
ক্রমিক নাি মিতা/স্বািীর নাি ওয়ার্ড গ্রাি আইমর্ নং প্রািককর স্বাক্ষর সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

1 ভাআনুর আরাভ অঃ ভজিদ ১ ঈজিযাকাজি 19821919435424598

2 রুনু বফগভ বভাফাযক ১ ঈজিযাকাজি 19761919435424585

3 যাজভা খাতুন ফাচু্চ জভয়া ১ ঈজিযাকাজি 19581919435424568

4 াজপয়া বফগভ ুরতান জভয়া ১ ঈজিযাকাজি 19531919435424887

5 বেননায়াযা বফগভ বদৌরত বানন ১ ঈজিযাকাজি 19471919435424872

6 াযবীন অক্তায জভিান ১ ঈজিযাকাজি 19871919435424885

7 বযননা বফগভ নিরুর আরাভ ১ ঈজিযাকাজি 3283349037

8 অভরুি বফগভ ভৃত অঃ খানরক ১ ঈজিযাকাজি 19631919435425051

9 জফিয় চন্দ্র জফশ্বা রজরত চন্দ্র ১ ঈজিযাকাজি 19676725802735219

10 ুভন জভয়া জদ জভয়া ১ ঈজিযাকাজি 7355767661

11 বভাঃ অনু জভয়া অঃ রজতপ ১ ঈজিযাকাজি 19801919435424655

12 বযাজিনা অরা ঈজিন ১ ঈজিযাকাজি 19831919435000007

13 খাজদিা অক্তায িাভার ১ বাটিাড়া 3755687484

14 বভাাঃ কুজনুয অক্তায বভাঃ অননায়ায বানন ১ ককয়াযাড়া 19621919435424008

২নং জগতিরু ইউমনয়ন িমরষদ, মততাস, কুমিল্লা। 
ককামির্-১৯ উিলকক্ষ আগস্ট-২০২১ িাকসর মিকেষ িরাদ্দ

