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নম্বয

১ PÛxKv ivbx b›`x mybxj †` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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২ wegb P›`ª †` f‡ek¦i ‡` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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৩ cy®ú evjv gRyg`vi eR nwi gRyg`vi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৯০৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪ iægv ‡eMg Avwgi nvgRv Rmxg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৪৭ ১৮২৩৮২২৪৮০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫ ‡gvnv¤§` †gv¯Ídv g„Z Ave`yj gwR` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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৬ byiæj Avjg g„Z gyQv wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭২৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭ ‡gvt Avey Zv‡ni AvwRRyjøv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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৮ ‡gvt gvwbK †gvt AvwRR Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১
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৯ bvRgv †eMg Rwni ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৬৬ ১৮৪৫৭৩৬০৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০ cÖYe P›`ª kxj fzb P›`ª kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৭৯ ১৮৭৯৪৪০৯২৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১ Kíbv ivbx Ni DËi ai ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৮৬ ১৮৫০৫৪৮৯৪৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২ cÖv_©bv ivbx †Nvl wek¦wRr †Nvl ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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১৩ ‡gvnv¤§` byiæj Bmjvg AvbQviæj nK cyiæl
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ভাইটবাঙ্গা
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১৪ ¯^cb bvM g„Z ax‡i›`ª Kzgvi bvM ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৪১ ১৮৪৩৭৬২৫৭০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫ iv‡R›`ª ewbK g„Z ax‡i›`ª P›`ª ewbK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৪৮ ১৮৭৬৬৯৭৭৬৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬ wjwc ivq `xwjc ivq ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৩০ ১৮৮১৪২২৪৯৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭ ‡gvnv¤§` mvbvDjøvn Ave`yj knx` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৫৮৪ ১৮৫৭৩৫১৩৬১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮ ‡gvt Ave`yj gbœvb g„Z Ave`yj Iqvnve cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬০৫ ১৮৭৭৯২৪২৪৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৯ ‡gvt wgRvb ‡gvt Ave`yj nvbœvb cyiæl
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ভাইটবাঙ্গা
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খাদ্য বান্ধব কর্ মসূচীর আওতায় সন্দ্বীপ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়জির হতদনরদ্র উপকার ভ াগীজদর িাজর্র তানলকা

     াঈজেরা- ন্দ্বী, জেরা- চট্টগ্রাভ।



২০ dKiæj Bmjvg g„Z AvwRR Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৭১ ১৮১৫১০১৮২৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

২১ ‡gvnv¤§` gvdzj †gvnv¤§r iwdK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬০১ ১৮৩৪৪৩৬১২৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

২২ Aveyj Kv‡kg g„Z †gveviK Avjx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৭০ ১৮২১০৬১২৬১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

২৩ mvBdzj Bmjvg Ave`yj ev‡Zb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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২৪ Ave`yj ev‡Zb g„Z mvgmyj nK cyiæl
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২৮ Avbœv †` ‡m›Uz †` ভহরা
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০১
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১৮৭৯১০৫০১২
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৩০ ‡gvnv¤§` nvwbd nviæbyi iwk` cyiæl
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০১
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১৮৫৯৪৬৪৯৭৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩১ ‡gvt dzj wgqv ‡gvt AvkÖvd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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৩২ Ave`yj ev‡Zb g„Z †R‡ej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৩৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩৩ ‡gvnv¤§` AvjgMxi gyÝx dRjyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৯৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩৪ cwbiæj Bmjvg AvwRRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১
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১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০১৮৪

১৮৬৬১৮৫৯৮০
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৩৫ dwi` Lyikx` Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১
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১৫১৭৮৭০১৮৯৩৯৫

১৮২৬৫৪৪২০০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩৬ ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Rvg‡k` gvIjv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭৩১

১৮২৯১৬৭৪৭৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩৭ Aveyj Lv‡qi g„Z Rqbvj Av‡e`xb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭৩৩

১৮৩২৯৮২০২৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩৮ ‡Rv‡jLv †eMg Ave`yj gbœvb ভহরা
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০১

ভাইটবাঙ্গা
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১৮৬৬৪৬৯৪৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৩৯ †gvnv¤§` Qzwdqvb g„Z byi wgTv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৯৬

১৮৩৯২৩৫৭৪৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪০ ‡iRvDj Kwig iæ¯Íg Avjx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭১২ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪১ iæûj Avwgb g„Z dRiæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭৭৫

১৮৬৩৩৬১২৫৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪২ Avey eKi wmwÏK g„Z †Rej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭১১৫১৭৮৭০০০০০১১

১৮৮৭৯৩৪১৯৭
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৪৩ Avãyj ev‡QK g„Z d‡qR Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১
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১৫১৭৮৭০১৮৯৭৮৩

১৮২১৬৪৯৯৭১
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৪৫ †`e`vm b›`x g„Z wbZ¨ jvj b›`x cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৫৯

১৮৮৩১৫৬৯৩০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪৬ P›`bv b›`x wb‡iv` cÖgv` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৭৮

১৮৩০২৮৫৬৫৪
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৪৭ mykvšÍ PµeZx© g„Z bvivqb PµeZx© cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩০৪

১৮৭০৫৮৮৯৮৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪৮ ‡gvt gwbi †nv‡mb AvwRRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০১৬২

১৮৮১৮৮৫২২০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৪৯ ‡gvt Kv‡kg g„Z AvwRR Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা
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ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭৯৯

১৮২৩৪৪৫৬৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫১ ‡gvnv¤§` †ejvj byi Dj¨vn wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৫৫

১৭৮১৭৩৪২৩০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫২ g„bvj P›`ª kxj g„Z gwnjvj kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩২৮

১৮৩৫০১৮৬৪২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৩ KvRj P›`ª kxj g„Z h‡M›`ª kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৮২

১৮৩৩৯৪৪৬৬৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৪ iæ¯Íg Avjx g„Z Lweiæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১১৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৫ ‡gvt nvQvb g„Z †gvt gvwbK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০১৯৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৬ byiQvcv g„Z †gvRvw¤̂j nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৯৭

১৮২০১৫১০৬৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৭ AvjgMxi †nv‡mb g„Z gRvnviæj Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৯৪

১৮১৬৯৩৫২৫৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৮ mxZv ivbx kxj g„Z my‡ik kxj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৩৩

১৮২৯৮০৯৫৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৫৯ kPx Kg©Kvi DËg Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৭২

১৮২৪৮৬৯৩১৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০ Aby evjv kxj ksKi kxj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৪২২

১৮৬১২১৪৯৪৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১ Avey Zv‡ni g„Z gwReyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮১৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২ ‡gvnv¤§` Avjx DwÏb g„Z byi Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৫১৫১৭৮৭০০০০০০৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩ ‡gvt CmgvBj b~i Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৭৩

১৮৫৯৭৪৮০০৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪ AvBqye Lvb g„Z gwReyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮২০

১৮১৫৫০৫৮৩৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt Avbmviæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭০৯৫৩

১৮২২২২৯৬৪২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৬৬ ‡gvnv¤§` mygb †gvnv¤§` kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০২০০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭ w`jxc `vm g„Z gyKzj `vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯২০৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮ Av³viv †eMg bvwRg DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯২১৫

১৮৭৯০৯৪৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯ mv‡bvqviv †eMg †gvnv¤§` Rvgvj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৪৫

১৮৭২০৪৯৮৬৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০ Aveyj Kvjvg g„Z mvgQzj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯১৪১

১৮৩৭৬০৬৩০৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১ gwZjvj Rj`vm g„Z bvivqY Rj`vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬৬০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২ giY †` g„Z eKzj P›`ª †` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৮৯৮

১৮১৬২৪২৪৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩ Zcb Rj`vm g„Z i‡gk mvay cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬৫৭ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪ m~h©jvj Rj`vm g„Z bvivqb Rj`vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬৬৩

১৮৫৩৪০০৭৩০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫ K…ò jvj Rj`vm g„Z igYx †gvnb Rj`vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬৭৬

১৮৫৯৬৫০৪৮৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬ wbie `vk cÛxZ `vk cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৮৬৩৮৩৩৮৫০৩

১৮৩৪৬৬১০২৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭ g‡bviÄb `vm hvwgwb `vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৯২৯

১৩০৬৭৪৭২১৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮ cvifxi Av³vi †njvj DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৭৩৮

১৮২৭৮৭৮৩৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯ bexRvb g„Z †gvnv¤§` †gv¯Ívdv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬০০

১৮২২৩০৬৪২২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০ wnijvj Rj`vm g„Z igYx †gvnb Rj`vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬৮২ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮১ wbwLj Rj`vm ev‡Yk¦i Rj`vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৬৭১

১৮১৪১৭৭৩৪৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮২ Kvbb evjv†Nvl g„Z g›Uz ibRb †Nvl ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

 ১৫১৭৮৭০১৮৯৩২৬

১৮৪৫৮০৩১৮৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮৩ †gv: mvBdzj †gv: Ave`yj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭১৬৮৫

১৮২৭৪২০৫৫৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮৪ ‡gv: gvDjv g„Z†mivRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭১২৬৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮৫ Qv‡jnv†eMg Avãyj KzÏym ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৩৪

