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ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১ চানভন তঞ্চঙ্গ্যা ঐধন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২ নচগুন্যা তঞ্চঙ্গ্যা ফাঙ্গ্যাল্যা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩ কনকরা পুযী তঞ্চঙ্গ্যা পয়ংখুরা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪ পগায়ান ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা যন্দাভনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৫ যফীন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা নদনযন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৬ নভরন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা কচু চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৭ নন্দফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ঈয়াপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৮ যহ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা প্রয়ংখুরা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৯ ননংফী তঞ্চঙ্গ্যা দয়ার তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১০ ভদনকুভায তঞ্চঙ্গ্যা পনাত্ত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১১ ভল্য যতন তঞ্চঙ্গ্যা  কারাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২ নতভন তঞ্চঙ্গ্যা গুহরন্দ তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৩ তাহরায়াদায তঞ্চঙ্গ্যা দায্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৪ ফাাচুগা তঞ্চঙ্গ্যা তাহরায়াদায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৫ নযনুনাহদফী তঞ্চঙ্গ্যা কাতল্যা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৬ পভফাত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা গুযান্যা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৭ ভনজফ তঞ্চঙ্গ্যা চযন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৮ ফদা তঞ্চঙ্গ্যা নফফন্দ ভনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৯ নফশ্বরার তঞ্চঙ্গ্যা তক্তামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২০ কাপুযী তঞ্চঙ্গ্যা ননজয় কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২১ কাহঙয়া চাকভা াতয চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২২ ফান্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চুয়ং তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২৩ পরদু চাকভা কল্যাচয চাকভা ঈলুছনি ০১ 

২৪ পুন্য কুভায চাকভা নজহতন্দ্র চাকভা ঈলুছনি ০১ 

২৫ শুক্রকুভায চাকভা ’’ ঈলুছনি ০১ 

২৬ যাজ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা জর চান তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২৭ জগনদ তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

২৮ ঈত্তভ নিপুযা জগনদ নিপুযা ঈলুছনি ০১ 

২৯ কযভ পুক চাকভা নযন্দ্র রার চাকভা ঈলুছনি ০১ 

৩০ নফরাআত ছনি তঞ্চঙ্গ্যা একটুক চান তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩১ দয়ারার তঞ্চঙ্গ্যা  পফদমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩২ নযহয়া চাকভা কারাধন চাকভা ঈলুছনি ০১ 

৩৩ গহরাআ প্রুতঞ্চঙ্গ্যা অদক মুনন তং ঈলুছনি ০১ 

৩৪ ননত্তফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নচগুন্যা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩৫ নানযভারা তঞ্চঙ্গ্যা মুনযচান তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩৬ নফযচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাহদ মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩৭ ফাল্টু যাভ তঞ্চঙ্গ্যা কারামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩৮ পুষ্প যঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা  পহযকযাপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৩৯ কান্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা তহনভন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪০ রাআট চান তঞ্চঙ্গ্যা রনরভন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪১ বুজা ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা কুভাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪২ নকমুপুক তঞ্চঙ্গ্যা রনিপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪৩ অবুর তঞ্চঙ্গ্যা রনিপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪৪ জনরার তঞ্চঙ্গ্যা রনরভন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪৫ ফানপুক তঞ্চঙ্গ্যা রনিপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪৬ নাচাআন তঞ্চঙ্গ্যা অদক মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪৭ সুনযক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা এংহগরা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

৪৮ চহকাআপুযী তঞ্চঙ্গ্যা ’’ ঈলুছনি ০১ 

৪৯ বুযা চাকভা তঞ্চঙ্গ্যা ননত্ত চাকভা ঈলুছনি ০১ 

৫০ নভরন তঞ্চঙ্গ্যা গুনধয তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 
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৫১ নদননাথ তঞ্চঙ্গ্যা অংগাযা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫২ বুয়াআয তঞ্চঙ্গ্যা পফচাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৩ রাআট প্রু তঞ্চঙ্গ্যা অনজত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৪ পকফানফ তঞ্চঙ্গ্যা কানচভং ভাভ ডা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৫ জুনফনা যানন তঞ্চঙ্গ্যা বযত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৬ নতা পদফী তঞ্চঙ্গ্যা ঈদায জয় তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৭ ঈনকরাভত তঞ্চঙ্গ্যা নধহযন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৮ জুযঙ্গ্ তঞ্চঙ্গ্যা বগভন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৫৯ ভুজং কুভায ঈচাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬০ ভযঙ্গ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পরআচা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬১ মত্ন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা াঙগ্য কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬২ নফজয় তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তক্তানারা ০১ 

৬৩ পজযানতভয় তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নফযন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬৪ পুতুর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা কাগনজভন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬৫ ভইন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ বুহে চক্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬৬ াঙ্গ্য কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নফযন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬৭ াহথায়াআ প্রুতঞ্চঙ্গ্যা জােু তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬৮  দ্ম পানা তঞ্চঙ্গ্যা নদনরপ্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৬৯ পগাাহদফী তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ বদ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৭০ াঞ্জাম্যা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ সুনতা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৭১ পভরাফা তঞ্চঙ্গ্যা জােু তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৭২ দুক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা বগভন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৭৩ সুন্দয ফারা তঞ্চঙ্গ্যা সুনদক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৭৪ যনি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পিি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৭৫ চাআন্দা ভাভ ডা মৃতঃ ংরাখআ ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৭৬ াহথায়াআ ভাভ ডা পচআপ্রু ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৭৭ ফাবুর ভাভ ডা থুআহছ ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৭৮ াহথায়াআ ভং ভাভ ডা য়া ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৭৯ ঈনচং ভাভ ডা চাপ্রু ং ভাভ ড তক্তানারা ০১ 

৮০ ননরা ং ভাভ ডা ভংটু ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৮১ পথায়াআরানচং ভাভ ডা ’’ তক্তানারা ০১ 

৮২ পচআপ্রু ভাভ ডা রানচভং ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৮৩ চাপ্রু ং ভাভ ডা রানচভং ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৮৪ নচনচ ভং ভাভ ডা মৃতঃ ননরা ং ভাভ ডা তক্তানারা ০১ 

৮৫ ধন ফাবু চাকভা ভনন্দ্র চাকভা তক্তানারা ০১ 

৮৬ সুগ্রভারা চাকভা  সুনযক কুভায চাকভা তক্তানারা ০১ 

৮৭ ান মুনন চাকভা যাহজন্দ্র চাকভা তক্তানারা ০১ 

৮৮ যাভজয় তঞ্চঙ্গ্যা রনরভন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৮৯ কারাঈদা তঞ্চঙ্গ্যা নফনফন্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯০ নজতুযা তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯১ কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা ফাংগাহভান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯২ পুআযা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কভাজযা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯৩ নপ্রয় তঞ্চঙ্গ্যা নফযভন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯৪ তাযাজয় তঞ্চঙ্গ্যা ফরমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯৫ স্বাধীন জয় তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

৯৬ ননতুয চন্দ্র চাকভা নচত্তযঞ্জন চাকভা দছনি ািা ০১ 

৯৭ রুা চাকভা যাত্তমুনন চাকভা দছনি ািা ০১ 

৯৮ নদা চাকভা নদ ংকত চাকভা দছনি ািা ০১ 

৯৯ যানী তঞ্চঙ্গ্যা ভয ানি চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০০ নযনা চাকভা জুহয়র চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০১ কুননকা চাকভা গি চাকভা দছনি ািা ০১ 
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১০২ নভরাচ চাকভা যাভানতং চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০৩ দয়ারনি চাকভা পপ্রভভয় চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০৪ ভাযানীূূ চাকভা দুনদয চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০৫ ঈদয়ামুনন তঞ্চঙ্গ্যা নগয তঞ্চঙ্গ্যা দছনি ািা ০১ 

১০৬ ফরংগ তঞ্চঙ্গ্যা কারাধন তঞ্চঙ্গ্যা দছনি ািা ০১ 

১০৭ নভরাচ চাকভা অন্দর চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০৮ যননী চাকভা নচযনঞ্জত চাকভা দছনি ািা ০১ 

১০৯ পপ্রভ যঞ্জন চাকভা যননচন্দ্র চাকভা দছনি ািা ০১ 

১১০ গুরুহভরা তঞ্চঙ্গ্যা চাকভা নফযফাহু চাকভা দছনি ািা ০১ 

১১১ নফনাহদফী তঞ্চঙ্গ্যা পানা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

১১২ নজমুয তঞ্চঙ্গ্যা পগয়ান্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

১১৩ কুনত্তচান তঞ্চঙ্গ্যা রুফাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০১ 

১১৪ ফাযনগ চান তঞ্চঙ্গ্যা চযন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১১৫ ন্দ রার তঞ্চঙ্গ্যা তক্তামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১১৬ নফশু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নফন্দ মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১১৭ যহত ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পয়ং খুরা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১১৮ জয় কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাাল্যা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১১৯ অরন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা বাগ্য ধন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২০ পুতুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা দায্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২১ দয়ার কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্াচুগা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২২ গুনাপু তঞ্চঙ্গ্যা চযন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৩ গুযান্যা তঞ্চঙ্গ্যা চুকযামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৪ জুনন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা অদক মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৫ নাকাআন তঞ্চঙ্গ্যা অদতক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৬ নচনভটি তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৭ কদযা তঞ্চঙ্গ্যা কজর তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৮ ফরযাভ তঞ্চঙ্গ্যা নাকুয়া তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১২৯ নচগুন চুগ তঞ্চঙ্গ্যা য মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ঈলুছনি ০১ 

১৩০ পভাঃ নুরুর ক সুরতান অম্মদ তক্তানারা ০১ 

১৩১ জাভার তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্াচুরা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩২ জীফন তঞ্চঙ্গ্যা নফহণ তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৩ সুকযা তঞ্চঙ্গ্যা নফরা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৪ নফজয় তঞ্চঙ্গ্যা নদগর চান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৫ গু পুক তঞ্চঙ্গ্যা পদহফন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৬ ননরা তঞ্চঙ্গ্যা যাজয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৭ নতনযিযা তঞ্চঙ্গ্যা তযহন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৮ পভান তঞ্চঙ্গ্যা মুযারী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৩৯ পতআয়া তঞ্চঙ্গ্যা কংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৪০ জয় ভঙ্গ্র তঞ্চঙ্গ্যা নশ্বনী কুভায তক্তানারা ০২ 

১৪১ ািরা ভাভ ডা  ভংূাকআ ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৪২ নফশ্ব পটু চাকভা নফশ্বনাথ চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৪৩ স্বপ্ন তঞ্চঙ্গ্যা নু পভান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৪৪ তুভাআ তঞ্চঙ্গ্যা ফনমুনী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৪৫ ারকযা তঞ্চঙ্গ্যা জয়ভঙ্গ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৪৬ চন্দ্র নফকা তঞ্চঙ্গ্যা জুন ডজয় তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৪৭ ভুফন্যা চাকভা নফভর চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৪৮ কবুনয তঞ্চঙ্গ্যা জুযমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৪৯ চান চাকভা ল্যা চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৫০ করম্যা তঞ্চঙ্গ্যা ভাহরয়া তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৫১ নফশ্বরার তঞ্চঙ্গ্যা বযন চান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১৫২ দয়ারার চাকভা পাকািা চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৫৩ কানি রার চাকভা পযফনত চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৫৪ ভঙ্গ্র চাকভা ’’ তক্তানারা ০২ 

১৫৫ অনজক কুভায ঈনুহভান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৫৬ মতন তঞ্চঙ্গ্যা স্বাধীন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৫৭ পুন ড জয় তঞ্চঙ্গ্যা ফতযচান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৫৮ বাযত মুনন তঞ্চঙ্গ্যা সুহগ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৫৯ পানা কাি তঞ্চঙ্গ্যা ফযাপু তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৬০ অবু ভাভ ডা ভংনকযা ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৬১ জয় কুভায তঞ্চঙ্গ্যা আন্দুযা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৬২ নতুন্যা চাকভা পফৌদ্দ যঞ্জন চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৬৩ ফুহরশ্বয চাকভা ফর বদ্র চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৬৪ রতাফাবু ভাভ ডা  াধন ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৬৫ দয়াহভান তঞ্চঙ্গ্যা দুন ড জয় তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৬৬ অনভন খান তঞ্চঙ্গ্যা সুন্দজডযা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৬৭ কান্দায তঞ্চঙ্গ্যা যনম্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৬৮ পযেী তঞ্চঙ্গ্যা বাযত মুনী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৬৯ তন তঞ্চঙ্গ্যা কানভনী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭০ ংানচং ভাভ ডা পচহ্লাপ্রু ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৭১ বাযত জয় তঞ্চঙ্গ্যা রনি চান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭২ তুআহ ভাভ ডা ভংচাপ্রু ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৭৩ ডদন পুনত তঞ্চঙ্গ্যা  মৃতঃ ানি ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭৪ ফাক পুনয তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ যাভ তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭৫ কুদুগুরা তঞ্চঙ্গ্যা কংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭৬ কারামুনী তঞ্চঙ্গ্যা তকখুরা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭৭ কুচমুনী তঞ্চঙ্গ্যা যাভ তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৭৮ ংহথাো্য়াআনচং ভাভ ডা কংস্যা ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৭৯ যািয়া রার তঞ্চঙ্গ্যা নফযহন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮০ নফনয় তঞ্চঙ্গ্যা কানভনী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮১ সুজন চাকভা চান কুভায চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৮২ নযভর তঞ্চঙ্গ্যা ফাবুর তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৩ জগরার তঞ্চঙ্গ্যা খাহরকযা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৪ ভনজফ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা হতন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৫ তকন্যা তঞ্চঙ্গ্যা কন ড তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৬ বাজয তঞ্চঙ্গ্যা খাহরকযা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৭ যািয়া ধন তঞ্চঙ্গ্যা যতন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৮ ঈদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা জােু তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৮৯ যনভ তঞ্চঙ্গ্যা কন ড তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৯০ অনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা জুয মুনী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৯১ বুনদ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা অনজক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৯২ রানিচাআ ভাভ ডা পচাহ্রয়াপ্রু ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৯৩ তযরার তঞ্চঙ্গ্যা দাজয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৯৪ াধন ভাভ ডা রুআধন ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৯৫ নতবুজযা চাকভা পযফনত চাকভা তক্তানারা ০২ 