উিকারকিাগীর সংখ্যা: ৪০০ মিতরকের তামরখ্: ১৩/০৯/২০২১



15 এংযাি জভয়া াভ ুজভয়া ১ ঈজিযাকাজি 19621919435424657

16 িয়ন্তী যানী মাদফ চন্দ্র ১ ঈজিযাকাজি 19876720602269371

17 ুভী যানী ফন্ত চন্দ্র ১ মাত্রাফাড়ী 6905767312

18 জফতা যানী নীর চন্দ্র ১ মাত্রাফাড়ী 19831919435424314

19 নয়ন ভজন যাভকভর ১ মাত্রাফাড়ী 5105694482

20 শ্রী জফভর ঠাকুয মুনগ বগাাআ ১ মাত্রাফাড়ী 19631919435424253

21 তন চন্দ্র জযচযন ১ মাত্রাফাড়ী 19881919435424492

22 গীতা যানী ননয চন্দ্র ১ মাত্রাফাড়ী 19601919435424263

23 জখা যানী নীড় দা ১ মাত্রাফাড়ী 19791919435424319

24 জফশ্বভতী যানী বকফর দা ১ মাত্রাফাড়ী 19781919435424270

25 াী যানী চযন দা ১ মাত্রাফাড়ী 19631919435424272

26 বপারী যানী াাঁু চন্দ্র ১ মাত্রাফাড়ী 19781919435424406

27 জফ ুচন্দ্র দা ইশ্বয চন্দ্র দা ১ মাত্রাফাড়ী 19876725809032649

28 কুরেুভ অক্তায অক্তায বানন ১ ঈজিযাকাজি 19881919435424905

29 নুযিাান বফগভ অঃ ফানতন ১ ঈজিযাকাজি 19921919435000059

30 িাজকয বানন ুরতান জভয়া ১ ঈজিযাকাজি 19781919435424831

31 পানতভা বফগভ আঈনুে জভয়া ১ ঈজিযাকাজি 19821919435424839

32 জফরজক বফগভ জপনযাি অনভদ ১ ঈজিযাকাজি 19671919435424613



33 অঃ ভান্নান ভৃত িাপয অরী ১ ঈজিযাকাজি 19771919435424869

34 বভাাঃ জয়াযা বফগভ অভত অরী ১ ঈজিযাকাজি 5098306037

35 বভানেদা বফগভ অফুর ানভ ১ ঈজিযাকাজি 19711919435424894

36 বগারাী াযাধন ১ মাত্রাফাড়ী 19631919435424313

37 েজনয়া অঃ যফ জভয়া ১ ঈজিযাকাজি

38 িাভান অনদ ১ ঈজিযাকাজি

39 াভেুনাায জফ জভয়া ১ ঈজিযাকাজি

40 অঃ ওাফ ায়দায অরী ১ ঈজিযাকাজি

41 ুয ফারা কৃষ্ণ দা ২ বাটিাড়া 19581919435426793

42 ানু াভেুর ক ২ বাটিাড়া 19621919435426599

43 বযাকানা ভিনু ২ বাটিাড়া 19881919435427210

44 াজরভা অননায়ায বানন ২ বাটিাড়া 19731919435427218

45 োজপয়া রজতপ ২ বাটিাড়া 19521919435426570

46 জনতক দা ুজযন্দ্র দা ২ বাটিাড়া 19751919435426812

47 বভানভনা িরুা ২ বাটিাড়া 19731919435427479

48 জয কভর ভজনন্দ্র দা ২ বাটিাড়া 19901919435000214

49 বযখা বগারাভ াযওয়ায ২ বাটিাড়া 19781919435427307

50 ভনু্ট দা জফা দা ২ বাটিাড়া 19621919435426582



51 ঈলা ফারা যজফ দা ২ বাটিাড়া 19831919435426541

52 জকনাযী ফারা ুকুভায ২ বাটিাড়া 19851919435426679

53 ভাুদা অঃ কারাভ ২ বাটিাড়া 19821919435427052

54 জনরুপা বফগভ ফিরুয যভান ২ বাটিাড়া 19701919435427289

55 ষ্টভী যানী কাজরদা ২ বাটিাড়া 19781919435426545

56 অজপয়া খাতুন াজনপ জভয়া ২ বাটিাড়া 19631919435427028

57 চম্পা ফারা বরাকনাথ দা ২ বাটিাড়া 19721919435427272

58 বভাাঃ জযনা অক্তায বভাঃ জিরানী ২ কারাআযকাজি 19721919435424110

59 নাজয নানয়ফ অরী ২ কারাআযকাজি 19591919435468977

60 বভাঃ যাজিফ জিরানী ২ কারাআযকাজি 8216501349

61 বভাাঃ ফান ুজফজফ অনু জভয়া ২ যায়ুয 19631919435425710

62 বভাঃ অরাঈজিন অপেযঈজিন ২ যায়ুয 19851919435425856

63 তািভন বভাঃ াজফি জভয়া ২ যায়ুয 19401919435425524

64 বযানকয়া বফগভ ভৃত অরভাে ২ যায়ুয 19651919469441213

65 তেুযা খাতুন ওয়াি ঈজিন ২ যায়ুয 19471919435425504

66 অনরা অক্তায অঈয়ার জভয়া ২ যায়ুয 19871919435425538

67 এজরিা বফগভ বভাঃ আঈনু ২ যায়ুয 19881919435425685

68 রুজপয়া অক্তায বভাঃ ভুক্তায ২ যায়ুয 19861919435425557



69 দরুার ভৃত অড়াআ ২ যায়ুয 19831919435425863

70 ভুয়াীন আজি অরী ২ কারাআযকাজি 19851919435015711

71 নুয িাান বভাঃ অফদরু ২ বাটিাড়া 19701919435427309

72 ভারা বনায়াফ জভয়া ২ বাটিাড়া 19771919435427079

73 জল্পী যানী ভজনন্দ্র ২ বাটিাড়া 19861919435427134

74 জফখা কাজর জফশ্বা ২ বাটিাড়া 19851919435426903

75 ুফর্ো অক্তায জযািরু আরাভ ২ যায়ুয 6455700101

76 অননায়াযা ভৃত চান জভয়া ৩ িগতুয তুরাকাজি 19561919435427734

77 তাজনয়া অক্তায অাদিু িাভান ৩ িগতুয তুরাকাজি 9155739833