১৮৬২০৮৪৬০৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮৬ †gwibv Av³vi ‡gv: AvjgwMi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮২৯

১৮৩২৯৮৪৭৫৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮৭ ‡gv: kvgQzwÏb g„Z nv‡dR Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪২০

১৮৭২০৬২৭৭৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮৮ eiæb P›`ª kxj g„Z fz‡cb P›`ª kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৪২৪

১৮১২৮১২৪৯৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৮৯ জভাাঃ হাফ াঈদ্দীন াপফ উল্যা cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮৯১৮৯ ১৮১৫১০০২০০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯০ ‡gvt AvkÖvd Aveyj Djø¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭৫২৫৪

১৮৩৯৪৩৮২৩৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯১ †iv‡Kqv †eMg nvwee Djøv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০১৬৫

১৭৭৫৩৯৮৬৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯২ P›`b Kzgvi `vm g„Z Rni jvj `vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩২০

১৮৬৩২১৭৭০২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৩ Aveyj Kv‡mg g„Z dRj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০১

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯২১৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৪ wgjUb g„Z d‡qR Djøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০১১৩

১৯৮০৩০৮৮১০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৫ cviæj RvwKi †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৯৮৯

১৮৫৯৬৮৯৩৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৬ ‡ivKQvbv kvgQzDÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৭৩২ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৭ ‡gvt wkcb g„Z Ave`yj¨v wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৪৫১

১৭৫৩৮৭৬৬৩৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৮ wbkvb P›`ª `vm Rxeb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৪১৫১৭৮৭০০০০২১১

১৮৩২৮৩৯৮৩৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৯৯ gay myab ‡Nvl g„Z Agi P›`ª †Nvl cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫১০

১৮৩০০৯৭৯৪৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০০ ‡gvt Kvgvj g„Z Avãyj jwZd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০৩১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০১ KvwšÍ jvj AvPvh©¨ g„Z wkï iÂb AvPvh©¨ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩২৫

১৮১১২০৪০২৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০২ জভাাঃ োভার মৃত আফদুর জপরর cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮৬০৪৭ ১৮৭৫৩৫৫৪২৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৩ ‡gvt eveyj g„Z mwdDjøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮০৬

১৮৬০৬০৪১৯৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৪ জভাাঃ হনোভ মৃত াভসুর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮৬৪৯১ ১৮১২১৭৩২৮৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৫ ‡gvt gvQz` g„Z †ejv‡qZ †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০০০৪

১৮৩০৫৭৫১৯১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৬ Rvwmg DwÏb g„Z AvQv`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮১৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৭ ‡gvt Avey Zv‡ni g„Z gyÝx Ave`yj AvIqvj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬১১৫

১৮৩১৯৪২০৬৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৮ QwKbv LvZzb g„Z Avey Qvcv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪২৩

১৮৫৯৩৮৪৩১৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১০৯ ‡gvt Zv‡ni Lweiæj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৬০

১৮৫১২১২৮১৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১০ Kvjxc` †Nvl b‡i›`ª Kzgvi †Nvl cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫১৬

১৮৩১১৪৬১১৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১১ ‡gvt Ggivb Ave`yj Rwjj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০১২৮

১৮১৫৮২৫৮৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



১১২ ‡gŠmygx †eMg Ave`yj nvB cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৮১৫১৭৮৭০০১৬৫১২

১৮২৭৯৭২৯৪৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৩ iv‡eqv †eMg †gvt wmivR ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৩৩

১৮৭৯১৮৭৬৯১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৪ †gvt †mvnvM †gvt kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৭২৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৫ mvgmyÏxb ‡gvt †Mvjvg gvIjv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৪২

১৮১১১৭০০৪৮৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৬ Ave`yj nvbœvb g„Z AvbQviæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৬৬৭

১৮৩৪০১২০১৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৭ byi bvnvi †gv¾vwgj †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৬১৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৮ AvKZviv †eMg †gvt nvwbd ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫০০

১৮৫৭৬১১১৭৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১১৯ wegj P›`ª †` wcªq jvj †` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৩৬৩

১৮১৪৮৯৫১৬৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২০ ‡gvt w``vi g„Z mvgQj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩২২৩

১৮৩৬৮২২১৬৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২১ M‡bk m~Îai bvivqb m~Îai cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩৪০

১৮১২৭২৪১৩৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২২ ‡gvt Rvnv½xi g„Z Ave`yj jwZd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০১৭

১৮৬২৭৫৯৬১৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৩ ‡gvt †gv¯Ídv g„Z kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৭২৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৪ iwe mvUz cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭৯৭

১৮৩০৯২৫৩১৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৫ iwdK g„Z GRvgyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৪৫৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৬ জভাাঃ হরটন আবুর কারাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮০১৭৮ ১৮২১৩৮২৪৫৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৭ gwReyi ingvb Avãyj Rwjj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬২৫২

১৮১১৮৭২৩১১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৮ †gvt gvgyb †gvt kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৪১১৫৯৫৫১১০০০০৫৮

১৮৩০৯৩১৪৮২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১২৯ QwKbv †eMg Avãyj nvB ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬২৫৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩০ †gvt †gv¯Ívdv g„Z †gvt Bqvwmb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৫৫০৯৬৭০২৪৫

১৮৩৩২৯১৭১৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩১ kvgïbœvnvi ‡gvt wQwÏK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৯৭৪

১৮৫৮৬৩৯৬৭৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩২ †eQz g„Z †gvt nvwiQ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৭১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩৩ ‡gvt AvbQviæj nK g„Z †gvnv¤§` wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০২২২

১৮৩০৯৯০৬৯১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩৪ ‡gvt Bmjvg g„Z †gvnv¤§` wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৫৫

১৮৪৮৪৯০৮৭১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



১৩৫ AvKZviv †eMg †gv³v‡`i ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৭২১

১৭৪২৩৪৯১৫৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩৬ ‡gvt nv‡kg g„Z •mq` Avng` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪১৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩৭ AvKwjgv bbv wgqv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৬১

১৮২২৯৬০৪৪৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩৮ cviæj †eMg Aveyj Kv‡kg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৮৬

১৮৫৬৭০৫৫০৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৩৯ জভাাম্মদ োভার াঈদ্দীন ভভাাম্মদ আনছাযম্নর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮০১১১ ১৫৮৫৩৮২২৬৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪০ gÄyiv †eMg †gvnv¤§` gyÝx ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৫৭৭ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪১ Aveyj Lv‡qi g„Z Ave`yi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫৪৭

১৭৭২৭১৭৮৫৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪২ knx`yj¨vn g„Z †gvnv¤§` wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৭২

১৮৭৬১৭১৭৮৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৩ ‡gvt Kwig Ave`yi gv‡R` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০১৭৬

১৮৪৬৬৭৪৪০২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৪ wewe iv‡eqv †gvt †mwjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৮৭

১৮৩৪৯০৯৫৫৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৫ Qv‡qiv BqvKze Avjx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৬০৪

১৭৭১৭২৬৮৭৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৬ ‡gvnv¤§` Rvgvj DÏxb †gvnv¤§` AvbQviæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০১১১

১৮৭৮৩৭১১৭৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৭ AvjgMxi g„Z AvQv`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৬৫

১৮৫৫১৪২৯১০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৮ †gvt byi Avjg g„Z mvjvgZ Djøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০৯৭

১৮৩৫৩৬৩৭৫০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৪৯ ‡gvt ûgvqyb Kexi g„Z kvgmyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৬৫

১৮৩৭৬০৬৩০৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫০ Aveyj Kvjvg g„Z Ave`yj ev‡iK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৯৮

১৮৬৫৬৬৪১৮৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫১ ‡gvt iwdK g„Z dRjyj Kwig cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৮৪

১৮৩৬৯৪৭৬৩৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫২ ‡gvt Rwni †gvnv¤§` Avmv`yYj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৪১৫১৭৮৭০০০০০১৬

১৮২৫৬৭১৭৬২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫৩ ‡gvt AvjZvc †nv‡mb g„Z Avãyj jwZd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫০৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫৪ Avãyj gbœvb Aveyj Lv‡qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬২৯২

১৮৩৪০৯৮৬৭১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫৫ †gvt Aveyj emvi †gvt nv‡dR Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০৭৬

১৮২২১১০৩৮২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫৬ ‡gvt Ave`yj nvbœvb g„Z Ave`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬১০৭

১৯৪৬৯১৭১৪৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫৭ ‡gvt †njvj Ave`ym ev‡Zb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬১৯৮

১৮২০৪০৮৫১৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



১৫৮ †gvt Ave`yj ev‡Zb g„Z †Rej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬১৯৬

১৮৮৯৪৯৬৫১৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৫৯ ‡gvt Aveyj eki g„Z AvwRR Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬১৮৮

১৮৫১৪০৭৮৬১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬০ ivav m~Îai g„Z m`vb›` m~Îai ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০০১১

