত্তাড়া 

২৫ জযিানা অক্তায জভা: ভাভনক ৯১২৯২৯৭৬৩৭ ০৪ দত্তাড়া 



২৬ অয়া অক্তায ভযনা ািাজািান সাজু ২৮২৪৮৯২৩৫৬ ০৪ দত্তাড়া 

২৭ জপযদাউস জফগভ অফদুর িান্নান ৫৫৪০০৭৩০১১ ০৪ দত্তাড়া 

২৮ জযৌন অক্তায ফাবুর জিাজসন ১৪৯৮০০৬৬৫৭ ০৪ দত্তাড়া 

২৯ জসভরনা অক্তায ভভরন ১৯৪৮৩৪২২৫৬ ০৪ দত্তাড়া 

৩০ কুরছুভ জফগভ আসভাআর জিাজসন ৩৭৩০৮৮৮৯৬৭ ০৪ দত্তাড়া 

৩১ ভনলু যানী জদ ভফ^ভজৎ চন্দ্র জদ ৪১৭০২৬৯০৯৮ ০৪ দত্তাড়া 

৩২ সুকরা ভজুভদায ভষুম ভজুভদায ৩৭৪৫৮৪৯৭৭২ ০৪ দত্তাড়া 

৩৩ পাজতভা জফগভ জভা: মুফাযক জিাজসন ৩৭০৬৩৪৮২৪৪ ০৪ দত্তাড়া 

৩৪ জযৌভজনা জফগভ াভছু উভিন ২৩৬৬১১৮৮৭১ ০৪ দত্তাড়া 

৩৫ অজয়া জফগভ নুয জািান ৪৬০৬৯৫৪৯২৫ ০৪ দত্তাড়া 

৩৬ ভভরনা যানী দাস সুফাস চন্দ্র দাস ৭৭৫৯৭৮৩১৯৯ ০৪ দত্তাড়া 

৩৭ ভফভফ পাজতভা কারা ভভয়া ৪১৫২৪৪২০১০ ০৪ দত্তাড়া 

৩৮ নাভছভা অক্তায ভভনয জিাজসন ১৯৩৯৫৪১৫০২ ০৪ দত্তাড়া 

৩৯ অজনায়াযা জফগভ জভািাম্মদ ভভরন ১৯০৩১৯২৮১১ ০৪ দত্তাড়া 

৪০ সুভভ অফদুর ভাজরক ৫৫৪১৬৪৭২১৯ ০৪ দত্তাড়া 

৪১ সুভনা অক্তায সুভভ অবুর কাজভ ৭৩৬২৭৬৫২৭৮ ০৪ দত্তাড়া 

৪২ ভযনা অক্তায জভা: ভিযন ৮২১৯৯০৭৮৬৫ ০৪ দত্তাড়া 

৪৩ জিনজী জফগভ অজনায়ায জিাজসন ৮২২৪০৯২৮৯৩ ০৪ দত্তাড়া 

৪৪ যাজিরা ভভতাজ জফগভ তাজযক ৯১২৮৩৫৯৬৬৯ ০৫ দত্তাড়া 

৪৫ অছভা অক্তায নজযম্নর আসরাভ ২৮৩৯৮৭৫১৮১ ০৫ দভজডাড়া 

৪৬ াযভবন অক্তায জভা: অবুর িাজভ ৩৭২৬৭৪৮৬২১ ০৫ দভজডাড়া 

৪৭ যভিভা ভফভফ জাপয আসরাভ ৪১৭৩৮৭১৮১৭ ০৫ দভজডাড়া 

৪৮ ঝযনা জভা: সুভন ৫০৫৯৭৬৮৬৯৬ ০৫ দত্তাড়া 

৪৯ ভফরভকছ জফগভ কাভার জিাজসন ৪৬২৫৬৫৫৮৭৫ ০৫ দত্তাড়া 

৫০ যাজফয়া সুরতানা িীদুর আরভ স্বন ২৩৫১৩০৭৯১৯ ০৬ সসয়দপুয 