১৯৬ থুআভং ভাভ ডা াআটআ ভাভ ডা তক্তানারা ০২ 

১৯৭ মনতন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা দরাহভান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

১৯৮ রনিধন তঞ্চঙ্গ্যা নযচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

১৯৯ দমুনন তঞ্চঙ্গ্যা পটযা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২০০ ফদল্যা তঞ্চঙ্গ্যা পজাহগন ধন তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২০১ যাজ্জাক তঞ্চঙ্গ্যা পফয়ং তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

২০২ নমুর ভাভ ডা চাবুখআ ভাভ ডা পযায়াািাছিা ০২ 

২০৩ গুগনাথ তঞ্চঙ্গ্যা যতন কানি পযায়াািাছিা ০২ 

২০৪ মনতজন নিপুযা ফাআখা ং নিপুযা পযায়াািাছিা ০২ 

২০৫ এযাজন নিপুযা ’’ পযায়াািাছিা ০২ 

২০৬ পজাহপ নিপুয  এযজন নিপুযা পযায়াািাছিা ০২ 

২০৭ মনন জন নিপুয  ফাআং নিপুযা পযায়াািাছিা ০২ 

২০৮ চরা তঞ্চঙ্গ্যা মুযারী তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২০৯ ফাতযা তঞ্চঙ্গ্যা পভান তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২১০ বুনদ নিপুযা বুনদক নিপুযা পযায়াািাছিা ০২ 

২১১ ঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যা ভুতুঙ্গ্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২১২ পি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নহদয়া তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২১৩ কানংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পতায়াআ ননগত তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২১৪ াহথাআপ্রু ভাভ ডা ানাআ ভাভ ডা অনরনখয়ং ০২ 

২১৫ ভংননু ভাভ ডা ুআপ্রাচাআ ভাভ ডা অনরনখয়ং ০২ 

২১৬ সুআরাচং ভাভ ডা কারাপ্রু ভাভ ডা অনরনখয়ং ০২ 

২১৭ হ্লানচং ভাভ ডা াহথায়াআপ্রু ভাভ ডা অনরনখয়ং ০২ 

২১৮ রািচাআ ভাভ ডা ’’ অনরনখয়ং ০২ 

২১৯  পভাঃ রার নভয়া পভাঃ রাহরায়া তঞ্চঙ্গ্যা অনরনখয়ং ০২ 

২২০ পভানপজরক পভা ভলুক তঞ্চঙ্গ্যা অনরনখয়ং ০২ 

২২১ বাহি তঞ্চঙ্গ্যা তহনহভান তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২২২ ভন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পুন ডজয় তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২২৩ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ফাকযা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২২৪ চন্দ্র পভান তঞ্চঙ্গ্যা নতবুজযা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২২৫ মৄদ্ধ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা রাফাটু তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২২৬ পটামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ফুহর কুভায চাআন্দযা ০২ 

২২৭ অদয ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ফুহর কুভায চাআন্দযা ০২ 

২২৮ যাঙ্গ্ামুযা তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্াচান তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২২৯ রাআমুনন তঞ্চঙ্গ্যা কন ডধন তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩০ াহবর তঞ্চঙ্গ্যা জাভাল্যা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩১ ননযক কুভায ভাভ ডা তুআহ ভাভ ডা চাআন্দযা ০২ 

২৩২ ািাধন তঞ্চঙ্গ্যা াযা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩৩ রাোখুরা তঞ্চঙ্গ্যা ফাগুচান তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩৪ ভয রার তঞ্চঙ্গ্যা অদর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩৫ ডানরভ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পাোযজযা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩৬ ফানক্ত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যতন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৩৭ অনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পভাকযা তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২৩৮ ধন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা রাযী পভান তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২৩৯ মুক্তাধন তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্াধন তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২৪০ পদভখুরা তঞ্চঙ্গ্যা মুক্তাধন তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২৪১ জীফন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা গুরাঙ্গ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পযায়াািাছিা ০২ 

২৪২ ভয আ তঞ্চঙ্গ্যা জুযভনন তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২৪৩ পযফনত চাকভা নফশ্বযাভ চাকভা তক্তানারা ০২ 

২৪৪ জগৎ চান তঞ্চঙ্গ্যা ভহযাপু তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৪৫ যনফচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা বযত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৪৬ পূন ডজয় তঞ্চঙ্গ্যা াি মুনন তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৪৭ তযনী পন তঞ্চঙ্গ্যা পচতুা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৪৮ রজ্জা ং তঞ্চঙ্গ্যা নচক্ত তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৪৯ তুগচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কারাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫০ ভঙ্গ্ল্যা তঞ্চঙ্গ্যা পূন ডজয় তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫১ ফজুকুভায জয়ধয তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

২৫২ সুননর তঞ্চঙ্গ্যা তাংহথয়া তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫৩ ননচাঈ ভাভ ডা ভংথুআহা ভাভ ডা চাআন্দযা ০২ 

২৫৪ নানদ তঞ্চঙ্গ্যা পটুংা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫৬ কারাফাবু তঞ্চঙ্গ্যা কানগুরা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫৭ কাজর তঞ্চঙ্গ্যা ভহন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫৮ যত্নহন তঞ্চঙ্গ্যা নতবুজযা তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৫৯ রাহরা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যনফধন তঞ্চঙ্গ্যা চাআন্দযা ০২ 

২৬০ ফকযা তঞ্চঙ্গ্যা ভুতুঙ্গ্যা তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানারা ০২ 

২৬১ ঈহ্লাং ভাভ ডা রুআপঈ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬২ খ্যআাং ভাভ ডা নচংপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৩ থুআা ং ভাভ ডা ম্রাআরা ং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৪ রুআপঈ ভাভ ডা ম্রাআহ্লাপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৫ থুআচাআ ং ভাভ ডা ম্রাআহ্লাপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৬ ভংথুআপ্রু ভাভ ডা মৃতঃ থুআং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৭ নচংরা প্রু ভাভ ডা পথায়াআরা ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৮ ঈাভং ভাভ ডা ংাপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৬৯ ভংরাপ্রু ভাভ ডা কযজযী ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭০ নচংহথায়াআ ভাভ ডা মৃতঃ থাভাযা ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭১ কযনচং প্রু ভাভ ডা চক্রাং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭২ ঈনচভং ভাভ ডা রুআচাং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭৩ জুরুনত তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা রতাাাি ০৩ 

২৭৪ জুডন তঞ্চঙ্গ্যা ’’ রতাাাি ০৩ 

২৭৫ নভদু ভাভ ডা মৃতঃ রািীচাআ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭৬ মুআাং ভাভ ডা ংহথায়াআরুআ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭৭ অপুন ভাভ ডা নভদু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭৮ ম্রাআরা ং ভাভ ডা ম্রাআরাপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৭৯ কযয়জ ভাভ ডা ভংথুআ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮০ াআচং ং ভাভ ডা রুআরাং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮১ থুআাপ্রু ভাভ ডা চক্রাং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮২ নচংননং ভাভ ডা ননরাং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮৩ ভংাআক্রা ভাভ ডা মৃতঃ াআনদাআ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮৪ াআচাঈ ভাভ ডা মৃতঃ চক্রাং ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮৫ থুআচাআ ভাভ ডা মৃতঃ থুআহক্রা ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮৬ নতুন কুভায তং জুডন তঞ্চঙ্গ্যা রতাাাি ০৩ 

২৮৭ াআা ভাভ ডা ম্রাআরাপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮৮ রুআাং ভাভ ডা রািীচাআ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৮৯ রুআঈ ভাভ ডা নচংপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৯০ সুআঈ ভাভ ডা ম্রাআরাচাআ ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৯১ রািীং ভাভ ডা ঈরাপ্রু ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৯২ ফাগান কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জুরুনত তঞ্চঙ্গ্যা রতাাাি ০৩ 

২৯৩ ঈরা প্রু ভাভ ডা থুআহ া ভাভ ডা রতাাাি ০৩ 

২৯৪ বাত থাত াংহখায়া মৃতঃ ভারাজা খাভ াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

২৯৫ রাআজর াংহখায়া রাআহচভ াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

২৯৬ পযৌখুভ াংহখায়া খরাথাং াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

২৯৭ নয থাং াংহখায়া রাআহচভ াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

২৯৮ দায থাং াংহখায়া যআনডং াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

২৯৯ এর না াংহখায়া মৃতঃ পতায়ানর াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

৩০০ াক থাং াংহখায়া মৃতঃ নরয়ানঙুয াংহখায়া রতাাাি ০৩ 

৩০১ রুবাল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা থ্য পভান তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০২ ভংলুং ভাভ ডা মৃতঃ পখায়াআংগ্যা ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
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ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৩০৩ নানত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ পমাহগ কুর তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০৪ যতন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ কুভায্যা তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০৫ নতুন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ভহনয়া তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০৬ ভংচাহথায়াআ ভাভ ডা মৃতঃ চাপ্রু ং ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০৭ তয ভন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ হফন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০৮ ন্জক ভাভ ডা াহআঈ ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩০৯ ংনচং ভাভ ডা দুং প্রু ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১০ ংকযনচং ভাভ ডা পথায়াআাপ্রু ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১১ চাআনস্যাথুআ ভাভ ডা মৃতঃ চাফাআঈ ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১২ ঈহনচং ভাভ ডা দুং প্রু ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১৩ কাজজ ভাভ ডা মৃতঃ ভহস্যআ ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১৪ ঈরাং ভাভ ডা মৃত াধুং ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১৫ ফাহখরা ভাভ ডা মৃতঃ পথায়াআংগ্য ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১৬ ননরা ং ভাভ ডা মৃতঃ পভানভং ভাভ ডা যাছনি ঈত্তয ািা ০৩ 

৩১৭ সুআম্রাাআ ভাভ ডা সুআকযনপ্রু ভাভ ডা াজাছিা ০৩ 

৩১৮ ঈনচভং ভাভ ডা ফাহখরা ভাভ ডা াজাছিা ০৩ 

৩১৯ নচংরা প্রু ভাভ ডা মৃতঃ হথায়াআ ভাভ ডা াজাছিা ০৩ 

৩২০ ংরানচং ভাভ ড মৃতঃ অপ্রু প ভাভ ডা াজাছিা ০৩ 

৩২১ ফাচাহচাগা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ মুযারী তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২২ সুন্দযহন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ কন্যাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৩ নচল্যা তঞ্চঙ্গ্যা সুন্দয পন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৪ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পে কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৫ নয়াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা মৃত নফরচান তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৬ রাোয্যা তঞ্চঙ্গ্যা অরশ্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৭ মৄগর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ চংমুনন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৮ মুক্তারার তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ তকখুরা তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩২৯ অরশ্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ কুরশ্বমুনন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩০ পায চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩১ কারাপুনা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ননফনা তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩২ ংনচপ্রু ভাভ ডা  মৃতঃ চাপ্রু ং ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৩ পে কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যতন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৪ ংগহর তঞ্চঙ্গ্যা পভয়ায়হ তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৫ আকযন প্রু ভাভ ডা মৃতঃ রাঈ ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৬ যাআচান তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ জভাধন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৭ পনায়াভন তঞ্চঙ্গ্যা তয ভন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৮ ধীন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ তহফাকযা তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৩৯ শুক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পভয়কহ তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪০ সুআচাথুআ ভাভ ডা সুআকযন প্রু ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪১ রাচাঈ ভাভ ডা মৃতঃ ভংথু ং ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪২ ঈনচং পথায়াআ ভাভ ডা শনচং ং ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৩ চাআহ ং ভাভ ডা প াহথায়াআ ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৪ পথায়াআনচং প্রু ভাভ ডা ভংনুহচ ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৫ নচবুচাআ ভাভ ডা নচংাং ভাভ ডা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৬ আনদ্র মৃতঃ পনযদ অম্মদ যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৭ কহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা পূন্য চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৮ ভনজফ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা সুন্দযহন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৪৯ লুনি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ যচ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৫০ যত্ন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ রনরত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৫১ রহিাধন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ রনরত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

৩৫২ ননফাযন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নফযন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি নিভ ািা ০৩ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৩৫৩ কান্দাযা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ পূন ড মুনন তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৫৪ দয়ার ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ফহধয়া তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৫৫ কাভা খুরা তঞ্চঙ্গ্যা াহযয়া চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৫৬ ানযয়া চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ভহনয়া তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৫৭ ফানযচান তঞ্চঙ্গ্যা মূল্য কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৫৮ ধনঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যা নপ্রয় চান তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৫৯ ারক ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ পচৌধুযী তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬০ ননরা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ানি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬১ পদাং প্রু ভাভ ডা মৃতঃ কংরাপ্রু ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬২ মৄদ্ধ চান তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নরংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৩ রােু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ আনযনফনচ তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৪ পপ্রভ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ সুবা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৫ ভয ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ সুবাল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৬ নচংা ং ভাভ ডা মৃতঃ শচা ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৭ ভংনচং পথাো্য়াআ ভাভা মৃতঃ সুআরাং ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৮ নচংসু ভাভ ডা মৃতঃ সুআরাং ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৬৯ ভংরাপ্রু ভাভ ডা মৃতঃ ভংমুআ ং ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৭০ ঈচাআ ভাভ ডা নচংরাপ্রু ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৭১ ফাহথায়াআ ভাভ ডা মৃতঃ নচংননং ভাভ ডা যাছনি পূফ ড ািা ০৩ 

৩৭২ যতন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা কানি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৭৩ ভযন তঞ্চঙ্গ্যা অরশ্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৭৪ ানি মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাজুমুনন তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৭৫ াআহনু ভাভ ডা মৃতঃ ভংকয ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৭৬ পথাো্য়াআহনু ভাভ ডা মৃতঃ ভংকয ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৭৭ নফভর কানি তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ফুরভন তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৭৮ খুর চা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ পুন ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৭৯ যতন পু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ পরচযা তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৮০ ত্তাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা যতনপু তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৮১ ংকযজ ভাভ ডা শরাং ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৮২ অথুআহ ভাভ ডা শরা ং ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৮৩ কযহথাো্য়াআ ভাভ ডা সুআকযন প্রু ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৮৪ ম্রাআরা প্রু ভাভ ডা মৃতঃ চপ্রু ং ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৮৫ ননর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা অনফক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৮৬ ননল্যা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ আন্দ্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৮৭ হৃদয় কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ রাবা ভন তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৮৮ ভাননকয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জয় ভন তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৮৯ জাভাহাক তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ স্বাঃ ফাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৯০ কায়াপু ভাভ ডা  মৃতঃ ভং ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৯১ পান ড তঞ্চঙ্গ্যা ঙ্খমুনন তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৯২ অবুর ফাফ তঞ্চঙ্গ্যা ূ ু সুআ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৯৩ ফাগান কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফান ভন তঞ্চঙ্গ্যা জােুছিা ০৩ 