১৮২১৬৪৬৭৯৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬১ gvnveye Avjg g„Z AvwRRyi nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০৭২

১৮২৯৭২৫৯৪৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬২ ‡gvt bRiæj Bmjvg †gvt mvnvRvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০৯৪

১৮৩৭৩১৪৩২১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৩ জভাাঃ াপাজেত াঈরযা ভৃত ুরতান াঅম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮৬২৪৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৪ nvwbd Avãyj AvDqvj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৯১৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৫ †gvt iwdK g„Z dRjyj Kwig cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮৮৪

১৮৩৪৪৮৯৪১২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৬ ‡gvt †gv³v‡`i g„Z †gvt Aveyi Lv‡qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০৮৬

১৭৩৮১৪৪৪৬৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৭ †gvt iwdK †gvt †ejv‡qZ †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০০২২

১৮৭৯০১২৫৫৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৮ ‡gvt meyR g„Z Aveyj †nv‡kb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬১৬১

১৮২৪৩১৮৩৪০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৬৯ ‡gvt nvQvb gvneye Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০০০২ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭০ ‡gvnv¤§` †dviKvb †gvnv¤§` ggZvRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭০১৫১৭৮৭০০০০০১১

১৮৮০৩০৯২৫৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭১ wd‡ivRv LvZzb BqvwQb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৯৭৯

১৮২৩৭৮২১৩৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭২ Qv‡jLv †eMg ûgvqyb Kwei ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৭২৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৩ †gvt †gv‡gb g„Z Qwd Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৮০৫

১৮৩৭৬০৬৩০৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৪ mwdKzj Avjg Ave`yj ev‡Zb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০২০৮৪১

১৮৩২৯৪৪৭৫৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৫ wP›Uz P›`ª `vm ibwRr `vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮২১৫১৭৮৭০০১৭৯১৭

১৮৩৩০৬৯৯৭৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৬ ARy©b P›`ª †Nvl g„Z ax‡i›`ª Kvgvi †Nvl cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫১৭৭

১৮১১৮৭১০৫৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৭ bbx †Mvcvj m~Îai g„Z cÖdzjø Kygvi m~Îai cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০২২১

১৮১১১১২৯২৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৮ জভাাঃ জাজর ভভাোঃ পছপিক আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা ১৫১৭৮৭০১৮৬০৫৭ ১৮২৩৭৩০৪৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৭৯ wbnvi ivbx `Ë wg›Uz iÄb `Ë cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩৯৫

১৮৩৬৭৬৯৩৪৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮০ cÖ`xc P›`ª AvPvh¨© b‡ik P›`ª AvPvh©¨ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৭৬০৯৩

১৮২১৭১১৩৯১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



১৮১ `x‡bk `vk RMeÜz `vk cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩৫৮

১৮২৪৪২১৭৭৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮২ ‡mvbvjx ivbx ewbK M‡Yk P›`ª ewbK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩৬৭

১৮৭৫৯৭৫৩০৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮৩ Rxeb P›`ª m~Îai g„Z w`‡bk P›`ª m~Îai cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০৩৮৫

১৮১১৪৮৯৩৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮৪ g„`yj P›`ª †` Awbj P›`ª †` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩৭০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮৫ `xcsKi AvPvh©¨ g„Z Zcb AvPvh©¨ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৩৩৬

১৮৫৭১৭৬৬৯৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮৬ cÖ`xc m~Îai feiÄb m~Îai cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০২

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৫৭৫

১৮৩৪৬৬০৮২৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

১৮৭ ভাপুো জফগভ আবুর কারাভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৮৮ জভাজেনা জফগভ ভফাযান উপিন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৬১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৮৯ জভাাঃ জাযাফ মৃত ছপফ উল্যা cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২২০৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯০ হযজদাোন ফাযী ভভাাং ইউচু cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৩১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯১ হযন াপনপ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৬১৫১৭৮৭০০০০০০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯২ জভাাঃ হদদায মৃত াভছুর আরভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৩৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৩ জভাাম্মদ াাফ াঈহদ্দন মৃত কপফয আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৮৫০৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৪ াঅফদযু যহভ মৃত নুয ইরাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২২৩৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৫ জভাাজযপ জাজন নাপজভ উিীন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৯৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৬ াঅয ফান ুজফগভ ভভাাং যপপক ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২০৮২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৭ জযাজেো জফগভ আবুর কারাভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৫০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৮ জভাাঃ যহপে যাজা পভয়া cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৫৬১৫১৭৮৭০০০০০০৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

১৯৯ াহপেযু যভান আফদুর ভাররক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২২৯৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০০ ুহপো জফগভ আফদুয যভান ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৯৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০১ াভের হুদা পরয়জ আাম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৪১৫১৭৮৭০০২২৪৯৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০২ জভাাম্মদ োভার াঈহদ্দন মৃত ভজফর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৪৭১৫১৭৮৭০১০০৫৫৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০৩ নাহেভা জফগভ পতা:- নুয পভয়া ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৫১৫১৭৮৭০১০১৫৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



২০৪ া াঅরভ আব্দুর ভাররক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৯৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০৫ জভাাম্মদ হযোদ মৃত ভভাজারম্মর ভারন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৩১৫১৭৮৭০০০০০৮৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০৬ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত মুতানরছয আাম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

২৬৯২৮৪৮০৯২২০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০৭ াযম্নর াঅেতায পনজাভ উিীন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২০৬০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০৮ াঅাম্মদ াঈরস্ন্যা মৃত পজলুয ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫০০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২০৯ াঅফুর ফায মৃত রার পভয়া cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭১৯১৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১০ ুহপো জফগভ নুয ছাা ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৭৮৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১১ জভাাঃ জরােভান মৃত যপভ যক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫৭১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১২ জভাাঃ াঅরভগীয ভভাোঃ আছাদর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫৫৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৩ জভাাঃ াজভ মৃত আপভন উরস্না cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৮৫৬৬১৯১৩০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৪ জভাাঃ ভুনেুয আরভদ উরস্না cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৮৫৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৫ জভাাঃ ুেন ভভাোঃ ইপি আরভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৮২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৬ জভাাঃ জফে মৃত আফদুর কদ্দুছ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫১৩৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৭ জফরার াঈহদ্দন খান পরয়জ উল্যা খান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৬১৫১৭৮৭০১০০০১২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৮ াঅফুর ফয মৃত ভভাফাযক আরী cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৪৩৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২১৯ াযবীন াঅেতায মৃত ভভাোঃ জাাঙ্গীয ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৬২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২০ ভজনাোযা জফগভ মৃত ভভাোঃ ইয়াপছন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৮২৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২১ জভাাঃ ভহ াঈহদ্দন ভভাোঃ া cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫৩৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২২ াঅফদরু ান্নান মৃত ভভাোঃ এছাক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৫২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২৩ জভাাঃ জদজরাোয জাজন মৃত াপফফ উল্যা cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৫৯১৫১৭৮৭০০০০০০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২৪ নুয োান জফগভ ভভাোঃ পপক ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫২৮২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২৫ হনরুপা জফগভ আবুর কারভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫৯১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২৬ জভাাম্মদ নুয াপা মৃত আরী আকফয cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬২১৫৯৫৫১১৩৭৪২৩২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



২২৭ জদজরাোয জাজন আফদুর ফারকয cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫১৩৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২৮ জভাাঃ াঅরতাপ জাাাআন ভভাোঃ আপরাতুন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৯১৫১৭৮৭০০০০০০৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২২৯ তােরু াআরাভ মৃত নুয আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৭৬০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩০ াজরো জফগভ ভভাোঃ নাপছয ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৮১৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩১ াঅোদরু ে ভভাোঃ পদ আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৭৯৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩২ জভাাাঃ ভহনয মৃত পযাজুর ইরাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৫৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৩ জভাাঃ াঅরভ কারাপভয়া cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৫২১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৪ জভাাঃ নুয োা মৃত নুয ভারন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৬২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৫ জভাাঃ াঅরভগীয ভভাোঃ াপনপ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৫২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৬ াঅফুর ফায মৃত ভভাজাপপয আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৬১২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৭ যম্নভা জফগভ আফদুয যপভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৯০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৮ ভাভুন মৃত াভসুর আরভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৯৮০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৩৯ হফহফ ভহযেভ মুযীদ পভয়া cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২০০২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪০ জভাাঃ নুয জাজন মৃত ভভাজাপপয আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৪৩১৩৮৬০৫৪৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪১ াঅফুর োজভ মৃত ছারয়দুর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২০২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪২ খহতো জফগভ মৃত আফদুর ফারতন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫২৭৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৩ জভাাঃ াআব্রাহভ মৃত পজযম্নর যভান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫০৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৪ হল্পী ভভাোঃ ইউনুছ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫৭০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৫ হোযা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৩৬৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৬ ঝর্ণা জফগভ ভভাোঃ পযন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৫৬৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৭ জযােোনা  জফগভ ভভাোঃ জাাঙ্গীয ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫৬৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৮ জভাাঃ াঅফদরু াহভ ভভাোঃ াভছুর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৬৫৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৪৯ জভাাঃ াঅভীযম্নর 
াআরাভ(াঅহরভ)