78 তােজরভা অঃ োভাদ ৩ িগতুয তুরাকাজি 19881919435427692

79 জজযনা িাভান ৩ ১ভ দানীাড়া 19881919435426412

80 বভাঃ ফাফর ুজভয়া জরর ুজভয়া ৩ ১ভ দানীাড়া 4655747774

81 িজভরা ফাফযী জভয়া ৩ ১ভ দানীাড়া 19371919435426480

82 তােজরভা অক্তায িহুরুর আরাভ ৩ ১ভ দানীাড়া 19852697408872499

83 বেন ুজভয়া অআোরী ৩ ১ভ দানীাড়া 19611919435426403

84 ভায়া বফগভ অক্কা পজকয ৩ ১ভ দানীাড়া 19621919435426471

85 যীভা নাজেয ৩ িগতুয তুরাকাজি 19871919435427589

86 জপরুিা বফগভ অঃ রজতপ ৩ ১ভ দানীাড়া 19471913621823488



87 বভাঃ িীফ জভয়া ভজিফুয যভান ৩ ১ভ দানীাড়া 19901919435000234

88 কজফয জভয়া রজতপ জভয়া ৩ ১ভ দানীাড়া 19791913621862599

89 বভাঃ কািী িজভ কার ুকািী ৩ িগতুয তুরাকাজি 19851919435429226

90 ভজিযা খাতুন অকযাভ ঈজিন ৩ ১ভ দানীাড়া 1933946327

91 বভাাঃ ারুর বফগভ অব্দুর ভান্নান ৩ ১ভ দানীাড়া 19712617695111375

92 বভাাঃ জিয়াজভন অক্তায ওজরঈল্লা ৩ ১ভ দানীাড়া 19882617695111376

93 ানিদা বফগভ অিগয অরী বূআয়া ৩ ১ভ দানীাড়া 19471919435426016

94 বভাঃ বখাযনদ অরভ নানয়ফ অরী ৩ ১ভ দানীাড়া 19602617695112731

95 াযজভন অক্তায বভাাম্মদ অরী ৪ ১ভ বগাজফিুয 7351554402

96 অব্দুর খানরক অয়াত অরী ৪ িগতুয 19600005661328895

97 ুজিত চন্দ্র দা ভননাযঞ্জন ৪ িগতুয 19811919435428319

98 অভা বভাঃ োরাভ ৪ ১ভ বগাজফিুয 19881919435427797

99 অব্দুর অজিি অফু াইদ ৪ ১ভ বগাজফিুয 19711919435428089

100 ািাান ওভান জভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19731919435428195

101 নুযিাান বফগভ ওভান জভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19581919435428198

102 াজনা বফগভ ভৃত অম্বয ৪ ১ভ বগাজফিুয 19551919435427970

103 ফতাযা খাতুন অঃ ভানরক ৪ ১ভ বগাজফিুয 5557679304

104 নাজেভা ভাজন ৪ ১ভ বগাজফিুয 19831919435427981



105 পানতভা ভৃত যভত অরী ৪ ১ভ বগাজফিুয 19481919435428130

106 দরুার জভয়া অঃ খানরক ৪ ১ভ বগাজফিুয 19811919435427933

107 বভান িাব্বায ৪ ১ভ বগাজফিুয 19801919435427900

108 আয়াজেন জভয়া াজপি ঈজিন ৪ ১ভ বগাজফিুয 19821919435000053

109 ভজপি ঈজিন অঃ িাব্বায ৪ ১ভ বগাজফিুয 19721919435427903

110 নুরুন নাায বফগভ দরুার জভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19871919435427934

111 ননযন্দ্র চন্দ্র ূত্রধয ভূরয ৪ িগতুয 19771919435428348

112 জিৎ দা ধ ুচন্দ্র ৪ িগতুয 19811919435000006

113 ভজল্লকা ূত্রধয বমানগ ূত্রধয ৪ িগতুয 19691919435428346

114 জনতা যানী দা জিত চন্দ্র দা ৪ িগতুয 19851919435428316

115 তুরী যানী জফন ুচন্দ্র ীর ৪ িগতুয 19841317932229991

116 অনভনা অক্তায াজভয ৪ ১ভ বগাজফিুয 3305719043

117 অয়পর বফগভ বগারাভ বভাস্তপা ৪ ১ভ বগাজফিুয 19501919435427953

118 অব্দুর অজরভ জভয়া অফু াজয়দ ৪ ১ভ বগাজফিুয 19661919435427971

119 বভাঃ ারাভ ভৃত বভানেদ জভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19671919435427798

120 নুযিাান বফগভ রার জভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19481919435427939

121 জযন জভয়া জদ জভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19801919435427828

122 যাজফয়া বফগভ দরু ুজভয়া ৪ ১ভ বগাজফিুয 19821919435427907



123 াদনা অব্দুর ভানরক ৪ িগতুয 7333862691

124 জিয়া অক্তায কাভার বানন ৪ ১ভ বগাজফিুয 20011919410008462

125 কাজদয ভৃত চুন্ন ুজভয়া ৪ িগতুয 19821919435000056

126 চিন যায় ভূরয চন্দ্র ীর ৪ িগতুয 19861919435428297

127 াযজভন বভাঃ জযাি জভয়া ৪ িগতুয 8251508803

128 ানযা বতাতা জভয়া ৪ িগতুয 19831919435428771

129 াজনপ জভয়া অাম্মদ অরী ৪ ১ভ বগাজফিুয 19821919435427852

130 অনফদা িাজকয বানন ৪ িগতুয 19821919435428843

131 রুজভ অক্তায অরা ঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া 19941919435000025