৩৯৪ নচভ নচ ভাভ ডা মৃতঃ ংচা ভাভ ডা জােুছিা ০৩ 

৩৯৫ যংভনন তঞ্চঙ্গ্যা াচা ভনন তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৩৯৬ ংগ জয় তঞ্চঙ্গ্যা ফুর চান তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৩৯৭ পন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নফনা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৩৯৮ পতযাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ফাআস্যা তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৩৯৯ পআপুক তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ যাঙ্গ্াধন তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৪০০ ননহয়ং পুক তঞ্চঙ্গ্যা ’’ কআছনি ০৪ 

৪০১ যপাহত তঞ্চঙ্গ্যা ’’ কআছনি ০৪ 

৪০২ ভযত্তয়া তঞ্চঙ্গ্যা এহঙরা তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং আাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৪০৩ াগয ভনন তঞ্চঙ্গ্যা পভআকযা তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৪০৪ দয়াকুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঙগজয় তঞ্চঙ্গ্যা কআছনি ০৪ 

৪০৫ পভাজাচান তঞ্চঙ্গ্যা কারানভয়া তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪০৬ ভায়া ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪০৭ যহয ভনন তঞ্চঙ্গ্যা সুয্যড জয় তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪০৮ ভাভনন তঞ্চঙ্গ্যা যহআয়া তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪০৯ পযাপ্যা তঞ্চঙ্গ্যা অনাভনন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১০ জানন্দ ভারা তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ ফি তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১১ মুহক্তাপুনা তঞ্চঙ্গ্যা নফহরাভনন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১২ কনা ভনন তঞ্চঙ্গ্যা নদনভনন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৩ জ্ঞান ভনন তঞ্চঙ্গ্যা নফয ধন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৪ নফযভনন তঞ্চঙ্গ্যা সুয্যড জয় তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৫ পায তঞ্চঙ্গ্যা ফান পভান তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৬ পুনন ডভাহন তঞ্চঙ্গ্যা তযহন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৭ নজফন গানন্দ তঞ্চঙ্গ্যা যহআয়া তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৮ যফন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যহআয়া তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪১৯ কানিকযা তঞ্চঙ্গ্যা যাভ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২০ সুরুর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাভ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২১ ন্দ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ধনঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২২ দুহরা চান তঞ্চঙ্গ্যা দাহকআ ং তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৩ ননযন তঞ্চঙ্গ্যা চন্দ্র পভান তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৪ নফশুকযা তঞ্চঙ্গ্যা স্বাপ্যা তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৫ নশ্যানর তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ তযচান তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৬ পগাল্যা তঞ্চঙ্গ্যা জুফাচান তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৭ গুলুক চান তঞ্চঙ্গ্যা অআরাপু তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৮ নফকা তঞ্চঙ্গ্যা ননযদ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪২৯ জনতন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা অদক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪৩০ গল্যা তঞ্চঙ্গ্যা পগাল্যা তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪৩১ রংগাহদফী তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ যভনন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪৩২ য়া পুযী তঞ্চঙ্গ্যা পভান চান তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪৩৩ শুক্রহদফী তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ নয়ন তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪৩৪ পুনগ চান তঞ্চঙ্গ্যা জাহভাযা তঞ্চঙ্গ্যা াফ ডাতুনর ০৪ 

৪৩৫ পাগুন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পফচাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৩৬ তুআচাভং পখয়াং  পচভফাআ পখয়াং পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৩৭ নফশ্বজয় তঞ্চঙ্গ্যা জুযঙ্গ্ তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৩৮ নভরন তঞ্চঙ্গ্যা ঈনকরা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৩৯ ননর ভন তঞ্চঙ্গ্যা ফনাহক্তা পভান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪০ নদহকা ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ধন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪১ নফশুচান তঞ্চঙ্গ্যা দআয়া চান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪২ নদনরার চাকভা আন্দ্র কুভায চাকভা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৩ ঈনকর ভনন তঞ্চঙ্গ্যা সুযত ধন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৪ যতন্যা তঞ্চঙ্গ্যা ফরুনাহন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৫ ঈল্তাপু তঞ্চঙ্গ্যা ধদআয়া তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৬ গুার তঞ্চঙ্গ্যা সুগুযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৭ ংগধয তঞ্চঙ্গ্যা রংগা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৮ সুননর কানি তঞ্চঙ্গ্যা অনাপু তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৪৯ শুব কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভদুযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫০ নতুন তঞ্চঙ্গ্যা ককযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫১ তুকচান তঞ্চঙ্গ্যা নন্দরার তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫২ নফভল্যা তঞ্চঙ্গ্যা কুক্তাচান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 



নবনজএপ এয তানরকা 

 
ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৪৫৩ পন পুযী তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ ভাহরয়া তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫৪ বুদু গুরা তঞ্চঙ্গ্যা ভদন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫৫ জন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভদন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫৬ াগন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা শুগুযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫৭ যনফ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নয়াভনন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫৮ ানিমূল্য তঞ্চঙ্গ্যা যাঙানফচা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৫৯ ননজর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পরবুযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬০ নাকযা তঞ্চঙ্গ্যা ভহন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬১ যনভ তঞ্চঙ্গ্যা কুতুনয পভান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬২ নদনযচান তঞ্চঙ্গ্যা পুনং চান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৩ পজত্ব চান তঞ্চঙ্গ্যা ননতযা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৪ নফভহন তঞ্চঙ্গ্যা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৫ নফহরা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা বযকযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৬ ঈত্তভ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পদাআল্যা চযন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৭ নচি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাজ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৮ াধন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা গহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৬৯ পুতুর নফকা তঞ্চঙ্গ্যা পুআকযা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭০ প্রনদ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যত্নাকয তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭১ ফরুনা মুনগ তঞ্চঙ্গ্যা কুত্তাচান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭২ বুনদ্ধ রার তঞ্চঙ্গ্যা ফহজন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৩ নাগনয তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ তানর চান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৪ যাকযা তঞ্চঙ্গ্যা ভদন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৫ ককযা তঞ্চঙ্গ্যা লুিীজয় তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৬ ননযঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যা বুর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৭ দুদু চান তঞ্চঙ্গ্যা পুনং চান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৮ যনম্যা তঞ্চঙ্গ্যা পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৭৯ ভয়ান্যা তঞ্চঙ্গ্যা লুিী মুনন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮০ নচকুন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রংগা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮১ ভযধন তঞ্চঙ্গ্যা নন্দরার তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮২ কংছ ভনন তঞ্চঙ্গ্যা কাহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৩ ধনরার তঞ্চঙ্গ্যা গুযাবুজযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৪ চাআল্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা াহদকযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৫ দয়াভন তঞ্চঙ্গ্যা কাহন্দপু তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৬ ফুহরন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা গঙ্গ্াধন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৭ ফরা তঞ্চঙ্গ্যা চাআল্যপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৮ ংহথাআরা ভাভ ডা ভংহথাআ ভাভ ডা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৮৯ ভংচাঈ ভাভ ডা নকল্লাপ্রু ভাভ ডা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯০ ভহনাযঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা নচিহন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯১ নজযা তঞ্চঙ্গ্যা রনরত পভান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯২ রংগ তঞ্চঙ্গ্যা কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৩ দ্ধ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা কানরচান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৪ নাক্কুয়া তঞ্চঙ্গ্যা মনতভন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৫ পনায়াভনন তঞ্চঙ্গ্যা ফাংহগাচান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৬ ভয ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা দ্ধ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৭ নগনয পভান তঞ্চঙ্গ্যা গুহনন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৮ কারাম্যা তঞ্চঙ্গ্যা ভদন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৪৯৯ মৄতুযা তঞ্চঙ্গ্যা ন্দ চক্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৫০০ বহভশ্বয তঞ্চঙ্গ্যা জুহফন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৫০১ ফাআতযা তঞ্চঙ্গ্যা কাঞ্চন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

৫০২ লুলু তঞ্চঙ্গ্যা ভদন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৪ 

 
৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 



নবনজএপ এয তানরকা 

 
ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৫০৩ ডানরভ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্া নফচা তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫০৪ নফশু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পফয়াচযা তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫০৫ হত্তাআ পচযা তঞ্চঙ্গ্যা ানত পচযা তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫০৬ ভনার কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্ানফচা তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫০৭ মূল্য যতন তঞ্চঙ্গ্যা সুয্যড পন তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫০৮ বুনর তঞ্চঙ্গ্যা মতংগ তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫০৯ যঞ্জুকুভায তঞ্চঙ্গ্যা জুহগ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫১০ পফরুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা সুহগ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫১১ নযা তঞ্চঙ্গ্যা যআস্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫১২ ফযন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জহরন ভনন তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫১৩ পদফ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জরায্যান তঞ্চঙ্গ্যা ানছনি ০৪ 

৫১৪ নুরুর আরাভ তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ অাম্মদ পাহন পারুয়া ফাজায  ০৫ 

৫১৫ দীপু দা গগনচন্দ্র দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫১৬ ভাখন রার ফড়ুয়া ফ ডানন্দ ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫১৭ কাজর কাহদয অবুর খাহয়য পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫১৮ অবু তাহরফ কাহদমুর আনরাভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫১৯ পকান্দায নভয়া অফদুর পভানাপ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২০ নভমু কুভায পদ পানা কুভায পদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২১ নদুর আরাভ পভাঃ পভাাযপ পাহন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২২ ফনদঈর অরভ খাআজ অরভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৩ অবুর াহভ অনভয অনর পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৪ জয়নার অহফনদন অফদুর কুদ্দুছ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৫ নযাজুর আরাভ পজর অাৎ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৬ নফজন ফড়ুয়া ননর ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৭ কাজর নাথ  সুদাংশু নাথ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৮ পদহরায়ায পাহন  তাজুর আরাভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫২৯ নদক ীর  ফাবুর ীর পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩০ ধনঞ্জয় দা দুরান দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩১ অব্দুর কাহদয অব্দর পাহভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩২ পভাজাহম্মর ক  খানফরুর ক পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৩ াগয কানি অআচ  মনতন্দ্র রার অআচ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৪ ধুনা পদ সুদাংশু পদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৫ পভাঃ পারুক পভাঃ পভাস্তপা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৬ অবুর কারাভ ননজয অাৎ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৭ পভাঃ ভাননক অঃ পাফান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৮ অবুর কারাভ পখ অভদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৩৯ কনফয অম্মদ শয়দ অভদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪০ নভরন কানি নফশ্বা নত নফশ্বা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪১ পজর কনযভ অব্দুর পভানাপ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪২ ধনঞ্জয় দা জগদী দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৩ পভাঃ পভাস্তপা পখ অম্মদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৪ পভাঃ জনভ পভাঃ পাহন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৫ নজন্নাত পফাযী জনরর পফাযী পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৬ সুননর নফকা পন পদহফন্দ্র রার পন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৭ নন্দন দা  নাযায়ন দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৮ সুনজত চন্দ্র ফড়ুয়া  ধয ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৪৯ অশুহতাল পঘাল ফাবুর পঘাল পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫০ পভাঃ অরী পভাকহছদ অরী পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫১ াভত অরী অব্দুর ক পখ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫২ চন্দন কানি অআচ মনতন্দ্র অআচ পারুয়া ফাজায ০৫ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 



নবনজএপ এয তানরকা 
 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৫৫৩ শুক্র ফড়ুয়া নফজন ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫৪ ংকয কভ ডকায সুহকন্দু কভ ডকায পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫৫ জনরুর আরাভ অব্দর জনরর পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫৬ অবুর ফয  অব্দুর ভাহরক পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫৭ নুয অরভ ফনদঈয যভান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫৮ আঈসুপ অরী যাজানভয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৫৯ নহযন্দ্র কভ ডকায পদহফন্দ্র কভ ডকায পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬০ ভয াভজা অবুর াহভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬১ বগযী জর দা নহগন্দ্র জর দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬২ জাপয অভদ অভদ শয়দ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৩ ভীয ফড়ুয়া যভনী চন্দ্র ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৪ কাহদমুর আরাভ ভকবুর অভদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৫ যতন দা সুকুভায দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৬ নশ্বনী ধয ভকুর চন্দ্র ধয পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৭ কাঞ্চন দা সুকুভায দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৮ পভাঃ নভজান অফদুর ভান্নান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৬৯ ফাফলু ফড়ুয়া সুনত ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭০ াভসুর অরভ নুয অভদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭১ ফাদা নভয়া ফযত অরী পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭২ নযদ পচৌধুযী  সুহযন্দ্র রার পচৌধুযী পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৩ পভাাভদ অরী যভজান অরী পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৪ সুবাল ফড়ুয়া ভয নং ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৫ সুভন যতন ফড়ুয়া নতন্দ্র রার ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৬ সুজন দা আন্দন দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৭ পভাঃ অআয়ুফ জনভয অভদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৮ পভাঃ নদ ঈল্লা অব্দুর অঈয়ার পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৭৯ পখাকন চন্দ্র ীর ননী পগাার ীর পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮০ ফনফীয ফড়ুয়া ননত ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮১ নজরুর আরাভ খনফয ঈনদ্দন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮২ ভন্টু কুভায পদ পপ্রভ নয পদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৩ াআপুয যভান মৃতঃ লুৎপয যভান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৪ ভূফন পভান নফশ্বা ঈহন্দ্র রার নফশ্বা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৫ যতন নকদায হন্দ্র নকদায পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৬ অবুর কারাভ ছাহর অভদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৭ কাভার ঈনদ্দন  পভাাযপ পাহন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৮ নফনয় ফড়ুয়া ফনফীয ফড়ুয়া পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৮৯ পভাঃ জাভার অবু তাহয পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯০ ফাচা নভয়া অব্দুর ক পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯১ ানফফ ঈল্লা জারার অাৎ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯২ যনভ তালুকদায যফ তালুকদায পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৩ পভাঃ অআয়ুফ অবুর কাহয়দ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৪ পনার দা মনতন্দ্র দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৫ অবুর কারাভ নযাজুর ক পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৬ নদরী নফশ্বা শ্যাভাচযন নফশ্বা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৭ পভাঃ কনফয অব্দুর রনতপ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৮ অবু শতয়ফ কাহদমুর আরাভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৫৯৯ যাননফশ্বা দীযা নফশ্বা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০০ পভাাম্মদ পাহন পভাঃ জনয পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০১ যনফন্দু কভ ডকায নুহগ কভ ডকায পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০২ পভাঃ াগয পভাঃ অরী অম্মদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 