ভভাোঃ আবুর াপভদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৫২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



২৫০ জভাাঃ জাজন মৃত আপভয আরী cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৭৮৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫১ াঅেতাযা জফগভ ভভাোঃ ভচীধুযী ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৫৯৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫২ জভাাঃ োপয খপফরুর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৬০০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৩ জভাাঃ হযাে ছারফয আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২২৭৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৪ নুয নফী মৃত ভভাাং নুয ইরাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২২৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৫ জভাাম্মদ োপয ভভাাম্মদ াআরভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭০১৫১৭৮৭০০০০০১৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৬ জভাাঃ াাদাত ভভাোঃ আবুর কারভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৮৫৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৭ োের  জফগভ আবু তারয ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭২২৯১৭১৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৮ হুভােুন েহফয মৃত পযরদায়ান সুকাপন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৪৩১৫১৭৮৭০১০৩৩৭২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৫৯ ‡gvt Bmjvg g„Z †gvt Avjx Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৩১৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬০ ‡iv‡Kqv †eMg Aveyj ekvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০০০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬১ ‡gvt Avjx cvInvi gvIjvbv Qv‡ei cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৪৭৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬২ ‡nvm‡b Aviv mwdKzj Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২২৬১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৩ ‡gvr Kvgvj cvkv ‡gvt AvwRR Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫৫৬১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৪ Aveyj Kv‡kg g„Z AwRDj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬১১৫১৭৮৭০০২২৭৮৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৫ ‡gvnv¤§` gwn DwÏb g„Z dviæK Avnvs cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৮১৫১৭৮৭০০২৩৬৯০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৬ †Kvwnbyi †eMg mvnve DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৮১৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৭ wbRvg g„Z Rvj Avnv¤§` †PŠayix cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭৫২০০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৮ ‡gvt iwdK g„Z R‡ej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৩৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৬৯ ‡gvt Rwmg †gvt nv‡dR Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬০২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭০ gwneyj Avjg g„Z †Rej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২৩৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭১ bvwn`v AvKZvi †gvt AvjgMxi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৩

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০৩০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭২ জোযা  জফগভ জাভরদয যভান ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১১৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



২৭৩ াঅরভ মৃত আপজজুয যভান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭২১৫১৭৮৭০০০০০০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭৪ ফাফুর আপজজুয যভান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০০৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭৫ াঅজনাোযা জাজন মৃত সুরতান আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২২৭৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭৬ জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত আরনায়াযম্নর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১৪১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭৭ জযােোনা াআোেহভন ভভাোঃ পদদাযম্নর আরভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৫৫৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭৮ জভাজভনা ভভাোঃ আয়ুফ খান ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২২৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৭৯ জভাাাঃ যাজদ ভভাাোঃ জাভরদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০০৫১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮০ জভাাম্মদ াঅরী ভভাোঃ  ভভাত্মপা cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৪৬৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮১ জভাাম্মদ াঅেফয মৃত ীদ উরস্না cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯২১৫১৭৮৭০০০০১৮৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮২ জভাাম্মদ োভজদ ভভাোঃ ভতাপারয়র আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬৯৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৩ জভাাঃ হভরাদ মৃত আনছাযম্নর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬৩৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৪ জভাাম্মদ হোন াঈহদ্দন মৃত  ভভাাম্মদ জীভ উপিন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০০৩৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৫ জভাাঃ পহোঈর াঅরভ মৃত আপজজ উরস্না cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭০৯৮০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৬ হদ াঈরস্ন্া মৃত ভভাতারছয আাং cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২৩৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৭ জভাাঃ াঅরভগীয ভভাোঃ সুরতান আাং cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০১১৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৮

জভাাঃ োাঙ্গীয াঅরভ
ভভাোঃ  ভারতান আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০১৩৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৮৯ জভাাঃ াাোান মৃত পছপিক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২২৯৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯০ ঝযনা  জফগভ আবু সুপপয়ান ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০০৪৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯১ াযবীন াঅেতায এভরাক  ভারন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২২৩২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯২ াভেুয াঅরভ মৃত যম্নহুর আভীন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৩৫২৬৪২৭৩৫৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯৩ হনা জফগভ তাজুর ইরাভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৬৪৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯৪ জরার াঈদ্দীন ভপফ উল্যা cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৪৩১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯৫ হফধান চন্দ্র ীর মৃত ভমারগ চন্দ্র ীর cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১১৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



২৯৬ াঅফদরু ান্নান আবুর ভারন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৩০২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯৭ হল্পী  জফগভ ভাফু আরভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৬৫৩৯৪২০৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯৮ জভাাঃ ভাাইন াঈহদ্দন মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭৭৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

২৯৯ জভাাঃ হেহদ্দে মৃত মুপি নপজয আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৪০০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০০ জপাযোন াঈদ্দীন মৃত আনছাযম্নর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২০৬৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০১ ভোাযম্নর াআরাভ আফদুর জপরর cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০২ জভাাঃ ফাফুর মৃত ইউনুছ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২০২৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৩ জভাাাং াঅফদরু াঅাদ মৃত ভকযাভত আরী cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২৯৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৪ াঅফ ুতাজয সুরতান আাং cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০১২৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৫ জানা াঅযা জফগভ ভভাোঃ আপভন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫৩৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৬ াঅফদরু োজদয আবুর কারাভ আজাদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩৫১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৭ ফাফুর মৃত আবুর খারয়য cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০০২০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৮ েজুরখা জফগভ মৃত ভভতাজ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২০৯১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩০৯ যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভভাজারম্মর ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩৪৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১০ ুহপো ভাইন উপিন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬৭১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১১ জভাাঃ জফরার মৃত পরয়জ উরস্না cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১২ হফভর চন্দ্র ীর মৃত ভমারগ চন্দ্র ীর cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১৩ াঅজভনা জফগভ মৃত কুতুফ উিীন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১৪ যনেীতা যানী ীর দীক চন্দ্র ীর ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১২১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১৫ াঅফদযু যহভ মৃত আবুর খারয়য cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৫০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১৬ জভাাঃ াঅাআেুফ  ভভাোঃ আব্দুর ভাররক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৩৯৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১৭ াঅফদরু জভাতাজরফ নুযম্নর ইরাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫১২৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩১৮ াঅফদযু যীদ যম্নত্মভ আরী cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০১৪৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৩১৯ জভাাঃ োপয াআরাভ ভভাোঃ ভাজাযম্নর ইরাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৪১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২০ ুযাাআো মৃত ভজারভর ভারন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২১ জপযজদৌ জফগভ ভভাোঃ তাজুর ইরাভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০০০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২২ জভাাঃ াঅরভগীয মৃত তাজুর ইরাভ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৪৫৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৩ ভুাম্মদ ভাুদ ভভাোঃ পপযদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯২১৫১৭৮৭০০০০০৩৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৪ জভাাাং েেনার াঅফদীন সুরতান আভদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩৩৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৫ জভাাঃ ুহপোন ভভাদারেয আভদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৬ াযবীন াইফুর ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২১৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৭ জভাাঃ হদ াঈরযা ভভাোঃ আবুর খারয়য cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬৭৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৮ জভাাঃ যহপে ভকান্দয ভারন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৪১৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩২৯ জোৎর্া ভজাাযম্নর ইরাভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩০ াঅব্দুর ভন্নান মৃত পজলুর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২২৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩১ জভাাাং েহভ াঈহদ্দন মৃত ছারয়দুর ক cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৪০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩২ জযখা জফগভ ভভাোঃ আব্দুর াপভদ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৪৯৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৩ াঅেতায মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৪ পহযদা াআোেহভন ভভাোঃ াাদাত ভারন ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৫৫০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৫ াঅফুর োজভ মৃত ভভাোঃ ইয়াপছন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০০৩২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৬ জভাাাং জনাোফ মৃত আপজজুয যভান cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬৮১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৭ নাায মৃত ভভাোঃ পাযম্নক ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২৪৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৮ নেন তাযা ভভাোঃ ভপরভ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২৪৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৩৯ জভাাঃ েহভ মৃত আরী আম্মদ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১৮৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪০ জভাাঃ াআাঈনুে মৃত ভভাোঃ এয়াপছন cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬৯৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪১ জভাাঃ ভুা েহরভ াঈরস্ন্া মৃত ভকান্দয পভয়া cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০১৭৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৩৪২ mvgQzb bvnvi †gvt Kvgvj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০২৭৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৩ kvgQzj Avjg g„Z Awj wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২২৪৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৪ gyt gvwbK g„Z †gv¯Ívb‡Qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩২৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৫ bvwQgv †eMg †gvt AvKZvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৩৩১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৬ mywdqv †eMg †gvt iwdK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১৪৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৭ wd‡ivRv †eMg †mvjvqgvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২০৭২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৮ ‡gvt iwdKzj Avjg †gvt mv‡n Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯১৯০৫৪১০৮৬২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৪৯ w``viæj Avjg Aveyj Kvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১৫৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫০ byi bvnvi Qvbv Djøvn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০২৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫১ ‡ivwRbv Av³vi iægv ‡gvnv¤§` mvBdzwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০২০১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫২ g‡bvqviv †eMg †gvnv¤§` BjxqvQ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২২১৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৩ ‡ivmbv †eMg `yjvj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৬১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৪ KvRj †eMg †gvt gvndzR ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২১৭৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৫ Aveyj gbQzi g„Z byi Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০২৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৬ ggZv †eMg mwn` Djø¨vn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৪