132 বভানভনা বভাকফর ৫ চাাঁনুয 19871919435429322

133 ান ুঅক্তায জফল্লার বানন ৫ ২য় দানীাড়া 19821919435429834

134 াগয বানন অক্তায বানন ৫ ২য় দানীাড়া 19911919435000168

135 জভনযা খাতুন িানদ অযী ৫ চাাঁনুয 19471919435429334

136 োজপয়া বফগভ অঃ যজদ ৫ চাাঁনুয 19431919435429312

137 ভানিদা অঃ যাজ্জাক ৫ চাাঁনুয 19471919435429399

138 কজযভন াদত অরী ৫ চাাঁনুয 19421919435429414

139 নুরুজ্জাভান ানফ অরী ৫ চাাঁনুয 19821919435429663

140 আদন ভৃত যাজ্জাক ৫ চাাঁনুয 19671919435429397



141 অরভ জভয়া বকযাভত অরী ৫ চাাঁনুয 19771919435000044

142 জপনযািা িয়নার ৫ ভাজেভুয 19831919435430595

143 রজতফ কাজফর জভয়া ৫ ভাজেভুয 19431919435430637

144 ফকুর অক্তায পিরুর ক যকায ৫ ভাজেভুয 19651919435430587

145 অজনো অক্তায খুকী নাজেয ঈজিন ৫ ভাজেভুয 19631919435430550

146 যাজফয়া খাতুন বরার ঈজিন ৫ ভাজেভুয 19771919435430570

147 াভুর ক ধন ুজভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

148 ািদা ভজিদ জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

149 জভনযা অিগয জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

150 কাজর বফগভ ফাদা জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

151 ভিনু ভাাম্মদ অরী ৫ ২য় দানীাড়া

152 নানু্ড জভয়া অেভত অরী ৫ ২য় দানীাড়া

153 ারুন ানপি জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

154 াজরভ অজি জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

155 াযবীন রতু জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

156 বয়াযা বানা জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

157 িাজকয অব্দুল্লা ৫ ২য় দানীাড়া

158 ভার ুজভয়া পুর জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া



159 অনু জভয়া চাাঁন জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

160 নািভা কাজদয জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

161 ুভনা অপািঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া

162 জপক বয অরী ৫ ২য় দানীাড়া

163 বিানা খুজদ জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

164 আব্রাজভ তারু জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া

165 াা কজপরঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া

166 ভাজনক অরা ঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া

167 বভাঃ কজফয অঃ িানদ ৫ ভাজেভুয 19751919435430576

168 জভুর বফগভ বদনরায়ায বানন ৫ ভাজেভুয 19801919435430331

169 বযননা আভাআর ৫ চাাঁনুয 19621919435429363

170 াথী অক্তায আব্রাজভ বানন ৫ ভাজেভুয 4173897572

171 বজরনা অক্তায নুরুর আরাভ ৫ ভাজেভুয 19751919435430461

172 ুখী িাভার ৫ ২য় দানীাড়া 19791919435429937

173 নাজেভা িি জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া 19771919435429947

174 খনতিা খাতুন জপক ৫ ২য় দানীাড়া 19871919435429890

175 াাযা বফগভ অক্তায বানন ৫ ২য় দানীাড়া 19711221308342111

176 নুয িাভার স্বন জভয়া ৫ চাাঁনুয 7364710926



177 াযবীন অক্তায ভজনয বানন ৫ ২য় দানীাড়া 19911919467000153

178 জজযনা বফগভ িাভার ঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া 19861919435000011

179 বাাআন পারুক াজদভ অরী ৫ ২য় দানীাড়া 6014657677

180 বিজভন অক্তায যীপ জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া 19901913690000171

181 বানারী ভাজনক জভয়া ৫ চাাঁনুয 2414455150

182 বভাঃ িাভার বানা জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া 19721919435429995

183 বফগভ জফজফ িারার জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া 19791919435429894

184 ভজিফুয যভান াা কজপরঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া 19841919435429831

185 ান ুঅক্তায জফল্লার বানন ৫ ২য় দানীাড়া 19821919435429834

186 জফল্লার বানন কজপরঈজিন ৫ ২য় দানীাড়া 19751919435017151

187 বযখা বফগভ বভাঃ ওয়ারী ঈল্লা ৫ চাাঁনুয 19751919435429265

188 েুজপয়া বফগভ জরু জভয়া ৫ চাাঁনুয 19721919435429430

189 বভাাঃ অননায়াযা বফগভ ভজপিরু আরাভ ৫ ২য় দানীাড়া 19501919435429820

190 ুজভ অক্তায ভকফুর বানন ৫ চাাঁনুয 19871919435429544

191 পানতভা িাভার জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া 19781919435429125