 
ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৬০৩ পভাঃ পফরার া অরভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০৪ পভাঃ নযাজুর আরাভ পজর কনযভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০৫ পভাঃ পভাস্তপা ভকবুরঅম্মদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০৬ াযাধন ধয নশ্বনী ধয পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০৭ পভাঃ পতাপাহয়র পাহন পভাাযপ পাহন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০৮ আভাভ পাহন অব্দুর কাহদয পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬০৯ পভাঃ তাহযক অব্দুর ভান্নান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১০ পভাঃ পাহরভান আভাআর পাহন পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১১ পভাঃ জরীর পভাঃ আভাআর পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১২ জগদী  পনার চন্দ্র পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৩ পভাঃ াাফ ঈনদ্দন অবু ফকয ননদ্দক পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৪ নযটন ীর ফাবুর ীর পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৫ শুফর দা নফনয় দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৬ পভাঃ ারুন অযাফুর আরাভ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৭ পভাঃ পরাকভান শছয়দুয যভান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৮ নরয়াকত অরী শয়দ াজী অনভনুর ক পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬১৯ ফাদা দাগয অনভনুয যভান পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২০ পদহরায়ায পাহন ভান অরী পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২১ প্রফুল্ল কুভায ধয নকুর চন্দ্র ধয পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২২ ফাবুর পদ ননর পদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২৩ পভাাম্মদ াননপ অরী অম্মদ পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২৪ তা দা গুপ্ত ফাদন দা গুপ্ত পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২৫ দুরার কানি দা নফনয় কানি দা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬২৬ মত্ন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পূন ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬২৭ সুদন্য কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পফিাচান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬২৮ কানিভয় চাকভা নযারার চাকভা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬২৯ নরমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভহন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩০ জীফন খুী তঞ্চঙ্গ্যা নি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩১ চন্দ্র চাকভা পভ চন্দ্র চাকভা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩২ নজত্বপুযী তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃকন্যা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৩ পফিা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ভনহদারা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৪ মুজাফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পরম্পু তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৫ গুমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভচযাপু তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৬ ঐচযাপ্রুতঞ্চঙ্গ্যা যকযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৭ জরি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফি মুনন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৮ পূন ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যঞ্জুকুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৩৯ গাজযাপু তঞ্চঙ্গ্যা দীর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪০ নযন তঞ্চঙ্গ্যা নতুন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪১ নভল্লুয়া তঞ্চঙ্গ্যা পূন ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪২ অল্লযানফ তঞ্চঙ্গ্যা নফভর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৩ ভয মুনন তঞ্চঙ্গ্যা করনখয়া তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৪ ঈজ্জর তঞ্চঙ্গ্যা সুনফভর তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৫ আংরং তঞ্চঙ্গ্যা বুরকযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৬ নপ্রয় কানি চাকভা ধুরুনা চায্যড চাকভা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৭ জভাধন তঞ্চঙ্গ্যা নদর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৮ ানিজয় তঞ্চঙ্গ্যা নরমুনন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৪৯ কান্দাযা তঞ্চঙ্গ্যা ঠাকুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৫০ সুনফভর তঞ্চঙ্গ্যা ননতয়া তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৫১ জগট্ট তঞ্চঙ্গ্যা ভাহদফ তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৫২ ভিরার চাকভা যতন পন চাকভা পগায়াআন ছনি ০৫ 

 
৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 



 
ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৬৫৩ সূয্যড পন তঞ্চঙ্গ্যা কাজর তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৫৪ পভআয়াধন তঞ্চঙ্গ্যা চযনপু তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৫৫ শুক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা াগমুনন তঞ্চঙ্গ্যা পছাট াজাছিা ০৫ 

৬৫৬ নচযা ং তঞ্চঙ্গ্যা কান্দ্রা পভান তঞ্চঙ্গ্যা পছাট াজাছিা ০৫ 

৬৫৭ কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা নচ ভং তঞ্চঙ্গ্যা পছাট াজাছিা ০৫ 

৬৫৮ দন্যায়া তঞ্চঙ্গ্যা দরাজযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৫৯ নকহকা তঞ্চঙ্গ্যা ধীহযন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬০ জয়ি ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ঈযংকানা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬১ ননহয়ংপুক তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্াধন তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬২ পফরা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ননন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৩ ফারুম্যা তঞ্চঙ্গ্যা পমাগন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৪ ননরমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ফারুম্যা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৫ নফপ্লফ চাকভা মুল্য যঞ্জন চাকভা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৬ কারাচুগা তঞ্চঙ্গ্যা নদরচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৭ ননযর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তরুনচং তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৮ নফরু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফগরজযা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৬৯ বযনচান তঞ্চঙ্গ্যা ধনাশ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭০ কারা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্াং তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭১ সুননর তঞ্চঙ্গ্যা গানন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭২ নজফন রার তঞ্চঙ্গ্যা কারাচুগা তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭৩ নাদু ং তঞ্চঙ্গ্যা দীর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭৪ কানরনন্দ চাকভা রারন চাকভা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭৫ ফিহটা তঞ্চঙ্গ্যা যানি পভান তঞ্চঙ্গ্যা পগায়াআন ছনি ০৫ 

৬৭৬ নফদ্যা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নীর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৭৭ ফালুম্যা তঞ্চঙ্গ্যা নফশুযাভ তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৭৮ নভ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পকাযাআয়া তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৭৯ অনন্দকুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভযন তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৮০ ঈচাং ভাভ ডা পভল্লা ভাভ ডা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮১ াথীপ্রু ভাভ ডা চুআচাং ভাভ ডা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮২ ফাহদা ভাভ ডা ঈচাখআ ভাভ ডা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৩ ংহপ্রু ভাভ ডা চারাপ্রু ভাভ ডা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৪ নচকন ভযত চাকভা যত্নহন চাকভা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৫ কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা কৃঞ্চহন তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৬ কান্দ্রানং তঞ্চঙ্গ্যা চুআচযাংখুরা তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৭ কান্দাযা তঞ্চঙ্গ্যা যাভমুনন তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৮ যাতুয়ামুনন তঞ্চঙ্গ্যা তরুকযা তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৮৯ ানিফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নশ্বনী কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৬৯০ চন্দ্ররার তঞ্চঙ্গ্যা বাগ্য পন তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯১ অরচযা তঞ্চঙ্গ্যা ধন্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯২ জগচান তঞ্চঙ্গ্যা নচকন চান তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৩ পদফান্য তঞ্চঙ্গ্যা ননর কভরা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৪ সুহয তঞ্চঙ্গ্যা ভাদক তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৫ ভযন তঞ্চঙ্গ্যা দনিন তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৬ রার কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পুল্যা পযা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৭ রিী ধন তঞ্চঙ্গ্যা ফগা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৮ নজন খুরা তঞ্চঙ্গ্যা সুহযশ্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৬৯৯ মৃগ যঞ্জন চাকভা তঞ্চঙ্গ্যা ফীয কুভায চাকভা নতনফান ০৫ 

৭০০ ভযতশ্ব তঞ্চঙ্গ্যা জগত্ত তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৭০১ পফাগা তঞ্চঙ্গ্যা সুযত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৭০২ পূন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পনায়াযাভ তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 
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৭০৩ রাোখুরা তঞ্চঙ্গ্যা সুহযশ্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৭০৪ নকফা তঞ্চঙ্গ্যা সুহযশ্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৭০৫ আনরদ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা দীন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতনফান ০৫ 

৭০৬ ঐচযপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা নদী চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৭০৭ ভয়ুয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জরি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পারুয়া ফাজায ০৫ 

৭০৮ নদনযরার তঞ্চঙ্গ্যা সুযত জয় তঞ্চঙ্গ্যা গফাআছনি ০৫ 

৭০৯ চক্র ং ভাভ ড খচাআ ভাভ ডা গফাআছনি ০৫ 

৭১০ ভধু নভরন চাকভা জ্ঞান রার চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১১ দয়াম্ভয চাকভা যতন কুভায চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১২ যনজন ফাবু চাকভা পগংগজযা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৩ নচগন্যা চাকভা ফানযাভ চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৪ ভয চাকভা কারাচুগা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৫ নজহতন্দ্র চাকভা রনরত পভান চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৬ দয়ারার চাকভা নশ্বনী কুভায চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৭ শুকয যঞ্জন চাকভা  ফান যাভ চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৮ পাবাযাভ চাকভা কারাবুজযা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭১৯ ঈলাপু তঞ্চঙ্গ্যা বুর চক্র তঞ্চঙ্গ্যা গফাআছনি ০৫ 

৭২০ ননর ফযন চাকভা ধীহযন্দ্র চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২১ াধন মুনন চাকভা পভহফয়া চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২২ ফাদাল্যা চাকভা কারাবুজযা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২৩ ধুতুযা চাকভা যাঙ্গ্াো্ঈদা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২৪ পনকযা চাকভা পকশ্যা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২৫ নদন পু তঞ্চঙ্গ্যা ফুরচক্র তঞ্চঙ্গ্যা গফাআছনি ০৫ 

৭২৬ নফদ্যা াগয চাকভা যাজ কুভায চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২৭ ভযত ফাবু চাকভা াধন মুনন চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২৮ ন্দরার চাকভা কারাঈদা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭২৯ রিী ফাবু চাকভা পবারা চাকভা গফাআছনি ০৫ 

৭৩০ সুফাদু নিপুযা যিামুনন নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩১ নফদ্যাচন্দ্র নিপুযা াধুন্য নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩২ রনি নিপুযা ভননযাং নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৩ জনতযাং নিপুযা চান্দরা নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৪ পভান নিপুযা নকুর নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৫ আন্দ্রভনন নিপুযা গুস্তাংা নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৬ ভননযাং নিপুযা ানরযাং নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৭ ংাযাআ নিপুযা চন্দ্রভা নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৮ মাহকাফ নিপুযা নদঘয নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৩৯ ভধু চন্দ্র নিপুযা ননফাযাং নিপুযা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪০ ভযজীফন চাকভা পভয়াধন চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪১ নভন্টু চাকভা নফযবাগ্য চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪২ জাভাচযন চাকভা পযফনতভন চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৩ রনি পভান চাকভা মহগন্দ্র চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৪ নপ্রয় চাকভা কানভনন ভন চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৫ নবভয় চাকভা ননন মুনন চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৬ নফনভন চাকভা প্রফুল্ল চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৭ ননং চাকভা ভমুনন চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৮ ভঙ্গ্রহন চাকভা দয়ারার চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৪৯ ভযতস্ব চাকভা পনজযা চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৫০ ঈভনচং ভাভ ডা অহজযপ্রু ভাভ ডা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৫১ ািনা যঞ্জন চাকভা ছকা ান চাকভা দুভদুনভয়া ০৫ 

৭৫২ ননজযা তঞ্চঙ্গ্যা জহরয়া তঞ্চঙ্গ্যা দুভদুনভয়া ০৫ 
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৭৫৩ পভাঃ াান ননজয অম্মদ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৫৪ ফাচা আরাভ ভনতাজুর ক ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৫৫ পভাঃ পজাহনয াহফয অম্মদ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৫৬ াআদুর আরাভ ভনতাজুর ক ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৫৭ পভাঃ কনযভ পভাঃ বুিা নভয়া ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৫৮ অরী অকফয বুদা গাজী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৫৯ কাজী এনামুর ক অব্দুর াআ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬০ ভনতাজুর ক অব্দুর াআ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬১ পভাঃ পখাকন পভাঃ পভানাপ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬২ পভাঃ শুকয াাফ ঈনদ্দন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬  

৭৬৩ অবুর াহভ পজয ঈনদ্দন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬৪ পভাঃ ফনয অম্মদ অহনায়ারুর ক ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬৫ পভাঃ পপাযকান কনযভ ফক্স ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬৬ মুনু আরাভ ভাসুদ ঈনদ্দন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬৭ ভইন ঈনদ্দন  অযজান অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬৮ পভাঃ জনন ঈনদ্দন অযজান অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৬৯ ভয়না আরাভ অব্দর ফাহযক ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭০ অব্দুর ানকভ আঈছু অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭১ পভাঃ ভাসুদ সুরতান আরাভ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭২ পভাঃ যনভ সুরতান অম্মদ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৩ খাহরদা পফগভ স্বাঃ াাফ ঈনদ্দন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৪ ভহনায়াযা পফগভ স্বাঃ অযজান অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৫ ভনতানজ পফগভ পভাঃ পনরভ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৬ পকান্দয অরী অবুর পাহন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৭ অবুর পাহন অনু নভয়া ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৮ নুয পাহন ঘাননপা ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৭৯ াাফ ঈনদ্দন - ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮০ পভা কারাভ পাহন অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮১ পভন অযা পফগভ মৃতঃ স্বাঃ অব্দুর ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮২ জয়নার ঈনদ্দন াহ্ অরভ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৩ পভাঃ নযাজ যজাফ নভয়া ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৪ পভাঃ পভাস্তপা অঃ রনতপ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৫ একরা নভয়া এযাদ অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৬ পভাঃ নদ কুদ্দু অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৭ শযাপ অরী অম্মদ কনযভ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৮ ানফফয অম্মদ পাহন অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৮৯ পভাস্তপা আরাভ শযাপ অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯০ একযামুর আরাভ ভকবুর পাহন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯১ ভান  শয়দ অকফয ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯২ কালু নভয়া আঈছু অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৩ পফরার ঈনদ্দন  অঃ ছাত্তায ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৪ অআয়ুফ অরী আভাভ নযপ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৫ কাহভ আরাভ অরভ াঈয ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৬ পভাঃ াআফুর  অভজাদ পাহন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৭ আকফার পাহন ’’ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৮ অনায়ায আরাভ জুনু নভয়া ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৭৯৯ পভাঃ অক্তায পাহন রুত্তুর অনভন ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০০ কালু বুিা (কনফযাজ) - ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০১ পভাঃ জাাঙ্গ্ীয পভাঃ সুরতান ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০২ ফনয অম্মদ কনফয অম্মদ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 
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৮০৩ ননতয দা  নাযায়ন দা ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০৪ সুরার দা নফনয় চন্দ্র দা ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০৫ াহ্ অরভ পভাঃ আছাক ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০৬ জনাফ অরী পভাঃ কুদ্দু ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০৭ অবুর কাহভ জফফায অরী ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০৮ াজ ঈনদ্দন ভাসুদ অম্মদ ফাঙ্গ্ারী ািা ০৬ 