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৬৫৩৯৭৮৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৭ dLiæj Bmjvg g„Z Ave`yj gbœvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮১১৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৮ ‡iv‡Kqv †eMg †gv¯Ídv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮২৫৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৫৯ KvIQviv †eMg Kvgvj cvkv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮২৫৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬০ †gvt eveyj g„Z byi Avnvs cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০৩১৪৮৫৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬১ ‡gvRv‡¤§j †nv‡mb Avmv`yj nK fzuBqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১২৫৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬২ ‡gvnv¤§` Kvgvj cvkv g„Z Rvjvj Avng` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭০১৫১৭৮৭০০০০০০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬৩ gwbi g„Z Ave`yjøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৩০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬৪ byi bvnvi g„Z Qwe Djøvn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১১৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৩৬৫ BqvwQb g„Z †gvRvnvi Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১১৯২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬৬ †kvnive Aveyj Kvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৮৯৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬৭ Qv‡jnv †eMg g„Z Avwe`yi ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৬৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬৮ wejwKQ †eMg †gvt byi Qvcv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১১৪৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৬৯ ‡gvt bvwQi g„Z gRnvi Bmivg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯২৮২৩৫৯১৮৪৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭০ ‡gvt Ave`yjøvn g„Z Ave`yj nvB cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০১৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭১ ‡njvj g„Z gwne Djøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮১২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭২ gvKQz`yi ingvb Avãyj nvB cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৪৩০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৩ kvgmyj Avjg AvQv`j nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৩৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৪ wejwKQ †gvt Ave`yj gbœvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৪১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৫ †gvnv¤§` Rvg‡m` g„Z †mKv›`i ‡nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৭৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৬ Av‡bvqvi †nv‡mb g„Z myjZvb Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৩৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৭ dLiæj Bmjvg g„Z byi Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৮২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৮ gwdRyi ingvb g„Z Avwgb Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৩৯৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৭৯ bvwQgv †eMg mvjvDÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৪৪৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮০ †gvnv¤§` Imgvb †gvnv¤§` Awn` Djøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮২১৫১৭৮৭০০০০০১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮১ ‡gvt mvgQzi nK g„Z Qv‡`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮১০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮২ ‡gvnv¤§` `yjvj g„Z †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৬৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮৩ AvKei g„Z AwR Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৬৫৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮৪ byi Qvcv aby g„Z †gvwgbyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৬১৫১৭৮৭০০০০০০৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮৫ Kvgvj g„Z †gvRvddi Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৪৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮৬ Avey Zv‡ni g„Z byi Rvgvj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৩৫৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮৭ Av‡bvqvi †nv‡mb g„Z Ave`yj AvDqvj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৬০২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৩৮৮ †gvnv¤§` gvndzR g„Z gwZDi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৮১৫১৭৮৭০০০০০০১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৮৯ ‡gvnv¤§` Av‡bvqvi †gv¯ÍvwdRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৮০৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯০ mywdqv ‡eMg †gvt eveyj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৭৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯১ ‡Mvjvg gvIjv kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১১১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯২ ‡gvt Avey mywdqvb g„Z †ejv‡qZ †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৮৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৩ †gvt wmivR g„Z nviæb ikx` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৪৯৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৪ ‡gvnv¤§` wjUb g„Z wQwÏK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৩৮০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৫ ‡gvt Rvgvj g„Z kvgmyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৪৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৬ myivBqv †eMg ‡gvt Kvgvj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০৫১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৭ Av‡qkv †eMg †gvt mvgQz DÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৭১৫১৭৮৭০০০০০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৮ RvnvswMi g„Z Ave`yj jwZd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১০২৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৩৯৯ nvwQbv †eMg †gvt AvBqye ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৩২৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০০ ‡gvkvid †nv‡mb gwne Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৩৫১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০১ Rwibv †eMg mvgmyj Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৩৫৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০২ gynv¤§` Avjg gvneyeyj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৯১৫১৭৮৭০০০০০০১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৩ gwdRyi ingvb g„Z †Rej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৫১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৪ Rqbve †eMg †gvt ûgvqyb Kwei ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮১৪১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৫ Av‡bvqviv †eMg †gvt wQwÏK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৯৪৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৬ iæûj Avwgb g„Z †gvt †QvjvBgvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৪৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৭ ‡gvt wRnv` g„Z Aveyj Kvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৯২০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৮ gynvt BqvwQb ‡mvjvBgvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৭৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪০৯ wewe Rqbve †gvt kvgxg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৯২১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১০ AvKZvi †nv‡mb g„Z Lweiæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৭৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৪১১ ‡gvt †mwjg g„Z †gvt Ave`yjøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৮৩০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১২ ‡gvnv¤§` gmRyi Avjg g„Z kvgmyj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৪৫৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৩ ‡gvnv¤§` gvnveye g„Z kvgmyj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৪৫৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৪ BqvQwgb g„Z kwn` Djøvn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৭৬০৬৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৫ ‡iŠkbviv †eMg †gvt wmivR ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৮০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৬ ‡gvnv¤§` gvndzR †gvt Ave`yj gvbœvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮০৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৭ ‡gvt ev‡Ki †gvt Aveyj †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৩৪৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৮ byi evby Ave`yj †gvZv‡je ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪১৯ ‡gvnv¤§` nvwg` kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৬৬৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২০ ‡gvnv¤§` gvmỳ  †gvt eveyj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০০১৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২১ dzj evby Ave`yj nvbœvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৭৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২২ ‡gvt evàx †gvt BqvwQb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৬৩৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৩ ‡gvnv¤§` Rvnv½xi Avjg g„Z BqvwQb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৮১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৪ wgbviv ‡eMg kvnvRvnvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৫৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৫ Ave`yj ev‡qQ †gvt Imgvb Avjx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৪১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৬ ‡gvt ûgvqyb Kwei g„Z †gvt Ave`yj iwk` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৩১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৭ ‡gvt Rvgvj DwÏb g„Z Ave`yj¨v wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৩১৫১৭৮৭০০০০০২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৮ ‡gvt gvdzR g„Z d‡qR Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৮৫৬৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪২৯ †gvQvt ggZvR †eMg wcZv:- kvn Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮২১৫১৭৮৭০১০২০৪৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩০ Av‡bvqviv †eMg wcZv:- g„Z Ave`yj Inve ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৪৭১৫১৭৮৭০১০৩৩১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩১