192 অনভরা বফগভ তাযা জভয়া ৫ ভাজেভুয 19581919435430295

193 অননায়ায বানন ভৃত অঃ কজযভ ৫ ২য় দানীাড়া 19791919435429882

194 োনরা বফগভ জযাি জভয়া ৫ ২য় দানীাড়া 19651919435429793



195 াযজভন অক্তায পয়ার যকায ৬ াগযনপনা 19891919435432472

196 বযননা বফগভ বভাঃ বখ পজযদ ৬ াগযনপনা 19871919435431901

197 রাআরী বফগভ বভাস্তাক জভয়া ৬ াগযনপনা 19771919435431955

198 বভাঃ পারুক জভয়া যাি জভয়া ৬ াগযনপনা 19821919435431942

199 নাজিয আরাভ ভজিফুয জভয়া ৬ াগযনপনা 4664654243

200 বভাঃ বজরভ জভয়া খুজেদ অরভ ৬ াগযনপনা 19701919435432298

201 বভাঃ িাাঙ্গীয বানন েুন ুজভয়া ৬ াগযনপনা 19851919435431503

202 রুজয়া বফগভ োনদক জভয়া ৬ াগযনপনা 19771919435431533

203 বভাাঃ অফুর কারাভ বভাা অব্দুয যজদ ৬ াগযনপনা 19722696827763677

204 অরী জভয়া খুজদ জভয়া ৬ াগযনপনা 19701919435000007

205 বভাঃ পারুক জভয়া েুন ুজভয়া ৬ াগযনপনা 19821919435431502

206 বভাঃ বানন জভয়া অিয অরী বফাযী ৬ াগযনপনা 19672695435088070

207 বভাঃ নিরুর আরাভ নুয জভয়া ৬ াগযনপনা 19827510712524028

208 অরাজভন অঃ যাজ্জাক ৬ াগযনপনা তুরাকাজি 19851919435000061

209 তািভন বফগভ অফু োত্তায ৬ াগযনপনা তুরাকাজি 19821919435431360

210 ফাচু্চ জভয়া জযাি জভয়া ৬ াগযনপনা 4655745042

211 বভাঃ জির ুজভয়া অফদরু গজর্ ৬ াগযনপনা 19741919435432459

212 রুনা অক্তায অরভ ৬ াগযনপনা 19841919435432283



213 বভাঃ ঈজ্জর বভাাম্মদ বভাতাজরফ ৬ াগযনপনা 5882437773

214 ভানরকা ফানু জফল্লার বানন ৬ াগযনপনা 19831919435432379

215 জপনযািা বফগভ নুরুর আরাভ ৬ াগযনপনা 19571919435432372

216 অনয়া বফগভ ভৃত জরর জভয়া ৬ াগযনপনা 19621919435432377

217 িাজকয বানন নাজিভ ঈজিন ৬ াগযনপনা 19711919435100344

218 বভাঃ যজফঈর অজফদ অরী ৬ াগযনপনা 19771919435431775

219 িাানাযা বফগভ অব্দুর ফানতন ৬ াগযনপনা 19621919435431875

220 অব্দুর াজরভ অগয অরী ৬ াগযনপনা 19871919435431794

221 বভাঃ যফ জভয়া নািীভ বফাযী ৬ াগযনপনা 19801919435431825

222 বভাঃ অফুর জভয়া অব্দুর খানরক ৬ াগযনপনা 19811919435431826

223 বভাঃ বভাপাজ্জর বানন বানন জভয়া ৬ াগযনপনা 19892695435087598

224 জভনযা বফগভ অঃ যজভ ৬ াগযনপনা 19771919435431588

225 াজনুয বফগভ অরভগীয ৬ াগযনপনা 19871919435431525

226 জফরজকে বফগভ ীদলু্লা ৬ াগযনপনা 19571919435432443

227 বভাঃ দরুার জভয়া ানফ অরী ৬ াগযনপনা 19671919435431513

228 বভাঃ জফল্লার বানন অফদরু ভান্নান ৬ াগযনপনা 19821919435432458

229 অনয়া বফগভ অজভয বানন ৬ াগযনপনা 19861919435432100

230 াজেনা বফগভ অঃ াজরভ ৬ াগযনপনা 19801919435432068



231 অনরয়া বফগভ অঃ যভান ৬ াগযনপনা 19711919435432388

232 বভাঃ বভাকনরে জভয়া অঃ ফানতন ৬ াগযনপনা 2405779279

233 বযখা অক্তায জফল্লার বানন ৬ াগযনপনা 19881919435432142

234 বভাঃ ওভয অরী নুয জভয়া ৭ কানাআনগয 19511919435433289

235 অয়পুনরয বনো নুয জভয়া ৭ কানাআনগয 19521919435433325

236 বেনযা বফগভ ওভয অরী ৭ কানাআনগয 19791919435433288

237 খনতিা বফগভ যাি জভয়া াঠান ৭ কানাআনগয 19681919435432594