৮০৯ নচি জয় তঞ্চঙ্গ্যা জহফন কানি তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮১০ অনফী তঞ্চঙ্গ্যা নযভর তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮১১ অনন্দ ফারা তঞ্চঙ্গ্যা প্রদী তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮১২ জয় নং ভাভ ডা ভংকযহথায়াআ ভাভ ডা এগুজযাছনি ০৬ 

৮১৩ ককভং  ফাতাআ ভাভ ডা এগুজযাছনি ০৬ 

৮১৪ স্বন চাকভা পুষ্পহরন্দু চাকভা এগুজযাছনি ০৬ 

৮১৫ ভংচানচ ভাভ ডা ননচাঈ ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮১৬ আযক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পতযাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮১৭ ফানি ভগ ভাভ ডা পতাঅআনচং ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮১৮ থুআনচ ভাভ ডা নচংরাপ্রু ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮১৯ ভংরা ং ভাভ ডা ভংফাআন ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮২০ সুহখন ফাফ তঞ্চঙ্গ্যাূ ু মৃতঃ কুত্তামুনন তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮২১ ফুলুকআন ভাভ ডা চারাপ্রু ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮২২ সুভাযী ভাভ ডা মৃতঃ ফ্রুনচং ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮২৩ ঈকআনচং ভাভ ডা  নদরদায ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮২৪ যতন তঞ্চঙ্গ্যা কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮২৫ মুরুং ভাভ ডা মৃতঃ পকপু ং ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮২৬ থুআভানচ ভাভ ডা স্বা: মৃত: কুত্তামুনন তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮২৭ গুনধয তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্া তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮২৮ গুপ্তনং তঞ্চঙ্গ্যা গুনধয তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮২৯ ননচাঈ ভাভ ডা পকংফাং ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮৩০ থুআচানচ ভাভ ডা ননচাঈ ভাভ ডা রতযাছনি ০৬ 

৮৩১ তাযাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পরকযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩২ ধভ ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাঙ্গ্ানফচা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩৩ ফাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা অনাপু তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩৪ রাবাচান তঞ্চঙ্গ্যা ভাননকযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩৫ নদনযচান তঞ্চঙ্গ্যা ’’ রতযাছনি ০৬ 

৮৩৬ আন্দ্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নফত্ব কুভায তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩৭ ভগআচান তঞ্চঙ্গ্যা পভঘচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩৮ ফান কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পভঘচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৩৯ নফীন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা জহফন কাি তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪০ ানি ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ফুহরশ্বযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪১ মূল্য যতন তঞ্চঙ্গ্যা ’’ রতযাছনি ০৬ 

৮৪২ পভয়াধন চাকভা ভঙ্গ্ল্যা চাকভা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৩ এযাংগুরা তঞ্চঙ্গ্যা নশ্বনন তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৪ নতুন চান তঞ্চঙ্গ্যা বযন চান তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৫ পদংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পফযমুনন তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৬ ফুররার তঞ্চঙ্গ্যা যত্নহন তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৭ যত্নহন তঞ্চঙ্গ্যা নযভনন তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৮ নখনা ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পফচাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৪৯ বুকযা তঞ্চঙ্গ্যা জামুযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫০ মুক্তারার তঞ্চঙ্গ্যা পুআজযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫১ শুীল্যা তঞ্চঙ্গ্যা ফুহরশ্বযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫২ ভঞ্জু তঞ্চঙ্গ্যা জহফন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা 

 

রতযাছনি ০৬ 
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৮৫৩ মতীন তঞ্চঙ্গ্যা নশ্বনী কুভায তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫৪ ননহরাৎর তঞ্চঙ্গ্যা ’’ রতযাছনি ০৬ 

৮৫৫ নংগ তঞ্চঙ্গ্যা খহকযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫৬ নগংগুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা ’ রতযাছনি ০৬ 

৮৫৭ ভদন্যা তঞ্চঙ্গ্যা চুচযাং তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫৮ নগযীন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা পকংিাপু তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৫৯ নফনয় কানি তঞ্চঙ্গ্যা সুীল্যা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৬০ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ফুররার তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৬১ জগদী ফারা তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ চন্দ্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৬২ নচি তঞ্চঙ্গ্যা জুফাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৬৩ পরাধন তঞ্চঙ্গ্যা ফানিচান তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৮৬৪ ঈতুর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা অনাপু তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৬৫ আযা ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা লুনিয়া তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৬৬ দয়াহভান তঞ্চঙ্গ্যা ’’ এগুজযাছনি ০৬ 

৮৬৭ নচলু তঞ্চঙ্গ্যা নাযাত চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৬৮ বুনদ্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৬৯ পকজ তঞ্চঙ্গ্যা কারাআয়া তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭০ ভাহত্তাচান তঞ্চঙ্গ্যা তুঅংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭১ কান্দজযা তঞ্চঙ্গ্যা ’’ এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭২ কারাআয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভারাঈ তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৩ কাহরা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যনফধন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৪ ভধু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ’’ এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৫ বাজয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা লুনি নফরা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৬ পূন ড রার তঞ্চঙ্গ্যা সুন্দয মুনন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৭ পয়ংখুরা তঞ্চঙ্গ্যা যহভ ধন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৮ ভকযা তঞ্চঙ্গ্যা লুনিয়া তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৭৯ চানা ভন তঞ্চঙ্গ্যা কারাভন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮০ ভকযা তঞ্চঙ্গ্যা নফরকুভায তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮১ স্বন তঞ্চঙ্গ্যা ানযহকর তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮২ নফভর তঞ্চঙ্গ্যা যহভ তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৩ রুননী ভন তঞ্চঙ্গ্যা কআয়া চান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৪ বুলু ভং তঞ্চঙ্গ্যা াআনচযা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৫ নপ্রয় ধন তঞ্চঙ্গ্যা নকনা পভান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৬ তাংখুরা তঞ্চঙ্গ্যা ফাঈকা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৭ যহভ তঞ্চঙ্গ্যা নফশ্বচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৮ রুটিন তঞ্চঙ্গ্যা ’’ এগুজযাছনি ০৬ 

৮৮৯ ভকুভায তঞ্চঙ্গ্যা কারাচান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯০ নমুর তঞ্চঙ্গ্যা ননযন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯১ কুত্তানচং তঞ্চঙ্গ্যা কারাচান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯২ যাজ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রুননী তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৩ নচ্ছল্যা তঞ্চঙ্গ্যা লুনি নফরা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৪ গুকযা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তরুনী তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৫ ানু ভং তঞ্চঙ্গ্যা ংখাআনু তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৬ ননর তঞ্চঙ্গ্যা ারাঈ তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৭ নফজয় তঞ্চঙ্গ্যা পজযানতল ভয় তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৮ ফীয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা সুফর মুনন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৮৯৯ নকনা পভান তঞ্চঙ্গ্যা রুীনন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০০ অনন্দ (নভনি) তঞ্চঙ্গ্যা রুনণী তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০১ পরফকযা তঞ্চঙ্গ্যা রনরতাক তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০২ যাংহগা তঞ্চঙ্গ্যা গাজযাপু তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
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৯০৩ পককযা তঞ্চঙ্গ্যা ফি তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০৪ যআয়াধন তঞ্চঙ্গ্যা জয়ধন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০৫ ঈহন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ভাহত্তাচান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০৬ জীফন রার তঞ্চঙ্গ্যা কারা চান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০৭ পছযা তঞ্চঙ্গ্যা নফর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০৮ চারাকযা তঞ্চঙ্গ্যা হগ্রন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯০৯ যাংগায়া তঞ্চঙ্গ্যা ভাা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১০ গুন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জুযঙ্গ্ তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১১ কুকুযা তঞ্চঙ্গ্যা পনযকযা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১২ কানঙ্গ্ তঞ্চঙ্গ্যা কাভাজযা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১৩ বদ্র পভান তঞ্চঙ্গ্যা রার ভন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১৪ কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা গাজযাপু তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১৫ কাঞ্চন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা খঞ্জন্যা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১৬ প্নভন তঞ্চঙ্গ্যা তুংচান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১৭ রুা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা বাজয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯১৮ নদন পভান চাকভা সুধন্য চাকভা তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯১৯ ননদ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ঈতুর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২০ কানি মুনন চাকভা প্রফুল্ল চাকভা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২১ নফনা চাকভা পভাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২২ নজত কুভায চাকভা নদন পভান চাকভা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৩ বুর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৪ ঈরানচং ভাভ ডা ভংং ভাভ ডা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৫ পতহকর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যাূ ু ফুর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৬ অক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যংরা তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৭ জগৎ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যহভ ধন তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৮ কয়া চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা সুহদফ তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯২৯ খুশুা নিপুযা নকি যাভ নিযা অভকাটাছকা ০৬ 

৯৩০ ন্টুরা নিপুযা নহরাা নিপুযা অভকাটাছকা ০৬ 

৯৩১ যাভজয় নিপুযা নজফাা নিপুযা অভকাটাছকা ০৬ 

৯৩২ াযাদ্দা নিপুযা ভনানদ নিপুযা অভকাটাছকা ০৬ 

৯৩৩ সুখী ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা কারা তঞ্চঙ্গ্যা অভকাটাছকা ০৬ 

৯৩৪ সুন্দক কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৄদ্ধধন তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৩৫ পুষ্প কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতবুজযা তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৩৬ তয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফংন তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৩৭ পানা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পুক চান তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৩৮ বৃন্দা চন্দ্র নিপুযা কন ড ফাাদুয নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৩৯ নজফা মুনন নিঃ  যাভধন নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪০ গুকযা তঞ্চঙ্গ্যা কাকযা তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৪১ পদফচান তঞ্চঙ্গ্যা পরংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৪২ ভংগর চাদ নিঃ তরা নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৩ কন ড াধু নিঃ অনরভং নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৪ গহন নিঃ ফনরধন নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৫ নতচন্দ্র নিঃ যাংগুরা নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৬ নদরী নিঃ ভংাআন্য নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৭ রাহব নিঃ কংযাং নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৮ মাহকাফ নিঃ যতমুনন নিঃ পডফাছিা ০৬ 

৯৪৯ অআল্যা চাকভা লুনিয়া চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫০ নতনরকযা চাকভা ঈগতযা চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫১ ননযন্যা চাকভা হৃদয় চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫২ শুক্র পভান চাকভা চান চাকভা পডফাছিা ০৬ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 



ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

৯৫৩ নচযন নজৎ চাকভা ননযন্যা চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫৪ ফরুন চাকভা পুনরন চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫৫ নফনয় চাকভা দয়াহভান চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫৬ দয়া পভান চাকভা ফানসু চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৫৭ গ্ন তঞ্চঙ্গ্যা ননন্দং তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৫৮ নতুন চান তঞ্চঙ্গ্যা পগরংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৫৯ নতুন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা গন্দ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৬০ যাংগা চান তঞ্চঙ্গ্যা পগরংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৬১ বন্দ তঞ্চঙ্গ্যা ফুহরশ্বমুনন তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৬২ যাঙ্গ্াচান তঞ্চঙ্গ্যা (শফদ্য) চানহতায়াআ তঞ্চঙ্গ্যা পডফাছিা ০৬ 

৯৬৩ যন চাকভা যননজয় চাকভা পডফাছিা ০৬ 

৯৬৪ জরধয তঞ্চঙ্গ্যা ফযকযা তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৯৬৫ পানা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জরধয তঞ্চঙ্গ্যা রতযাছনি ০৬ 

৯৬৬ রাআরা তঞ্চঙ্গ্যা পতহজন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৬৭ ফাগু ভারা তঞ্চঙ্গ্যা গুনহন তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৬৮ কান্দজযা তঞ্চঙ্গ্যা তুঅংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৬৯ অন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জগৎ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৭০ ভংগর নফকা তঞ্চঙ্গ্যা সুধন্য তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৭১ তয রার তঞ্চঙ্গ্যা পৌচান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৭২ নচকআনছ ভাভ ডা ংছাপ্রু ভাভ ডা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৭৩ ংছাপ্রু ভাভ ডা পনাং ভাভ ডা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৭৪ সুন্দয মুনন চাকভা কারাহভান চাকভা এগুজযাছনি ০৬ 

৯৭৫ রাআনমুনন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ কযা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৭৬ ননর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ মূল্য কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৭৭ খুরাফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ যৎ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৭৮ অহরামুনত তঞ্চঙ্গ্যা স্বভীঃ দয়ার ফাফ তঞ্চঙ্গ্যা  তাযাছনি ০৭ 

৯৭৯ ভনজকযা তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ কংচযাভ তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৮০ যাঙ্গ্াফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ফািী তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৮১ পূণ ড ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ গরাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা  তাযাছনি ০৭ 

৯৮২ সুকজযা তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ গরাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা  তাযাছনি ০৭ 

৯৮৩ কহযয়া ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ কন্যাচন্রদ তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৮৪ ঈন্দুযা তঞ্চঙ্গ্যা নঃ মৃতঃ কন্যাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা  তাযাছনি ০৭ 

৯৮৫ পূফন্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ জাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৮৬ সুফল্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ জাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৮৭ ঞ্চয় চাকভা নতা মৃতঃ সুভঙ্গ্র চাকভা তাযাছনি ০৭ 

৯৮৮ নপ্রয় ভাভ ডা নতা মৃতঃ তুআফং ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