‡gvnv¤§` mv‡n` †gvt nvwbd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৫

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৮১৫১৭৮৭০০০৯৭৬২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩২ gyt wmivRy‡ÏŠjv gyt ivRv wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৩৬৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩৩ ‡gvt Rvg‡m` †gvt Avãyi Avnv` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৫২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৪৩৪ kvwdqv ‡eMg g„Z Ave`yj ev‡Zb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩৫ cvifxb AvKZvi gyt gvwbK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৩৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩৬ Sibv †eMg g„Z Aveyj nv‡mg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৩১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩৭ wibv †eMg g„Z AvwRRyi ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩৮ gynvt Kvgvj g„Z †gvt gwdR Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪০২৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৩৯ myigv †eMg †gv¯Ídv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯৩৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪০ gynvt mwn` Dj¨vn g„Z byi Qvcv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১৩০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪১ ‡gvt mvnve DwÏb †gvt Aveyj emvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১৪৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪২ mcb gwne Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১৮৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৩ ‡gvt mygb †gvt nviæbyi ikx` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৩৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৪ ‡gvt gybmyi g„Z Avãyj A`y` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৮৭৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৫ ‡gvt Qvbv Dj¨vn g„Z Avãyi mvËvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৪৭৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৬ ‡gvt Beªvnxg g„Z Avãyi mË¡vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৪৭৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৭ bvwQgv †eMg †gvt Beªvwng ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৪৭৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৮ mv‡n`v †eMg †gvt AvKZvi †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৭৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৪৯ gynvt Rvgvj DwÏb †gvt byi †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১৬১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫০ cviæj †eMg †gvt byiæj n° ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৫৯৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫১ Av‡qkv †eMg g„Z Avãyj jwZd ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৭৮৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫২ iv‡nbv †eMg ûgvqyb Kexi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৬৯৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫৩ Rvnvbviv †eMg †njvj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৩২১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫৪ bvRgv †eMg gybQzi Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫৫ †gvt Aveyj Kv‡mg g„Z Avãyj nvB cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৮৪২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫৬ ‡gvt byi Avjg g„Z Avãyj Mdzi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৬৯৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৪৫৭ ‡gvnv¤§` mvBdzj Bmjvg g„Z Ave`yi ev‡Zb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫৮ ‡gvt iwcb †gvt †ejvj DwÏb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৮৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৫৯ ZvQwjgv †gvt gvwbK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৯০০৩২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬০ kvevbv ‡eMg g„Z Ave`yi gvbœvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮০১৫১৭৮৭০১০৫০৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬১ knx`yj¨vn ‡gvRv‡¤§j †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯৬৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬২ ‡gvt Kvgiæj Bmivg wgjb g„Z bRiæj Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৬৬৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৩ †gvnv¤§` evei gvngyÏyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৮১৫১৭৮৭০০০০০১৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৪ ‡iv‡Kqv †eMg AvkÖvd Dj¨vn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৬৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৫ ‡gvt Rqbvj Ave`xb g„Z †gvt Avãyj Qvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৭২৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৬ ‡gvnv¤§` Avãyj AvDqvj g„Z Lyiwk` wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৭০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৭ ‡gvnv¤§` dwi` DÏxb g„Z †gv¯ÍvwdRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৫৭০৮৪০৫৬০৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৮ mvgmy DÏxb g„Z †gvRvddi Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৮০০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৬৯ kvnvRvnvb †eMg wcZv:- g„Z gvKQz`yi ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৫০১৫১৭৮৭০১০৪৯৪১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭০ KvIQvi †eMg †gvt †Mvjvc ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৬০১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭১ w`‡jvqviv †eMg Avqye Avjx ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৭১৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭২ kv‡nbv †eMg kvnve DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৬৫১৯৬২২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৩ †iv‡Kqv †eMg iweDj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৪ Av‡gbv ‡eMg †gvt iwdKzj Bmjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৫৭৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৫ Av‡bvqviv †eMg g„Z Avgvb Dj¨v ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৫৮৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৬ wmivR g„Z †Rej nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৮০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৭ †gvt Lv‡j` g„Z gvnvdzRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৩১৫১৭৮৭০০০০০৩৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৮ ‡gvnv¤§` eveyj GKivgyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৭১৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৭৯ †gvt nvwbd g„Z †gvt Aveyj Lv‡qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৩১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৪৮০ Kzjmygv †eMg dwi` DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৫৭০৮৪০৫৬০৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮১ dLi Bmjvg Lyikx` Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৫৬০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮২ †gv‡gbv †eMg mvnveywÏb  ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৮১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৩ ‡gvnv¤§` Aveyj nv‡kg g„Z Avwe`yi ingvb  cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭২১৫১৭৮৭০০০০০১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৪ ¯^cœv †eMg †gvt iwdK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯৫০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৫ †gvt Aveyj Kvjvg g„Z Avãyj gbœvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৬ Lvw`Rv Av³vi wbcv gvKQz`yi ingbv evei ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৭৫৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৭ †iv‡Kqv †eMg †gvt evejy ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪০১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৮ †kL dwi` †gvt eveyi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০১৫০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৮৯ weqvab g„Z kvn Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৭৯৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯০ gwiqg †eMg BwiqvQ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯১ kvwggv Av³vi wcZv- g„Z †gvt B`ªxm ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯২৮২৯৩৭৭৯২৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯২ †gvQv¤§r Zcyiv kvgQzÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৭৯৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৩ †gvt †ejvj †gvt myjZvb Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৪ †gvnv¤§` gvndzR myjZvb Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯৪৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৫ †njvj DÏxb g„Z Aveyj Lv‡qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯০৬০৩৯৯২৭৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৬ w`jviv †eMg gvdzR ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৮৪৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৭ jvKx †eMg mvnv`vZ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৯১৯২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৮ Rqbve wewe gvwbK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪১৯৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৪৯৯ Kzmyg †eMg Av‡bvqvi †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯২৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০০ byi bvnvi g„Z †gvt AvjgMxi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৬৭১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০১ wewe nvwjgv †gvt †ZŠwn`yj Bmjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৬৩৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০২ ‡gvt †ZŠwdKzj Bmjvg g„Z AvjgMxi †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭১১৫১৭৮৭০০০০৯৬৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৫০৩ wkwibv AvKZvi wcZv:- g„Z †Mvjvg Lv‡jK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৭১৫১৭৮৭০০০৪৩২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০৪ ‡iv‡Kqv †eMg Ave`yj gbœvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯২১৫১৭৮৭০০২০৫৫০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০৫ †gvt Kv‡`i Kvgvj cvkv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৬১৫১৭৮৭০০০৬৭৪৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০৬ ‡gvnvt wRqv g„Z Rqbvj Av‡e`xb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৬

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৩১৫১৭৮৭০০০৩৪৮৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০৭ gynv¤§` Bw`ªQ g„Z AvbQviæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০২৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০৮ Kzmyg bvwQi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৭৬৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫০৯ †gvt ZvRyj Bmjvg †gvt AvjZvd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০০৫৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১০ nveybœyi ‡gvt mvwKDj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১১ ‡gvt wg›Uz byiæj û`v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০১৩৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১২ gnv¤§` Aveyj Kv‡kg g„Z QwdDj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০১৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৩ gynvs †gvqv‡¾g †nv‡mb g„Z gynvs †Mvjvc ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১০২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৪ ‡gvt Avjx †nv‡mb Av‡bvqvi †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৬৫৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৫ gÄyiv †eMg g„Z Avey  •mq` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪১৭৯১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৬ ‡gvt kvnve DÏxb AvwRRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৩৬৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৭ ‡gvt QvbvDj¨vn wmivRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৫৫৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৮ AvKZvi †gvt Ave`yjøvn wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫১৯ kvgmyb bvnvi g„Z Ave`yj ev‡Zb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৩৪০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২০ ‡gvt Gg`v` †nvmvBb †gvt Ave`yj nvB cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৮৬৬৬২৪৯৪৭৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২১ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb mvgQj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৬৪৪১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২২ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb g„Z dRjyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪২০৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২৩ kv‡n`v †eMg iæ¯Íg Avjx ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৬৯৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২৪ dLiæj Bmjvg g„Z gywÝ •mq` Avnvs cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০২২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২৫ dv‡Zgv †eMg gynv¤§` Rmxg DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৫০৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৫২৬ mvgQzj Avjg dLiæj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৪১৫১৭৮৭০০০০০১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২৭ dzjevby g„Z Avwej nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৮৬৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২৮ wewe KzjQzgv †eMg gynvt AvjvDwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০০৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫২৯ byi bvnvi †eMg nviæb iwk` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৫০৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩০ ‡gvt AvjZvd †nv‡mb ‡gvt Ave`yj nv`x cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭১৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩১ ‡iwRqv †eMg gyQv wgqv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১৬৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩২ iwng Dj¨vn g„Z Qv‡ei Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০২০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৩ Av‡bvqviv †eMg g„Z †gvt AvZvDi ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৪৩০৯১৭২৮৭১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৪ cviwfb Av³vi †gvt gvCb DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪২২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৫ byi Rvnvb †gvRv‡¤̂j †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১৬৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৬ ‡RvQbviv †eMg †gvRv‡¤§j ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৯০৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৭ Av‡bvqviv gvKQz`yi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৫০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৮ cviwfb AvKZvi †gvt jvj wgqv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৮৮০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৩৯ jvj wgqv g„Z gynv¤§` Gev` Avjx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০৮৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪০ diwnb kvnv`vZ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৪৯১৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪১ Rvgvj DÏxb g„Z byi †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৯১১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪২ ‡gvnv¤§` iwdK g„Z byi †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৫৩১৫১৭৮৭০০০০০০১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪৩ gynv¤§` ûgvqyb Kwei g„Z gyQv wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১০৩৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪৪ gyQvt meyRv †eMg Avwgbyi imyb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১২৮৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪৫ ‡gvt `yjvj g„Z †gvt Ave`yj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৪৫৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪৬ ‡gvt mwdKzj Avjg g„Z Avãyi †gvZv‡je cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭১১০১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪৭ gvdzRv †eMg mvjvgZ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৮০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৪৮ g‡bvqviv †eMg AvkÖvd Dj¨vn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৯১৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৫৪৯ ‡gvt w``vi †nv‡mb gvwdqv LvZzb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০০৭০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫০ gynv¤§` Bmjvg ‡gvt †LvjRb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৬৫৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫১ ‡gvt Gjv‡qZ Djøvn g„Z Aveyj eki cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৬৭৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫২ ‡gvt gvwbK †gvt mwdK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১৫৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৩  •RqZzbœyi †gvt bvwQi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৪১৫১৭৮৭০০০০০১২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৪ wRbœvZ Avjx ‡gvt Rvg‡m`~i ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৪১৫১৭৮৭০০০০১৭৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৫ ‡gvnv¤§` †mv‡jgvb g„Z Ave`yj¨v wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭২১৫১৭৮৭০০০০০০৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৬ iv‡nbv †eMg dzj wgqv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৫৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৭ wbRvg †gvt Beªvwng cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৬১৫১৭৮৭০০০০০১৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৮ gvBgybv †eMg †g‡nw` nvmvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৫৯০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৫৯ wewe mvMiv †gvt Avey Zv‡ni ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১৬৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬০ iægv ‡eMg gyt QvbvDj¨vn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১৪৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬১ dv‡Zgv †eMg wcZv:- †gvnvs Beªvnxg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৪১৫১৭৮৭০১০৪৮৫৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬২ gymvt kvnvbviv †eMg wcZv:- gynv¤§` Q‡q`yj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৫১৫১৭৮৭০১৮১১৭৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৩ b‡ik P›`ª Ki g„Z Ag„Z jvj Ki cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৪২১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৪ weòz ivbx gRyg`vi wjUb P›`ª gRyg`vi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০৩৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৫ AP©bv Kg©Kvi wWlb Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০২৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৬ my‡Kvgj ivq g„Z m~h©¨ KvšÍ ivq cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০৩৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৭ hgybv ivbx Kg©Kvi gwZjvj Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০৩১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৮ wisKy ivbx Kg©Kvi iZb Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৬৯ ‡gvt †mwjg g„Z bwRi Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১৪৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭০ ‡gv‡gbv †eMg Aveyj Lv‡qi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৭৩৭ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭১ ‡gvt Avwe`yj nK g„Z QweDj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১৪৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৫৭২ ‡gvt gwne Dj¨v g„Z Qwe Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১৫৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৩ dv‡Zgv †eMg Aveyj Kvjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১২৫৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৪ gyt †mvnive g„Z dRjyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৬১০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৫ kvgxgv ‡eMg †mv‡nj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪২৩০৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৬ ‡gvt gynmxb †gvt AvQv`j nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৬১৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৭ ‡gvt gwbi †gvt Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১২৭৯ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৮ Aveyj Kvjvg g„Z mwd Djøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১২৭৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৭৯ mwKbv †eMg Ave`yj gbœvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮০ ‡gvt Avey Zv‡ni †gvt QweDj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৫৬৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮১ Av‡gbv †eMg Avey Zv‡ni ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০০১৮৮ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮২ ‡gvt †nv‡mb g„Z byiæj Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৬২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৩ ‡gvnv¤§` †njvj †gvnv¤§` Aveyj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭৭৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৪ gynv¤§` †ejvj gynv¤§` byi Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৫৫৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৫ gbRyi g„Z myjZvb Avng` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৮২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৬ ‡gvt gbRyi †gvt Avjx Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪২১৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৭ ‡gvt GgjvK g„Z AvwRR Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১০০ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৮ wewe QwKbv gynvs QwKbv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৮৯ wkwib Av³vi gynvs kvnveyÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১২৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯০ Avdwib myjZvbv †gvkviid †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৫৯৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯১ iwng Dj¨v g„Z  •mq` Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৭০৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯২ gwiqi mvBdzj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৮৩৫ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯৩ byi Rvnvb Ave`yj nvwg` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১৫৯৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯৪ cvifxb Av³vi d‡qR Dj¨v ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮১১২১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮



৫৯৫ nvwjgv †eMg ‡gvt Aveyj Kv‡kg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৩২৪ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯৬ Qv‡jnv †eMg ‡gvt dzjwgqv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০৫১ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯৭ †iv‡Kqv †eMg AvweDj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪১৫২ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯৮ ‡gvt Rvg‡m` byiæj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৫০৩ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৫৯৯ gwR©bv †eMg g„Z bRiæj Bmjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৯৪৬ ভপজবুয যভান ০১৮১৬৯২৫৫০৮

৬০০ ‡gvt AvRgxi †nv‡mb iveŸvvbx ‡gvt gvwbK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৩১৫১৭৮৭০০০০০০৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০১ ‡gvt evnvi g„Z nviæbyi ikx` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৭

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪৩৮৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০২ Av‡qkv †eMg kvgmyj Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬০৮৩

১৮৩৬১৩১৯৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৩ ‡Rvniv gvdz Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৮৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৪ AvdQvbv †eMg byi DmQvdv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৬৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৫ wewe dv‡Zgv g„Z AvwbQ Djøvn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭০৫৩

১৮৪৩৬৯০৭২১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৬ ‡`jvd byi g„Z bwRi Avn¤§` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৫৩১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৭ ‡Rvmbv †eMg w``viæj Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৫৭১৩৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৮ Av‡qkv  g„Z dRjyj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭০৪

১৮৫৫৪৩০৪৪৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬০৯ wMbviv †eMg  g„Z Rvnv½xi Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬১০৩

১৮৫১৫৮৯৮৯০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১০ Rqbvj Avew`b myjZvb Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬১৪২

১৮৮৪২৮১৪৩১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১১ †RvevB`v †eMg †gvt byiæQdv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮০৭৬৮

১৭৪৭৫৩৮৩০২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১২ ‡iwRqv †eMg gvndzRv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৩০৫

১৮২৪৩৯১২৪৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১৩ ‡gv‡gbv †eMg †gvkviid †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬০২০

১৮৩৪৭৯৬১৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১৪ ‡gvt †`jIqvi †nv‡mb g„Z mvgQzj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫০৪৫

১৭৯৬০৭৩৩৬৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১৫ ïigv ‡eMg †gvt Kvgvj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬০১৫

১৮৭৮২০২৬৯৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১৬ Kvgvj DwÏb †gvt nviæb Kvix cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬১৪৩

১৮৫৪৬২৮০৯৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১৭ Av‡bvqvi †nvmvBb  Avey eKi wQÏxK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২৪৩

১৮২৯৬৬৮৩৬০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৬১৮ wewe Kzjmygv Rwmg DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬০১৬

১৭৩৭৭৮৫৪৪১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬১৯ byi Qvdv g„Z Lyiwk` wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৭০০০

১৭৩৬৯৮৮৪৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২০ evmšÍx evjv kxj wbg©j KvwšÍ kxi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২১২

১৮৩৯২৩৫৬৫৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২১ mgi kxj kvwšÍ kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৭৮

১৮১২৭৩৯১১৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২২ ‡gvt gRv‡°i GRvnvi Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২২২

১৮১২৯৩৬১৯৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৩ ‡gvt wmivR  g„Z ZydvBj Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৫২৮৫

১৮৩৪৬১৮০৭৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৪ ‡gvt Rvdi g„Z Awn‡`i ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৪৪১

১৮৭২৫২৯১৩৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৫ Ave`yj nvwg` g„Z Avwgbyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭১৭৫

১৮২৪৯৪৩২৫৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৬ ‡gvt mvnv`vZ †nvmvBb g„Z †gvt †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭২০২

১৭১৫৫০১৩৩২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৭ iv‡nbv †eMg †gvt †gv¯Ídv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২২৬

১৬২৯৫০৬১০৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৮ ‡gvt dinv` †nv‡mb g„Z †gvnv¤§` †mKv›`i cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯০১৫১৭৮৭০০০০২৪৯

১৮৩২৪৩৮৯১৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬২৯ dwi`v  BqvQwgb Aveyj Lv‡qi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৩২৪

১৮২৩৮৩৫৬১৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩০ gvneyeyj Avjg g„Z ingZ Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৩০৬

১৮১৫৮৩৭৯৪৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩১ wb‡jvdv †eMg ‡gvt myRb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৫৩৮

১৮৬১২১৪১৫৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩২ ‡gvt ûgvqyb Ave`yj ev‡QK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৩৯৩

১৭৪৮২৪৪৩৪২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৩ cviæj Av³vi †gvt †gv¯Ídv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৬২০

১৮১২০৯১৪৪১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৪ ‡gvt Ave`yj ev‡Zb g„Z AwRDj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫০০৫

১৮৬০৬০৪৮৯৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৫ myigv ‡eMg Aveyj ekvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৬০৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৬ wewe Rv‡Kiv †gvt AvweDj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৯৫১৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৭ ‡gvt kv‡m¯Ív Lvb  AvwRRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৮২৯

১৭৯৫৫৫০৯৬৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৮ Sibv ivbx kxj K…ò jvj kxj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৭৭

১৮৭৯৯১০৬১৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৩৯ Aveyj †nv‡mb Aveyj Kvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭২০৯

১৮২৯০৫১৩৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪০ wisKz ivbx gRyg`vi bvivqb P›`ª gRyg`vi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৫৬৪

১৮৪৩১৪০৫৩১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৬৪১ wkey P›`ª gRyg`vi kxavg P›`ª gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯২০৩৯০৯০৩৯৬

১৮৪৫৫৪৪৯৩৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪২ AvRgvjv  Ûgvqyb Kexi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬১৩৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৩ ‡gvt Qvbv Dj¨v g„Z Qwe Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৬২৯

১৮৩০৬৭৪৭১৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৪ ‡gvnv¤§` Rwmg DÏxb g„Z †Kdv‡qj Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৩২৬

১৩১৬৭৫৭৭৯৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৫ AP©bv gRyg`vi g„Z gvwbK P›`ª gRyg`vi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২০৫

১৮৫৭৪১৭১৮৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৬ mvweÎx  m~Îai nvivab m~Îai ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৩৫২৫৭৩৭৪৮০