238 বিানা বফগভ কফীয বানন ৭ কানাআনগয 19731919435432591

239 রজন জভয়া কািী ুরতান বফাযী ৭ কানাআনগয 19471919435432856

240 োরভা বফগভ কজযভ াঠান ৭ কানাআনগয 19881919435432638

241 বভাাঃ াযবীন অক্তায যজফঈর ৭ কানাআনগয 19921919435000111

242 ানিযা বফগভ অশ্রপ অরী ৭ কানাআনগয 19821919435433279

243 িনুয়র অঃ যফ ৭ কানাআনগয 19941919435000156

244 জযতা বফগভ তানরফ অরী ৭ কানাআনগয 7319766593

245 যান ুঅক্তায ভজঈজিন ৭ কানাআনগয 19801919435433563

246 বননয বফগভ খুযজদ ফকতায ৭ কানাআনগয 19671919435433634

247 িজরপা খাতুন িজরর ঈজিন বফাযী ৭ কানাআনগয 7328192872

248 বাননয়াযা বফগভ জপকুর আরাভ ৭ কানাআনগয 19831919435433647



249 বভাঃ যজপক তারু জভয়া ৭ কানাআনগয 19721919435000034

250 শুকুয অরী অব্বাে অরী ৭ কানাআনগয 19481919435433358

251 বভাঃ বযন ুজভয়া কজপরঈজিন ৭ কানাআনগয 19511919435433532

252 বভাঃ তাআি ঈজিন বভাভ ফানদা জভয়া ৭ কানাআনগয 19421919435433596

253 াজদা ফানতন ভুন্সী ৭ কানাআনগয 19781919435432772

254 অর অজভন জদ ৭ কানাআনগয 19881594313783193

255 িাানাযা বফগভ চারু জভয়া ৭ কানাআনগয 6668520938

256 ভভতাি বফগভ বানন জভয়া ৭ কানাআনগয 19721919435433009

257 িাভান ভুন্সী ফর ুজভয়া ৮ বকফুয

258 ঈভান করু জভয়া ৮ বকফুয

259 অম্বয অরীয স্ত্রী অম্বয অরী ৮ বকফুয

260 জভরন ভুন্সী অঃ যফ ৮ বকফুয

261 অঃ যফ ভুন্সী ৮ বকফুয

262 োনদক ফযাাযী অঃ ফানযক ৮ বকফুয

263 অজভয বানন নানয়ফ অরী ৮ বকফুয

264 কাভার অঃ ফানযক ৮ বকফুয

265 াআিজুিয স্ত্রী াআিজুিন ৮ বকফুয

266 োত্তায ফযাাযী অঃ ফানযক ৮ বকফুয



267 যান ুঅক্তায িয অরী ৮ বকফুয

268 বভান ফযাাযী বযা ৮ বকফুয

269 অননায়ায বানন ভন ফযাাযী ৮ বকফুয

270 নি ুজভয়া অঃ ভজিদ ৮ বকফুয

271 াআদ জভয়া অঃ ভজিদ ৮ বকফুয

272 িারা ঈজিন কজপরঈজিন ৮ বকফুয

273 াজকযন িারাঈজিন ৮ বকফুয

274 বদরা জভয়া ভৃত নুয জভয়া ৮ বকফুয

275 ভজযয়ভ বদরা ৮ বকফুয

276 বভাতানরফ ভঙ্গর জভয়া ৮ বকফুয

277 নুজয বনায়াফ বভাল্লা ৮ বকফুয

278 অঃ কাজদয ভাষ্টয ৮ বকফুয

279 ান ুবফগভ িজভ ঈজিন ৮ বকফুয

280 ান্তা িজভ ঈজিন ৮ বকফুয

281 রুজিনা অরী বানন ৮ বকফুয

282 জফল্লার বভাক্তায বানন ৮ বকফুয

283 অফু বভাল্লা অফুর কানভ ৮ বকফুয

284 ানযা পিরুর ক ৮ বকফুয



285 োনদক জভয়া াভেু জভয়া ৮ বকফুয

286 অননায়ায বানন ভৃত অঃ যজদ ৮ বকফুয

287 জভনযা বফগভ ভাাম্মদ অরী ৮ বকফুয

288 ভিনুয স্ত্রী ভৃত ভিনু ৮ বকফুয

289 খুকী বফগভ নুয জভয়া ৮ বকফুয

290 ি ুজভয়া অঃ যজদ ৮ বকফুয

291 অনভরা ুরুি জভয়া ৮ বকফুয

292 অাফ  ঈজিয স্ত্রী অাফ ঈজিন ৮ বকফুয

293 বভাাম্মদ জরু জভয়া ৮ বকফুয

294 নুযিাান ভযভ অরী ৮ বকফুয

295 অরী বনওয়াি ভুল্লুক ৮ বকফুয

296 াজখ জদলু্লা ৮ বকফুয

297 কাভার ভৃত িীফন ৮ বকফুয

298 ভননায়াযা নানয়ফ অরী ৮ বকফুয

299 স্মৃজত অক্তায ািারার ৮ বকফুয

300 ভুজদ কযভ অরী ৮ বকফুয

301 অরাজভন ভুজদ ৮ বকফুয

302 াথী আদন ৮ বকফুয



303 ফকুর ফানতন বফাযী ৮ বকফুয

304 ভাআনঈজিন যািা জভয়া ৮ বকফুয

305 কারা জভয়া অক্কা ৮ বকফুয

306 অক্কায স্ত্রী অক্কা ৮ বকফুয