৯৮৯ ঈভং তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ভং পভযাং 

তঞ্চঙ্গ্যা 

তাযাছনি ০৭ 

৯৯০ সুননক ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ নফযন্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯১ ননরয তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ পাদ্দ ধন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯২ ডুলুচাঁন তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ডাহক ং তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৩ কন্যাচাঁন তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ডুলুচান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৪ চন্দ্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ডুলুচান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৫ ননর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ নফযকুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৬ ফাবুর ভাভ ডা নতা মৃতঃ নত তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৭ অবুহ ভাভ ডা নতা মৃতঃ নত তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৮ ফংনগ নতা মৃতঃ নভি পন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

৯৯৯ নতুন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নঃ মৃতঃ রুন তঞ্চঙ্গ্যা নফকা তাযাছনি ০৭ 

১০০০ নফচযাপু তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ননগামুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০০১ রার ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নঃ মৃতঃ রুন নফকা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০০২ নুযজাান পফগভ স্বাভী মৃতঃ পভায অব্দুর তাযাছনি ০৭ 

১০০৩ পভাঃ অনযপ নতা সুরতান তাযাছনি ০৭ 
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১০০৪ পভাঃ পাহন নতা মৃতঃ অব্দুর পাফান তাযাছনি ০৭ 

১০০৫ পভাঃ আঈনু নতা পভাঃ পভাস্তাক তাযাছনি ০৭ 

১০০৬ গহরন্দ ভারা তঞ্চঙ্গ্যা ননর চাকভা তাযাছনি ০৭ 

১০০৭ ফয় কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ ঈভাচযণ তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০০৮ মুক্তা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ তাযাচাঁন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০০৯ ঈফচ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতা নচি জয় তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১০ নদনফ পুযী তঞ্চঙ্গ্যা নচি জয় তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১১ পূষ্প যানী তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ নচনক্তগুরা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১২ ফচুগী তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ নাযকযা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১৩ জঙ্গ্র ভারা তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ যৎ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১৪ পনযাআ ভাভ ডা ভংনচ ং ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০১৫ পভরাফা তঞ্চঙ্গ্যা নফন্দু তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১৬ নফযন্যা তঞ্চঙ্গ্যা নতা মৃতঃ মুদু তঞ্চঙ্গ্যা  তাযাছনি ০৭ 

১০১৭ বুদু ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নতা নফযন্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১৮ রুফাভারা তঞ্চঙ্গ্যা নজত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০১৯ ফাবুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নজত তঞ্চঙ্গ্যা কুভায তাযাছনি ০৭ 

১০২০ ফয়াভারা তঞ্চঙ্গ্যা পুনরতাক তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২১ ননরকুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতা পুনরতাক তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২২ ননতা তঞ্চঙ্গ্যা রাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৩ ননরফী তঞ্চঙ্গ্যা ঈথাআ ভং তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৪ গাআন পুযী তঞ্চঙ্গ্যা কন্যাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৫ নফনি চান তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ মুনরচান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৬ পগান ভারা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নফশু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৭ ভয ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা নদন্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৮ দ্দাফতী তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ যাঙ্গ্াহচাগা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০২৯ ভকযাচান তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নজত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩০ পচনাঈ ভাভ ডা স্বাঃ মুনু ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০৩১ পভয়াহকা ভাভ ডা মৃতঃ চারাপ্রু ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০৩২ ফাগান পুনয তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ মনতন কানি তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৩ যশ্ব কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ অআল্যাধন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৪ স্বাধীন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ যৎ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৫ পজত ভারা তঞ্চঙ্গ্যা সুন্দয ভনন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৬ ননরা তঞ্চঙ্গ্যা শ্বয চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৭ ননপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ যাহজন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৮ গুাহদফী চাকভা মৃতঃ যাঙ্গ্াচান চাকভা তাযাছনি ০৭ 

১০৩৯ যাঙ্গ্াহভরা চাকভা স্বাঃ পথায়াআযী তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪০ নাভারা তঞ্চঙ্গ্যা  মৃতঃ পূনং চান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪১ গরপ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ অআল্যাধন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪২ যানি ভারা তঞ্চঙ্গ্যা স্বা মৃতঃ ননঈং তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৩ পানাফান তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ানকযাভ তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৪ গুনফ তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ কনরন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৫ তুআচানচং ভাভ ডা মৃতঃ অপ্রুহ ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৬ ঈহয়নু ভাভ ডা স্বাঃ চাতুং ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৭ পন্দভানছ তং স্বাঃ ননগচান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৮ তরন ভারা তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ মৃতঃ ফািী তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৪৯ সুযত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নদন্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৫০ নচিাহদফী তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ ানি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৫১ াঁনভা নিঃ োঃ মৃত দুন ডজয় নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৫২ অননচাদ নিঃ নফনা নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৫৩ গুনন্দ নিঃ তয যাং নিঃ তাযাছনি ০৭ 

 



 
৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১০৫৪ মুনক্তজন নিঃ ভংখা নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৫৫ গাহিয়ার নিঃ ফাত্তয়াচন্দ্র নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৫৬ ভনথ নিঃ জুনযচন্দ নিঃূো্য তাযাছনি ০৭ 

১০৫৭ ভাতাআা নিঃ তককুরা নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৫৮ মাদুমুনন নিঃ সুহযন্দ্র নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৫৯ নফযচন্দ্র নিঃ মৃতঃ কৃঞ্চা নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬০ শকরাচন্দ্র নিঃ মৃতঃ পভি নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬১ থাংহারা নিঃ মৃতঃ ফনরা নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬২ দুরানভয়া নি মৃতঃ যাভন্দ নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬৩ মুননচাদ নিঃ খুতাযাআ নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬৪ দাা নিঃ মৃতঃ পখভানন্দ নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬৫ াআরাা নিঃ নফযচন্দ্র নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬৬ মাহকাফ নিঃ মৃতঃ কন ড ধন নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬৭ ফাভা নিঃ মৃতঃ নখযনা নিঃ তাযাছনি ০৭ 

১০৬৮ তকাপুনয তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ মৃিহন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৬৯ ঈচাভং ভাভ ডা মৃতঃ ভনচানু ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০৭০ ফাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ দাহক ং তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭১ রানি তঞ্চঙ্গ্যা মৃত থুআপু তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭২ তফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ফাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৩ নচহতায়াআনচ ভাভ ডা মৃতঃ অপ্রুহ ভাভ ডা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৪ নভরন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ পদহফন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৫ পকানকরতা তঞ্চঙ্গ্যা স্বাঃ পফযাং তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৬ সুভন তঞ্চঙ্গ্যা পভতাআং তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৭ নফভর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ নচত্ত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৮ ফুরক চান তঞ্চঙ্গ্যা অজংখা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৭৯ জন্মরার তঞ্চঙ্গ্যা ফুরক চান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৮০ পুষ্প নন্দ তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ লুনি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৮১ পূনন ডভা পন তঞ্চঙ্গ্যা নদরী কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৮২ রুন নফকা তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ধল্যাচযন তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৮৩ নননত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ ফাঁন পভান তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৮৪ শফাহকা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাযাছনি ০৭ 

১০৮৫ সুগত ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা অনদচযন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৮৬ ঈত্তভ খুরা তঞ্চঙ্গ্যা জুনতভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৮৭ যাত্তয়া কুভায তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৮৮ কদভ ফুর তঞ্চঙ্গ্যা পুনংগহন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৮৯ অদ ড তঞ্চঙ্গ্যা সুযত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯০ কুাল্যা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯১ নদন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নধয়া তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯২ নদন প্রু তঞ্চঙ্গ্যা বাতকগমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৩ পভহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা দুন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৪ যল্যা তঞ্চঙ্গ্যা নচফমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৫ মনতন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা সুযত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৬ নতাভন তঞ্চঙ্গ্যা নফযর মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৭ পতকগন তঞ্চঙ্গ্যা নচগুনধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৮ নচগুনধন তঞ্চঙ্গ্যা ফচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১০৯৯ াগারা তঞ্চঙ্গ্যা নচকুন ধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০০ যনম্যা তঞ্চঙ্গ্যা যত্ন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০১ নফনয় কুভায তঞ্চঙ্গ্যা সুযত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০২ গানন্দ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা াহা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০৩ জয়ভঙ্গ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাফমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 
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ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১১০৪ তাফমুনন তঞ্চঙ্গ্যা নুন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০৫ কারাচান দাহিং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০৬ নয়া কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০৭ রার নফকা তঞ্চঙ্গ্যা চাম্পু তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০৮ কাহরয়া তঞ্চঙ্গ্যা নফদ্ধমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১০৯ নকংগর ভারা তঞ্চঙ্গ্যা নফদ্ধমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১০ নভযন তঞ্চঙ্গ্যা পযগ্য কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১১ অদুযা তঞ্চঙ্গ্যা গানন্দ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১২ ধভ ডজযা তঞ্চঙ্গ্যা অনদ চযন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৩ াবা নতুন তঞ্চঙ্গ্যা তাফাচান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৪ কাহনফুক তঞ্চঙ্গ্যা ফাঙ্গ্াল্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৫ নি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জাভাভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৬ নভজুকুভায তঞ্চঙ্গ্যা নকযন ভয় তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৭ ভনাফা তঞ্চঙ্গ্যা নভননংা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৮ নফসুকুভায তঞ্চঙ্গ্যা নকচুফান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১১৯ জয়কযা তঞ্চঙ্গ্যা ভধুচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২০ যত্ন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২১ জরন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২২ জীফন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৩ যয়াক তঞ্চঙ্গ্যা নফসুনাথ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৪ সুন তঞ্চঙ্গ্যা নচগুন ধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৫ ধুরুকযা তঞ্চঙ্গ্যা জুন্দু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৬ যনফন তঞ্চঙ্গ্যা জয় তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৭ সুনহরা তঞ্চঙ্গ্যা কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৮ কারাভযত তঞ্চঙ্গ্যা নাকদফা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১২৯ যাঙ্গ্াচবুর তঞ্চঙ্গ্যা বাংগা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩০ পফহরচান তঞ্চঙ্গ্যা অদয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩১ নযভন তঞ্চঙ্গ্যা ফচুগা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩২ নফসুকুভায তঞ্চঙ্গ্যা নকসুভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৩ কাজর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা লুনি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৪ নফতস্যাং তঞ্চঙ্গ্যা যান্দা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৫ মত্ন ধন তঞ্চঙ্গ্যা পযগ্যত্ত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৬ কারায়া তঞ্চঙ্গ্যা থয়াআন প্রুং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৭ কুরুকযা তঞ্চঙ্গ্যা ফংন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৮ জয়কযা তঞ্চঙ্গ্যা ভধুচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৩৯ কং তঞ্চঙ্গ্যা ভং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪০ গুনহকা তঞ্চঙ্গ্যা ভধুচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪১ পতগামুনন তঞ্চঙ্গ্যা কং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪২ অন্দুক মুনন তঞ্চঙ্গ্যা পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৩ পভানগ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তহনয়া তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৪ চুরাপ্রু ভাভ ডা মুনন ভাভ ডা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৫ পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা রামুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৬ নভরন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা যান জয় তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৭ নজত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা কারানফচা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৮ যত্নধন তঞ্চঙ্গ্যা ফহুরা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৪৯ জতংগুরা তঞ্চঙ্গ্যা বাত্তয়া মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫০ কৃঞ্চ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ফংন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫১ নফকভ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা জতংগুরা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫২ বাংহগা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ধরকুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫৩ পুনন ডভা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা নচি কাি তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 
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ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১১৫৪ নফভরচ্ছ তঞ্চঙ্গ্যা কুনফ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫৫ নদন ভারা তঞ্চঙ্গ্যা শফাখ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫৬ কারা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা পফংনগরা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫৭ ঈজ্জর তঞ্চঙ্গ্যা যাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫৮ সুক্র চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ঈফাচান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৫৯ পেত্ত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফান ভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬০ ফরযাভ তঞ্চঙ্গ্যা ফরুন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬১ ন্যাচান তঞ্চঙ্গ্যা লুনফধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬২ ভ ড ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা মুজা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৩ তার পুনয তঞ্চঙ্গ্যা যান্দামুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৪ কারাচুনগ তঞ্চঙ্গ্যা কু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৫ মুক্তাধন তঞ্চঙ্গ্যা নি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৬ ফংা তঞ্চঙ্গ্যা ফাঈকা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৭ সুগচান তঞ্চঙ্গ্যা মুরুংনগয়া তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৮ নভন তঞ্চঙ্গ্যা নফংগর চান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৬৯ আযারার তঞ্চঙ্গ্যা রাোখুরা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭০ অভস্যা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা নফযন্দ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭১ রাআ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা রাবাং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭২ নকত্ত মুনন তঞ্চঙ্গ্যা সুহয়ন্দ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৩ নদন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৪ জয়হন তঞ্চঙ্গ্যা যআতয তঞ্চঙ্গ্যা ূ ু তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৫ রংধন তঞ্চঙ্গ্যা যাজচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৬ পুফন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা দমুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৭ ভাহত্তা তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৮ ভদন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা লুনি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৭৯ লুনি কুভায তঞ্চঙ্গ্যা অকদচান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮০ চপু তঞ্চঙ্গ্যা অকদচান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮১ কাং তঞ্চঙ্গ্যা নন্দু তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮২ খুরাভন তঞ্চঙ্গ্যা পুহিয়া তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৩ শফযানগভন তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৪ পরগামুনন তঞ্চঙ্গ্যা নফজু যাভ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৫ পভতল্যা তঞ্চঙ্গ্যা দয়াআয়া তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৬ ভধুরতা তঞ্চঙ্গ্যা পেত্ত কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৭ ভঙ্গ্ল্যা তঞ্চঙ্গ্যা নচগুন্যা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৮ তুরুননহন তঞ্চঙ্গ্যা কারাভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৮৯ ফান্নহন তঞ্চঙ্গ্যা নফজুযাভ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯০ রুনতহন তঞ্চঙ্গ্যা কারাভান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯১ নমুনন তঞ্চঙ্গ্যা রাবাং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯২ ভগনা তঞ্চঙ্গ্যা কারাংহগা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৩ গুরাং তঞ্চঙ্গ্যা কাং তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৪ রাংহদ তঞ্চঙ্গ্যা জন্ম মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৫ যাঙ্গ্াভযত তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৬ চন্দ্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নরাপু তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৭ নরাপু তঞ্চঙ্গ্যা কারাভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৮ নুনচ্ছধন তঞ্চঙ্গ্যা কারাভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১১৯৯ নফদ্যাকুভায তঞ্চঙ্গ্যা াযামুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০০ তুনন তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১২০১ নয়াজ মুনন তঞ্চঙ্গ্যা রাধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০২ অনন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চপু তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০৩ পুনত্তগুরা তঞ্চঙ্গ্যা পত্তগুরা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