৫১ পাজতভা অক্তায নুযম্নর আসরাভ ৮৬৬৮২১৮১৯৪ ০৬ সসয়দপুয 

৫২ ভভজডনা জফগভ ভািাবুবুয যিভান ১০০২৯৭০৪৪৮ ০৬ ধন্যপুয 



৫৩ সাভছুন নািায ভভজবুয যিভান ৫১০২৫৭৫৭৮৩ ০৬ সসয়দপুয 

৫৪ জযাভজনা জফগভ ভভনয জিাজসন ৬৪৩১৬৭৪৪২০ ০৭ পুভনয়ানগয 

৫৫ জভাজভনা িাতুন অবুর কাজভ ৩২৮১০০৭০৮২ ০৭ ফটতরী 

৫৬ কুরছুভ অক্তায অ: গফুয ৭৭৯৮৪৪১৯৪০ ০৭ ফটতরী 

৫৭ সাযভভন অক্তায আসভাআর জিাজসন ৩৩০২৬৪৫২১৭ ০৭ ফটতরী 

৫৮ ভরভ জফগভ ফাবুর ৪৬০০৯৪১৩৫৭ ০৭ ফটতরী 

৫৯ ভায়মুনা অকতায াযভভন জভা: জিাকন ১৫০২৬৩২২০৯ ০৭ ফটতরী 

৬০ ভরভ জফগভ াভছুর অরভ ৭৭৭৩০৪৭৩৫৭ ০৭ ফটতরী 

৬১ যাজফয়া জফগভ অবুর কারাভ ৫১০০১১১০৮৬ ০৮ ফটতরী 

৬২ নাসভযন সুরতানা অভি পাযম্নক জিাজসন ৫৯৯৮৩২৪০৪৯ ০৮ ফটতরী 

৬৩ াযবীন জফগভ ফাবুর জিাজসন ৮২১৭৬১৪৪৯৭ ০৮ ফটতরী 

৬৪ িাভছনা অক্তায সভজফ জিাজসন ৫৯৯৯৩২৯০০৫ ০৮ ফটতরী 

৬৫ পাজতভা িাতুন ভযনা অবুর কাজভ ৫০৭২৯০১৩৯৯ ০৮ ফটতরী 

৬৬ রাকী জফগভ অফদুয যভিভ ৩৭৪৫০৪০০৭৫ ০৮  ফটতরী 

৬৭ অজভনা জফগভ আসভাআর জিাজসন ৪৬১৪১৬৪৫৬৬ ০৮ ফটতরী 

৬৮ ভাযজািান জফগভ নুয জভািাম্মদ ৭৩৩৩৩১৫৮৬৪ ০৮ নযভসংিপুয 

৬৯ াযম্নর জফগভ নুযম্নর হুদা ৪৬০৭৪৭৯৬৬৬ ০৮ ফটতরী 

৭০ জযনু  নুয নফী নান্টু ২৩৯৮০০৮৬২৯ ০৮ ফটতরী 

৭১ যভিভা জফগভ ভভনু অফদুয যভিভ ৪৬০২৭১৩৬৩০ ০৯ কযআতরা 

৭২ জভভয যানী ভর চন্দ্র জদ ৫৫৪৮৩৭৮৭৩৫ ০৯ কযআতরা 

৭৩ সুযভা অক্তায এযাদ ৬৮৯২৭১২৮৯১ ০৯ কযআতরা 

৭৪ মুযভদা   জভা: জসারাআভান ২৮১৮৮৬৬৭৮৮ ০৯ কযআতরা 

৭৫ ভভতাজ জফগভ যম্নহুর অভভন ৫৯৯৫১৬৩৬৩০ ০৯ কযআতরা 

৭৬ অজভনা জফগভ জভা: ািীন ৬০০৭১৫৩৫১০ ০৯ কযআতরা 

৭৭ জভাফাজেযা জফগভ সাআফুর আসরাভ ১৪৭৮০৩০০৪০ ০৯ কযআতরা 

৭৮ অজভনা জফগভ নুয জভািাম্মদ ১৯৮০৫১১৪৩৪০৬৫২৮৯৪ ০৯ কযআতরা 

 

 

 