307 াারভ নুয জভয়া ৮ বকফুয

308 বভাাযপ কাজফর ৮ বকফুয

309 ভঙ্গর অঃ খানরক ৮ বকফুয

310 নািু জররু ৮ বকফুয

311 জিরুয স্ত্রী জিরু ৮ বকফুয

312 অঃ রজতপ বভৌরফী ৮ বকফুয

313 োত্তায অযাআ ফযাাযী ৮ বকফুয

314 িজয অযাআ ৮ বকফুয

315 ফাফু িজয ৮ বকফুয

316 াননভয স্ত্রী ানভ ৮ বকফুয

317 জযয়ািরু অাদ ৮ বকফুয

318 তু খুজদ ৮ বকফুয

319 বভাত্তায পুর জভয়া ৮ বকফুয

320 াজন বানন ৮ বকফুয



321 বভানভন নুয বভাাম্মদ ৮ বকফুয

322 িারার নুয বভাাম্মদ ৮ বকফুয

323 কাজযভ নান্ন ুবফাযী ৮ বকফুয

324 নাজেনযয স্ত্রী নাজেয ৮ বকফুয

325 বযখা ুরতান ৮ বকফুয

326 যজভা ভযভ অরী ৮ বকফুয

327 ধন জভয়া ভযভ অরী ৮ বকফুয

328 অক্তায বজরভ ৮ বকফুয

329 জরা তাযা জভয়া ৮ বকফুয

330 বভানভন তাযা জভয়া ৮ বকফুয

331 এডু তানয়ফ অরী ৮ বকফুয

332 বফগভ দধু জভয়া ৮ বকফুয

333 অরভগীয অনক্কর অরী ৮ চাাঁনুয

334 জন খুজদ ৮ বকফুয

335 বভাঃ পারুক বভাপাজ্জর বানন ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19941919435000167

336 বভাঃ ুভন োপয অরী ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19821919435435826

337 াযজবন অঃ যভান ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19681919435435513

338 পানতভা নিরুর ৮ ডাফুযবাঙ্গা 1919435435561



339 অরা ঈজিন নাআফারী ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19701919435435588

340 অফুর ানভ অয়তারী ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19481919435435586

341 নাজগেে িজভ ঈজিন ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19681919435435573

342 াজভভা নাজেয ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19881919435435618

343 অঃ অঈয়ার ভৃত তারী ভজিন ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19591919435435774

344 নুযিাান অফুর কানভ ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19511919435435520

345 োজদয জভয়া অফুর কানভ ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19801919435435523

346 াননা বফগভ কান ুজভয়া ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19491919435000002

347 জরজ স্বন ৮ ডাফুযবাঙ্গা 19731919435435626

348 জজযনা অক্তায ভজিফুয যভান ৮ ওভযুয 19801919435435288

349 নুপা বভাঃ অাদ জভয়া ৮ ওভযুয 6905769433

350 জদ জভয়া খুযজদ জভয়া ৮ ওভযুয 19711919435435384

351 খনতিা বফগভ অরভগীয ৮ ওভযুয 1919435435373

352 ফাফুর ািী খুজদ জভয়া ৮ ওভযুয 19841919435000036

353 রুজিনা ফাফুর জভয়া ৮ ওভযুয 19871919435435496

354 বভাঃ াযান বভাঃ ধন জভয়া ৮ বকফুয 19841919435434310

355 অননায়ায বানন জরু জভয়া ৮ ওভযুয 3268761479

356 বভাঃ জগয়া ঈজিন পজকয ভৃত বারায়ভান ৮ ওভযুয 19581919435435070



357 বভাাঃ ানিযা অক্তায পযাদ বচৌধুযী ৮ বকফুয 19941919435000235

358 বভাঃ াজনপ জভয়া ভৃত বিায অরী ৯ বেগুজযয়াাড়া 19601919435437153

359 গািী াভেুজিন বভাঃ জযাি জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19651919435437209