 



৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১২০৪ পুন ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নফনা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০৫ সুজন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা পত্তগুরা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০৬ পবজাল্যা তঞ্চঙ্গ্যা আযারার তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০৭ আযারার তঞ্চঙ্গ্যা নযাভন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০৮ কুগুভন তঞ্চঙ্গ্যা ফচুগা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২০৯ ভয রার তঞ্চঙ্গ্যা অভস্যা মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১০ ফচুগা তঞ্চঙ্গ্যা রামুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১১ কারা কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নুত্তুহ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৩ অরাধন তঞ্চঙ্গ্যা কারাধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৪ অনন্দ রার তঞ্চঙ্গ্যা পভানগ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৫ জীফন চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা অন্তু তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৬ ন্যাচান তঞ্চঙ্গ্যা লুনযধন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৭ ভয ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ভনচান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৮ চাগা খুরা তঞ্চঙ্গ্যা গুনফন্দ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২১৯ নুন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা কুগুযা পভান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২০ খারাচান তঞ্চঙ্গ্যা নুন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২১ অদয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নুত্তহ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২২ চাগাখুরা তঞ্চঙ্গ্যা ভাদর চান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৩ জীফন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা দয়াআয়া তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৪ নকনংগ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা যাজ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৫ ল্যান তঞ্চঙ্গ্যা কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৬ যতন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা চপু তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৭ পপভাহত্তা তঞ্চঙ্গ্যা কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৮ ংহপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা ’’ তাংকুআতাং ০৮ 

১২২৯ জভ ড মুনন তঞ্চঙ্গ্যা নফরভ চান তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২৩০ যায়ভন তঞ্চঙ্গ্যা ঙ্গ্ মুনন তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২৩১ কানংগ তঞ্চঙ্গ্যা মনতনা তঞ্চঙ্গ্যা তাংকুআতাং ০৮ 

১২৩২ ঈহথায়াআ  ভাভ ডা ভংচাপ্রু ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৩ শকযঈ ভাভ ডা ভংপহৃ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৪ কযঐ ভাভ ডা মুআং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৫ ঈক ভাভ ডা নজননং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৬ নচংাপ্রুভাভ ডা খহথায়াআ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৭ নচংাভং ভাভ ডা রাচাঈ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৮ থুআা ভাভ ডা ননরাং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৩৯ অনু ভাভ ডা নচংাভং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪০ চক ভাভ ডা ভংকমুআ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪১ ভংহজহক ভাভ ডা মুআং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪২ ঈনচংহথায়াআ ভাভ ডা পথায়াআনুনচং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৩ ভংকমুআ ভাভ ডা থুআক্রাং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৪ ঈখ্যাভং ভাভ ডা পথায়াআনচং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৫ ানচংনু ভাভ ডা ংনচং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৬ ংরা ভাভ ডা ভংহছাগী ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৭ ঈচনু ভাভ ডা ’’ ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৮ প্রুাহথায়াআ ভাভ ডা শকযঈ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৪৯ কযম্যানচং ভাভ ডা চহথায়াআঈ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫০ রাভং নচং ভাভ ডা ফহথায়াআ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫১ ঈরাপ্রুভাভ ডা ারাঈ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫২ ঈচনু ভাভ ডা পথায়াআচাআরা ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫৩ পথায়াআনুনচং ভাভ ডা ভংপ্রুচাআ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫৪ পভহদা ভাভ ডা প্রুরাং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 



নবনজএপ এয তানরকা 
 

ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১২৫৫ পছানযভং ভাভ ডা ংপ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫৬ ারাঈ ভাভ ডা ারাজাআ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫৭ ঈহথায়াআনু ভাভ ডা চাআকভং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫৮ খ্যাভাপ্রুভাভ ডা মুআভংঈ ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৫৯ থুআাংভং ভাভ ডা থুআক্রাং ভাভ ডা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৬০ ংকযপ্রু নিঃ ফানা নিপুযা ফিথনর ভাভ ডা ািা ০৯ 

১২৬১ রাহথায়াআঈ ভাভ ডা শমুআচাআ ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬২ ভংয়াআ ভাভ ডা কযঘপ্রু ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৩ ঈনচংনু ভাভ ডা কযহথায়াআঈ ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৪ পযদাং ভাভ ডা শহথায়াআপ্রুভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৫ চাপ্রু ভাভ ডা পযদাং ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৬ কযঈপ্রু ভাভ ডা ংপ্রুভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৭ পভাংনচং ভাভ ডা ংানচং ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৮ রাহছাহৃ ভাভ ডা কযখপ্রুভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৬৯ প্রুহথায়াআঈ ভাভ ডা পথায়াআকয ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৭০ শবনুনচং ভাভ ডা কযনচংরা ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৭১ ভানংনু ভাভ ডা পযদাং ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৭২ ভংনুনচং ভাভ ডা পারাহথায়াআ ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৭৩ ভংনাআনচং ভাভ ডা পয্যাথায়াআ ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৭৪ ভংহছা ভাভ ডা প্রুহথায়াআ ভাভ ডা ছার ছিা ািা ০৯ 

১২৭৫ ঈননশ্যা তঞ্চঙ্গ্যা খুরাভন তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৭৬ ভনসুরার তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ প্রান তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৭৭ কুগুনং তঞ্চঙ্গ্যা ফারয়া তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৭৮ জদাযাভ তঞ্চঙ্গ্যা ফজ্জভনন তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৭৯ পককযা তঞ্চঙ্গ্যা যসুন তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮০ দীয়ন তঞ্চঙ্গ্যা রাহরা তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮১ সুলু তঞ্চঙ্গ্যা গ্লকযা তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮২ ঈযাংথা তঞ্চঙ্গ্যা কারজয় তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৩ রুহন তঞ্চঙ্গ্যা মৃতঃ সুফঙ্গ্ তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৪ যনন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা থামঙ্গ্যা তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৫ জুডন তঞ্চঙ্গ্যা তাযঙ্গ্ তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৬ পুন ড কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভাশ্য তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৭ নতহকা তঞ্চঙ্গ্যা পেয তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৮ াহন্দা তঞ্চঙ্গ্যা জানযভন তঞ্চঙ্গ্যা াদাযী ছিা ০৯ 

১২৮৯ তয ভনন নিপুযা ফনকযাভ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯০ নাআজন নিপুযা ফনকযাং নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯১ গানিহয়র নিপুযা ননথজন নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯২ তযফাং নিপুযা ফনকযাং নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৩ নামারুং নিপুযা ফদর নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৪ নভন নিপুযা পভথাযাআ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৫ সুফা নিপুযা ফাকুযাভ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৬ ানদভনন নিপুযা দুননা নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৭ যংজভা নিপুযা ানাযাং নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৮ মতীন্দ্র নিপুযা অিাাভ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১২৯৯ পমাহপ নিপুযা ভানরযাং নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০০ পমানা নিপুযা নাচন্দ্র নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০১ নচগং নিপুযা ানযাং নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০২ নফাআ নিপুযা ফাহুযাভ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০৩ নফফাচন্দ্র নিপুযা ানাচযন নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০৪ পঘান নিপুযা ভানরযাং নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

      ৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 



 
ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১৩০৫ রাহখ নিপুযা কুনকা নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০৬ ফাাভনন নিপুযা পযগান নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০৭ নজাা নিপুযা কাতান নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০৮ পুন ডচন্দ্র নিপুযা নগচান নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩০৯ রাযভনত নিপুযা পগাায চন্দ্র নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১০ নহযন্দ্র নিপুযা রুহফন নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১১ গংগা চন্দ্র নিপুযা সুঈ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১২ সুজন নিপুযা নগচাদ নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১৩ ননযযাং নিপুযা ংগভনন নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১৪ ফহযন্দ্র নিপুযা নিা নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১৫ ানযাং নিপুযা াযায় নিপুযা পুকুয ািা ০৯ 

১৩১৬ ফাদুরা নিপুযা রাহগা নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩১৭ জগনদ নিপুযা মৄনধনি নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩১৮ রাহযভনন নিপুযা যনভনন নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩১৯ প্রবাত নিপুযা থ্য ভনন নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২০ নফনজডয় নিপুযা নফজয় নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২১ রাভনন নিপুযা অধুভনন নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২২ গুংগাচন্দ্র নিপুযা শচনমযাং নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৩ যনফন্দ্র নিপুযা নতচন্দ্র নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৪ চাংরাগ্য নিপুযা নফশ্বচন্দ্র নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৫ যফাট নিপুযা রাহগা নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৬ ভননজয় নিপুযা পফআংগভনন নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৭ নতযাং নিপুযা পভস্তযাং নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৮ হরন্দ্র নিপুযা নফন্দ্রজয় নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩২৯ পগাার চন্দ্র নিপুযা রভানদ নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩০ াআননাঁ নিপুযা শচনতযাং নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩১ ভানরযাং নিপুযা ’’ প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩২ নকুচন্দ্র নিপুযা খুংথাযাআ নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩৩ অননফাদ নিপুযা যফাট নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩৪ গনফচন্দ্র নিপুযা যফাট নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩৫ ফাদ্য চন্দ্র নিপুযা নফশ্ব চন্দ্র নিপুযা প্রংজাং ািা ০৯ 

১৩৩৬ নফশ্ব চন্দ্র নিপুযা কুহরা নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৩৭ াআাপ্রু নিপুযা াঁভনন নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৩৮ জনানয নিপুযা ংকপ্রুনিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৩৯ মুনক্তযাং নিপুযা াভাচযন নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪০ ধন্য চন্দ্র নিপুযা দাআা নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪১ অনন্দ্রজয় নিপুযা কুহরাঁ নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪২ াঁভনন নিপুযা দাআনজন নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৩ যাভদু নিপুযা াযাং নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৪ রারভা নিপুযা নফশ্বভনন নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৫ হদা নিপুযা নখরুযাআ নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৬ ফাদুা নিপুযা নতজন নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৭ গংপ্রু নিপুযা নতযাং নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৮ ঈাআভনন নিপুযা আফান নিপুযা চাযনজং ািা ০৯ 

১৩৪৯ দাকডন নিপুযা াবুা নিপুযা পপ্রুািা ০৯ 

১৩৫০ যনফন্দ্র নিপুযা কানজন নিপুযা পপ্রুািা ০৯ 

১৩৫১ রাআভা নিপুযা যাংতা নিপুযা পপ্রুািা ০৯ 

১৩৫২ চনন্দজন নিপুযা ধভ ডযায় নিপুযা পপ্রুািা ০৯ 

১৩৫৩ পকন্দ্রভনন নিপুযা কযযাং নিপুযা পপ্রুািা ০৯ 

১৩৫৪ জানতযাআ নিপুযা ানদজন নিপুযা পপ্রুািা ০৯ 

১৩৫৫ ানদজন নিপুযা রখব্যাে নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 



 
ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১৩৫৬ পভান নিপুযা ফযাআা নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

১৩৫৭ যাভন্দ নিপুযা নকভনন নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

১৩৫৮ পঘানা নিপুযা ফংনা নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

১৩৫৯ তযচন্দ্র নিপুযা দুযনা নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

১৩৬০ পখভন্দ নিপুযা নকভনন নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

১৩৬১ সুফর নিপুযা কভংরা নিপুযা ধু ানন ছিা ০৯ 

১৩৬২ জহযন্দ্র নিপুযা জনচন্দ্র নিপুযা ানতছিা ০৯ 

১৩৬৩ মাআহফাা নিপুযা যাভন্দ নিপুযা ানতছিা ০৯ 

১৩৬৪ কানরন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা নযনকত তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৬৫ সুযি তঞ্চঙ্গ্যা কারাম্যা তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৬৬ পতযানী তঞ্চঙ্গ্যা বাযভনন তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৬৭ যনফ তঞ্চঙ্গ্যা ধীহযন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৬৮ কাহভ তঞ্চঙ্গ্যা জ্বফর তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৬৯ ানিরা তঞ্চঙ্গ্যা ফযাংন্যা তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৭০ জুফল্যা তঞ্চঙ্গ্যা পুষ্পভন তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৭১ অআর পচাগা তঞ্চঙ্গ্যা লুনজয়াং তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৭২ গুহরাধান তঞ্চঙ্গ্যা রুহন তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৭৩ কনযাভ তঞ্চঙ্গ্যা নফযরি তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৭৪ নফনচান তঞ্চঙ্গ্যা ফগা তঞ্চঙ্গ্যা টাআগায ািা ০৯ 

১৩৭৫ মুনক্তযাং নিপুযা পমতুরা নিপুযা ফিথনর নিপুযা ািা ০৯ 

১৩৭৬ কন ডরা নিপুযা পযগ্য নিপুযা ফিথনর নিপুযা ািা ০৯ 

১৩৭৭ অিাভনন নিপুযা ননতযাং নিপুযা ফিথনর নিপুযা ািা ০৯ 

১৩৭৮ ানফযাং নিপুযা যনফ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৭৯ নড ডাট নিপুযা সুহরতা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮০ অননচাঁদ নিপুযা জাা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮১ নাচন্দ্র নিপুযা াবুা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮২ াঁনদজন নিপুযা পথভি নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৩ ফাযাং নিপুযা চাআননং নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৪ মাদুভনন নিপুযা বৃা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৫ ননতযাং নিপুযা যহভ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৬ নফযঙ্গ্ নিপুযা জভান্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৭ মুনয়া নিপুযা - ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৮ ভংছুহ ভাভ ডা প্ররাং ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৮৯ ঈননু ভাভ ডা চাকভং ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯০ নফন্দ্র ভাভ ডা জাযাং ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯১ নজভনন ভাভ ডা াাযাং ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯২ ানতযাং ভাভ ডা পভস্তযাং ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৩ নদনযভনন তঞ্চঙ্গ্যা যত্তন তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৪ াংনয়া তঞ্চঙ্গ্যা নছনদযাপু তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৫ নফগফজয় তঞ্চঙ্গ্যা কায়াভনন তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৬ যংগনত নিপুযা ভহজা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৭ ফানর ডন ফভ ’’ ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৮ ংকপ্রু পখয়াং ভারাং পখয়াং ফিথনর ািা ০৯ 