360 বভাাযপ বানন নানু্ড জভয়া বফাযী ৯ ফাতাকাজি 19711919435436741

361 বভাঃ কাঈোয অানম্মদ ভৃত অফুর কানভ ৯ বেগুজযয়াাড়া 19731919435437189

362 স্বপ্না অক্তায ভান্নান জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19821919435437100

363 বজরনা ভানরক বফাযী ৯ বেগুজযয়াাড়া 3741869345

364 ুজপয়া বফগভ অফুর কানভ ৯ বেগুজযয়াাড়া 19421919435437094

365 বভাঃ তাওীদ ভৃত তাযা জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19821919435437052

366 বভাযনদা বফগভ জেজিক জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19531919435437072

367 জঈরী অক্তায জযন জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19831919435437075

368 ারভা বফগভ াভেুজিন গািী ৯ বেগুজযয়াাড়া 19721919435437223

369 বভােনরভ জভয়া খুজেদ জভয়া বফাযী ৯ বেগুজযয়াাড়া 19321919435469179

370 ডাজরভ অঃ ফানতন ৯ বেগুজযয়াাড়া 19911919435000125

371 জঈরী অক্তায হুভায়ুন কফীয ৯ বেগুজযয়াাড়া 19851919435437140

372 খুজকয়া বফগভ ভৃত ফাচু্চ জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19521919435437053

373 খুনদিা বফগভ বভাঃ ফাচু্চ জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19651919435437206

374 াভেুনাায ভজতঈয যভান ৯ বেগুজযয়াাড়া 19561919435437085



375 বিাযা কজযভ বূআয়া ৯ ফাতাকাজি 19751919435436406

376 ভান্নান যকায যজকফ ঈজিন যকায ৯ ফাতাকাজি 19731919435436549

377 যাজদা বফগভ বানন বূআয়া ৯ ফাতাকাজি 19701919435436002

378 বভাঃ বরার ঈজিন িীফন জভয়া ৯ ফাতাকাজি 19801919435436343

379 বভাঃ াজনপ জভয়া অরপু জভয়া ৯ অজভযাফাদ 19651919435436945

380 যাি ুঅনভদ বভাঃ বরাকভান ৯ ফাতাকাজি 2838660989

381 বভাঃ কাভার বানন ুরুি জভয়া ৯ ফাতাকাজি 19601919410453565

382 িাজকয বানন যজদ ৯ ফাতাকাজি 19821919435436738

383 বভাাঃ শুকতাযা বফগভ খুজেদ জভয়া ৯ অজভযাফাদ 2405774981

384 বভাঃ অফু তানরফ বূআয়া বভাঃ অব্দুর াজকভ বূআয়া ৯ ফাতাকাজি 19621919435436062

385 খনতিা খাতুন বভাঃ অব্দুর ভানরক ৯ ফাতাকাজি 19681919435436076

386 ভভতাি ািাভ বানন ৯ ফাতাকাজি 19881919435436725

387 কল্পনা ধন ুজভয়া ৯ ফাতাকাজি 19831919435436612

388 বভাঃ অব্দুর ভানরক ুফা গািী ৯ ফাতাকাজি 19521919435436075

389 বফরী বফগভ যতন ৯ ফাতাকাজি 19701919435436683

390 যজো বফগভ বভাঃ তািরু আরাভ ৯ বেগুজযয়াাড়া 19681919435437097

391 জযন জভয়া ীদ জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19801919435469184

392 অজপয়া খাতুন িজয জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19501919435433864



393 বভাঃ নিরুর আরাভ অভত অরী ৯ অজভযাফাদ 19632690421360463

394 কাভরুর আরাভ নুরুর আরাভ ৯ অজভযাফাদ 19681919435000009

395 রুজফ অক্তায জজিকুয যভান ৯ অজভযাফাদ 19552690421359047

396 ভাভুদা িাভার জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19911919435000102

397 ভনরা িাভার জভয়া ৯ বেগুজযয়াাড়া 19771919435437007

398 রুজিনা অক্তায ফাফুর বানন ৯ ফাতাকাজি 19851913651921343

399 ভঞ্জ ুঅক্তায কাভরুর ৯ অজভযাফাদ 19771913651914473

400 াযবীন অক্তায বভাঃ অফু তানরফ বূআয়া ৯ ফাতাকাজি 19731919435436063