১৩৯৯ ভংাপ্রু পখয়াং ারাপ্রু পখয়াং ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০০ নভন নিপুযা পভথাযাআ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০১ ফাজনর নিপুযা াহনযাং নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০২ ফাাত নিপুযা রুগচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০৩ নগযাং নিপুযা কাঈআরা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০৪ থরুং নিপুযা পয নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০৫ গুদাচন্দ্র নিপুযা তযযাং নিপুযা  ০৯ 
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১৪০৬ নফযকুন্দ নিপুযা জভাা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০৭ নাহকা চন্দ্র নিপুযা নতযাভ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০৮ যনফ নিপুযা কান চন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪০৯ জুহগন্দ্র নিপুযা জনচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১০ সুহযন্দ্র নিপুযা জনচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১১ এভ মুযং াঈরু মুযং ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১২ ানচাং মুযং ’’ ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৩ তভতুআ মুযং এভ মুযং ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৪ পযংব্লযাং মুযং াহনর মুযং ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৫ ক্রংভং মুযং ভাকহত মুযং ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৬ পভনপু মুযং পভনহত মুযং ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৭ খাভহযং মুযং ’’ ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৮ ভি তঞ্চঙ্গ্যা সুযত পন তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪১৯ দুরার তঞ্চঙ্গ্যা যনন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২০ চন্দ্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা িা তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২১ প্র কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জুফল্যা তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২২ পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা জাভাআয়া তঞ্চঙ্গ্যা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৩ বৃন ভনন নিপুযা াদুচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৪ াদুযাভ নিপুযা হনা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৫ আা নিপুযা দুগ ডভনন নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৬ চনথরা নিপুযা ঠাকুয চান নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৭ নতযাভ নিপুযা ক্রা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৮ য়দাা নিপুযা ফীযচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪২৯ জহররুং নিপুযা মৃতঃ রখদা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩০ নতাচন্দ্র নিপুযা নচংাযাভ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩১ নচংতাযাভ নিপুযা ঘাভানী নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩২ ভংহকয়া নিপুযা পমতুরা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৩ কন ডরা নিপুযা দুনখত নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৪ পচতা নিপুযা তাভাা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৫ ফীযর নিপুযা জভন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৬ যনফভন নিপুযা দুকযা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৭ হদা নিপুযা মুনব্দচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৮ পথায়াআরাভং ভাভ ডা ংকরা ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৩৯ ভংনংনু ভাভ ডা পপাহথায়াআ ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪০ পভকয ভাভ ডা পথায়াআকযং ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪১ ঈরাভং ভাভ ডা ানচংহথায়াআ ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪২ াপ্রুনচং ভাভ ডা ারাঈ ভাভ ডা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৩ পজহকা নিপুযা ভায়াা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৪ চন্দ্র পগাার নিপুযা ভায়াযাভ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৫ ফীযফাহু নিপুযা ভায়াা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৬ ফাহুরা নিপুযা ভায়াা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৭ পমাহপ নিপুযা দুগ ডভনন নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৮ ানং চন্দ্র নিপুযা দুগ ডভনন নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৪৯ হযন্দ্র নিপুযা নখযাংা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫০ নফা নিপুযা ননতফাভ নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫১ কযাাআ নিপুযা মানাপ্রু নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫২ তাভাা নিপুযা ফালুয়া নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫৩ ফ্রানি নিপুযা নতযাং নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫৪ ভাযাা নিপুযা পভানযাং নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫৫ পভন নিপুযা রাকু নিপুযা   
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১৪৫৬ তাভাা নিপুযা ফালুয়া নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫৭ যায়ফাদু নিপুযা নতচন্দ্র নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫৮ ভহফরা নিপুযা কানযাং নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৫৯ নহভন্দ্র নিপুযা ধনজয় নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৬০ াদাযগ নিপুযা নফদ্যাযাং নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৬১ ংগ্যপ্রুনিপুযা যানা নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৬২ মুনযাং নিপুযা ঘুযাচান নিপুযা ফিথনর ািা ০৯ 

১৪৬৩ টানপুআ ফভ যাংনদং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৬৪ অহফাযাআ ফভ পনআখুর াং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৬৫ ফান রার ফভ নঅর ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৬৬ রাতরাআ ফভ পায়হরআ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৬৭ ভআরাটু ফভ জরমুয ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৬৮ নয়ার পুআ ফভ জরনাত ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৬৯ রারথায ফভ ফাননফয়াক ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭০ যাভআয়াং ফভ াংজুয়াভ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭১ াপুআ ফভ যাংনক ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭২ বানাং ফভ সুভ তং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৩ পযভহত ফভ যাংথাং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৪ ফয়থাং ফভ পচঈঅর ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৫ বারতাআ ফভ রাআনি্রয ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৬ জনভআ ফভ াংজুয়াভ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৭ পনায়াআপুআ ফভ ানহং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৮ পযৌমন অর ফভ যাংঅর ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৭৯ ফাবুর ফভ সুভায ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮০ নজংহযায়াত ফভ থাতহরআখু ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮১ রার তন ফভ সুভবয ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮২  য়াংরভাভ ফভ ননহগয়া ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৩ রাআখুফারার ফভ ভননহং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৪ দুভ ফভ নয়মং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৫ পযৌথন নকভ ফভ ফয়থাং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৬ যাভনদন ফভ ভানহতায়ানরয়ান ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৭ পচাকপুআ ফভ সুংখুভ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৮ পযভ বখাভ ফভ দৎখাং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৮৯ াপুআ ফভ যাংনক ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯০ রারহফর ফভ রার পনায়াআ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯১ বানমুন ফভ রাআখুফ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯২ যাহভায়ান ফভ পনআনকভ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৩ যাভ ানহত ফভ ফভহত ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৪ নফনডন ফভ রাআনি্রক ফভ  মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৫ াভন ফভ ভুযাং ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৬ তানআর ফভ পছৌননয়ায ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৭ নজংহনাযাআ ফভ থাত রাআ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৮ ভুযাং ফভ তভহরা ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৪৯৯ ভহত ফভ পমাখাভ ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৫০০ ননকভ ফভ জরভাত ফভ মমুনাছনি ০৯ 

১৫০১ পভাঃ সুরতান পাননভয়া শুকয ছনি ০৯ 

১৫০২ অম্মদ নভয়া অব্দুর যভান শুকয ছনি ০৯ 

১৫০৩ অযফ অরী অব্দুর পাফা শুকয ছনি ০৯ 

১৫০৪ পভাঃ ভননয খনরর যভান শুকয ছনি ০৯ 

১৫০৫ অব্দুর ারাভ অবুর কাহভ শুকয ছনি ০৯ 
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১৫০৬ মুকুর ভনল্লক  পনার কানি শুকয ছনি ০৯ 

১৫০৭ জনরর অব্দর গনন শুকয ছনি ০৯ 

১৫০৮ জনভ ঈনদ্দন পভাজাহয শুকয ছনি ০৯ 

১৫০৯ পভাঃ গনন অরতাপ শুকয ছনি ০৯ 

১৫১০ পভাঃ াভসুর ক তাজ ঈনদ্দন শুকয ছনি ০৯ 

১৫১১ জয়নার জফফায অরী শুকয ছনি ০৯ 

১৫১২ গাারভ গুযানভয়া শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৩ নূয নফী নপ ঈল্লা শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৪ ভাসুদ আরাভ পভাঃ সুরতান শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৫ পজযাৎো পভাঃ সুরতান শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৬ নদরী চাকভা যতন চাকভা শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৭ পভরা চাকভা যতন চাকভা শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৮ সুদী চাকভা নচত ভযত চাকভা শুকয ছনি ০৯ 

১৫১৯ ননযধন চাকভা নাফভনন চাকভা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২০ পারা ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা বন্দ ভনন তঞ্চঙ্গ্যা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২১ ফানু তঞ্চঙ্গ্যা জনতন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২২ হফন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা যায়ভনন তঞ্চঙ্গ্যা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২৩ প্রদী ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা যাত ভনন তঞ্চঙ্গ্যা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২৪ সুকা চাকভা ফান যাভ চাকভা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২৫ পভানজ ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা কাহন্দভনন তঞ্চঙ্গ্যা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২৬ কারাচান চাকভা যত্নাকয চাকভা শুকয ছনি ০৯ 

১৫২৭ তুতু তঞ্চঙ্গ্যা লুনিভা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫২৮ ফুর রতা তঞ্চঙ্গ্যা ভকযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫২৯ চুচযাং খুরা তঞ্চঙ্গ্যা রংজযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩০ মনতন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ননয়াচযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩১ লুনিধন তঞ্চঙ্গ্যা কহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩২ জীফন মূল্য তঞ্চঙ্গ্যা ভকযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৩ ানিভয় তঞ্চঙ্গ্যা পফমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৪ পুতুলু তঞ্চঙ্গ্যা পআমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৫ কহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা কানরং তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৬ সূয্যড পন তঞ্চঙ্গ্যা ভাজন মুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৭ বৃিরার তঞ্চঙ্গ্যা ধনকুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৮ ানখজয় তঞ্চঙ্গ্যা অনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৩৯ ফাংহগা তঞ্চঙ্গ্যা কুসুভ খুরা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪০ পতনাচান তঞ্চঙ্গ্যা নদনয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪১ অল্যামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভূনভধন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪২ ননর তঞ্চঙ্গ্যা অল্যামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৩ স্বপ্ন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জানন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৪ ভংগাচান তঞ্চঙ্গ্যা ফশ্যা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৫ নশু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা জানন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৬ কুগুযা তঞ্চঙ্গ্যা রাহত্তাভনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৭ নপ্রয়রার তঞ্চঙ্গ্যা থম্যা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৮ কারকযা তঞ্চঙ্গ্যা কুভাজযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৪৯ নতফ ডাচান তঞ্চঙ্গ্যা ভাহনকযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫০ ভযত চান তঞ্চঙ্গ্যা নতরকভন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫১ বুনর মূল্য তঞ্চঙ্গ্যা মুদুযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫২ পূন ডজয় তঞ্চঙ্গ্যা অকভন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫৩ নচযনঞ্জত তঞ্চঙ্গ্যা ফনফচা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫৪ যাঙ্গ্াফা তঞ্চঙ্গ্যা কহযয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫৫ মুনুযা তঞ্চঙ্গ্যা নদহযন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

 

৩নং পারুয়া আঈননয়ন নযলদ 
নবনজএপ এয তানরকা 

 



ক্রঃ নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ ঠিকানা য়াড ড 

১৫৫৬ পন্দ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নভনা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫৭ কারা ধন তঞ্চঙ্গ্যা মূল্য তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫৮ নপ্রয় তঞ্চঙ্গ্যা সুনচ কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৫৯ নফশু রার তঞ্চঙ্গ্যা নয়ংখা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬০ ভযন তঞ্চঙ্গ্যা কৃঞ্চ তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬১ অহকহয তঞ্চঙ্গ্যা ভতুচান তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬২ নচগুনচান তঞ্চঙ্গ্যা নকুর তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৩ নভনু কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভানছ তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৪ মুদুযা তঞ্চঙ্গ্যা ফুর ভনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৫ কান্দ্রা তঞ্চঙ্গ্যা দুভা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৬ ভঙ্গ্র পন তঞ্চঙ্গ্যা পকহগযা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৭ নফশু চান চাকভা তনা চাকভা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৮ ঈজ্জর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা কৃঞ্চ তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৬৯ পফমুনন তঞ্চঙ্গ্যা দুহনামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭০ নফভর ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা তাযাচান তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭১ অহরয়া কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ফংন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭২ নদন কুভায তঞ্চঙ্গ্যা নতরংভনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৩ পুনং চান তঞ্চঙ্গ্যা হয তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৪ বন্যা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা নফনানচয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৫ পুরভর তঞ্চঙ্গ্যা ভঙরধন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৬ রাোখুরা তঞ্চঙ্গ্যা পতযা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৭ ভংগ্যা পু তঞ্চঙ্গ্যা জর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৮ ভংহচ তঞ্চঙ্গ্যা চুরাপু তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৭৯ বালুকযা তঞ্চঙ্গ্যা নফনানচয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮০ ভচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ’’ ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮১ চুরাপু তঞ্চঙ্গ্যা অরিমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮২ কানতডকযা তঞ্চঙ্গ্যা নফনানচয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৩ পপ্রভ রার তঞ্চঙ্গ্যা পকরা তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৪ কারা নফচা তঞ্চঙ্গ্যা রকচান তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৫ যভফচু তঞ্চঙ্গ্যা যাহঙ্গ্য়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৬ কুভাহতা তঞ্চঙ্গ্যা হফন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৭ দুন ভন তঞ্চঙ্গ্যা পযগামুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৮ ভয নজয়া তঞ্চঙ্গ্যা বুনরধন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৮৯ যদংখুরা তঞ্চঙ্গ্যা রাগমুনন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৯০ আযাধন তঞ্চঙ্গ্যা বুনরধন তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৯১ ফচুূুগা তঞ্চঙ্গ্যা অভায়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৯২ কন্যা চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা নফননচয়া তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৯৩ যচযা তঞ্চঙ্গ্যা ভর কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৯৪ পুনঙ্গ্ ভারা তঞ্চঙ্গ্যা অদয কুভায তঞ্চঙ্গ্যা ভনন্দযা ছিা ০৯ 

১৫৯৫ ভান নভয়া  নআভ ঈনদ্দন ফাঙারী ািা ০৬ 

১৫৯৬ নদরী ফাবু তঞ্চঙ্গ্যা ন্দুক কুভায এগুজযাছনি ০৬ 

১৫৯৭ াখী তঞ্চঙ্গ্যা রিযা তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

১৫৯৮ নতুন ফাবু তঞ্চঙ্গ্যাো্ যাহঙ্গ্া তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 

১৫৯৯ জুহয কুভায চাকভা যাঙ্গ্া শফদ্যয়া চাকভা এগুজযাছনি ০৬ 

১৬০০ নফশুরার তঞ্চঙ্গ্যা কারাচান তঞ্চঙ্গ্যা এগুজযাছনি ০৬ 
 