১৬৩০৫৭০২৮৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৭ byiæj û`v g„Z †ejv‡qZ †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৭৭৭

১৮২০০৪২২৯৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৮ ‡gvt Rvgvj DÏxb byi Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৭২

১৮৬৯৯১৫০১০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৪৯ kvgmyi bvnvi g„Z †gvt †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০

১৭০৬৫১০১০৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫০ ‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb g„Z mvgQzj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫০৪৮

১৭২৬১১৯২৬২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫১ ‡gvt Av‡bvqviæj Kwei †gvnv¤§` Gbvgyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭২২২

১৩০১১৯১৪৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫২ myivBqv †eMg ‡gvKviig ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬০১৭ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৩ ‡Rvniv Qv‡q`yj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৮৩

১৮৭৯৫১৩৬৩১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৪ ‡gvt Rwmg DwÏb g„Z byiæj Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৬১৫১৭৮৭০০০০০১৬

১৮২৯৮৫৬০২৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৫ ‡gvt BDbyP g„Z Iqve Djø¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৩২৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৬ mvgQzj nK g„Z Aveyj dRj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭২০৭ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৭ ‡RvQbv †eMg AvkÖvd ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৪৫২

১৮৫২১৮৭১৬৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৮ wbRvg DÏxb g„Z †Mvjvg gvIjv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৭০৭ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৫৯ iwngv ‡eMg byi Rvgvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৬১১

১৮৩৪৬২৩০১২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬০ LwZRv †eMg Rvgvj DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮২১৪৩

১৭৬৪১৩৮৭৫৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬১ mywdqv ‡eMg  dwQDj Avjg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৫৫০

১৮২৪৮৫৯৬৮২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬২ gynv¤§` mywdqvb g„Z Ave`yj AvDqvj wg¯Íix cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৭৮৬

১৭৩১৮৬৭৩৬৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬৩ ‡gvnv¤§` w`j`vi Ave`yj gv‡jK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৫৩২

১৮১৪৭৮৯৮২২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৬৬৪ wmivR‡ÏŠjv ‡gvZv‡Qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৬১

১৭৫৬৬১৪৪৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬৫ dviæj ‡eMg g„Z AvbQviæj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৩৫৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬৬ Aveyj ekvi  Lweiæj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৬৪৩

১৮৬৭৯১৮৯৫৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬৭ mybxj bv_ g„Z myaxi bv_ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৯১৮

১৩৬৬৩৫০৯৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬৮ ‡gvt byiæj Avjg g„Z gwZDi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৮১৫১৭৮৭০০০০০০৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৬৯ ibwRZ Kzgvi kxj g„Z dbx jvj kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭০১৫১৭৮৭০০০০০৩০

১৮১৫৩৪৬৭৬২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭০ dv‡Zgv †eMg gvgyb DÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৫৬৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭১ w``vi Avjg †gvt Aveyj †nv‡mb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৪৪১

১৮৬৭৬০৬১৬৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭২ kvnAvjg g„Z bwRi Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৪১৮

১৮৭৪২২৬৮৩৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৩ Zcb gRyg`vi g„Z wÿwZk gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৫৬৬

১৮৩২৭৪৫৩৬০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৪ KšÍix ivbx kxj wbZvB P›`ª kxj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৭৪

১৮১৪১১২৮৬৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৫ †gvt dLiæj Bmjvg g„Z †gvt AwRDjøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৮২০

১৮৮৫০৩৮৯৩২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৬ LwZRv †eMg bvwRi DÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৮০৪

১৮৬৮০৭৫৩৮৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৭ ‡Rvnviv †eMg wcZv:- dLiæj Bmivg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯২১৫১৭৮৭০০০০০৮৮

১৮৪৬৮৩৫৫৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৮ Kvgvj †nv‡mb  GQvK †UÛj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৭৪৯

১৮২৩১৪২৫৮৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৭৯ †gvnv¤§` RvnvsMxi g„Z †gvnv¤§` Avwgbyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭২১৫১৭৮৭০০০০০১০

১৭৫৩৬৬১৩৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮০ ‡gvt mvBdzj Bmjvg Aveyj Kvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭১৫৩

১৭৩২১৬৯৮১৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮১ wKib evjv gRyg`vi gwZjvj gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২০৯

১৮৬৫৩৬৭২১৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮২ iwngv gyÝx ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৩৮৮

১৮৭৯৯৭৫৭৭৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮৩ Rvdi g„Z bv‡`i D¾vgvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৯৬৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮৪ ‡gvt Ave`yjøvn g„Z Ave`yj †gvZv‡je cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১২৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮৫ eyjeyj AvKZvi dLiæj Bmjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭১৭০

১৯৬৬৩৬৬৩২৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮৬ ‡gvt wmivR †gvt bvwRg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৪৬৭২৫

১৬৪৪১৮১০৯০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৬৮৭ ‡gvQv¤§r mv‡n`v †eMg †gvnv¤§` wmivR ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৯১৫১৭৮৭০০০০০৪১

১৮৭৭৫৭৩২৬৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮৮ L‡bk P›`ª ivq g„Z Ag„Zjvj ivq cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫০৭৪

১৮১২৮৯৩৮২৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৮৯ SY©v †eMg Rvg‡m`yi ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৮৩১

১৮২৭১৫৬৮০৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯০ nvivab P›`ª ivq g„Z bv›Uz P›`ª ivq ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫০৮৪

১৮৩৬৬৩৫০৯৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯১ AvKwjgv Aveyj Kv‡kg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৩২৭

১৮৬১২১৪১৬৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯২ AvdQvbv wgwg  g„Z †gvkvid †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা ১৯৮৫১৫১৭৮৭০০০০০০৭ ১৮৪০৬৭৭৬৮৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৩ gybQzi g„Z dRjyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৮১০

১৮৭৬২৮১৭২৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৪ †gvnv¤§` wmivR DevB`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৮১৩

১৮২৩৫৫৮৪৪৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৫

cvifxb Av³vi ‡gvt gvKmỳ  ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২৪১

১৮৩৩২৫৮৩৬৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৬ ‡gvt iwdK g„Z Iqve Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৩৩৮

১৮২২৭৫৮৩৯৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৭ ‡gvt Aveyj †nv‡mb ‡gvt Aveyj Lv‡qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭১৬৪

১৮৪৬০৫৩৩০৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৮ ‡Rvmbv †eMg †gvt Rvg‡m` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৫০৮

১৮৫২৩৫৩৭৯০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৬৯৯ byi bvRvi †eMg gwne Djøvn ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৫৭

১৭৯৭৪২৫৯৩৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০০ †gvt gvndzR g„Z BDbyQ wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২৩৮

১৮৭২১২২৬০১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০১ ‡gvt Avjg g„Z kvnvjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫২৪২ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০২ dviRvbv AvKZvi iwngv AvjZvd †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৭৯৭

১৮৩৯২৩৫৭৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৩ Sb©v ivbx gRyg`vi wbg©j P›`ª gRyg`vi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৫৬৫

১৮২৯৮০৯৩০৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৪ nwic` kxj g„Z wÿwZk P›`ª kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৪৭

১৮২৭৬৫৯২১৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৫ `yR©q `vm †nRvivg `vm cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭২১২৬

১৩৮৮৮০৫১৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৬ ‡jPz ivbx kxj g„Z †Mvcvj P›`ª kxj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৬৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৭ wjUb P›`ª kxj g›Uz P›`ª kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৬৪

১৭১৪৫২৭৫৬৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৮ wkcÖv ivbx m~Îai wgjb m~Îai ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯১১৫১৭৮৮৫০০০০৯৮

১৮২৪২১২৭১১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭০৯ ‡gvt mvBdzj Bmjvg  gywgbyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৭৬০৫৯

১৮৭৬৬০৬২২৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৭১০ ‡gvt nvbœvb g„Z ggZvRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৫১৫১৭৮৭০০২১৯৪৪

১৭৫৮১২১৪৭৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১১ wisKz ivbx kxj †MŠZg P›`ª kxj ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫১৭০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১২ †gvt †gvRv‡°i †nv‡mb g„Z Ave`yjøvn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭২৩৩

১৮২৫২৮৮১৩২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৩ Rvgwm`yi ingvb  g„Z Rwjj Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৮৫৪

১৮৩২৩০৪২৩০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৪ AvdQvi g„Z gwZDi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৭৪

১৮২৪৩৯১৯৬০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৫ wewe nv‡Riv †eMg g„Z †gvt Avãyj nvB ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৮১০

১৮৩৬২১৪১৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৬ gynv¤§` `yjvj g„Z gynv¤§` Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৮০০

১৮৬৭৮৬৪৩৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৭ ‡gv‡gbv iwdKzj Bmjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৫৩১১

১৮৮৩৬১৬৯৯৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৮ iwngv ‡eMg gy³vi †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮৯১৫১৭৮৭০০০০০২৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭১৯ cviæj BwjqvQ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৬৮

১৮৫৭১৬৬০০৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২০ dwi`v †eMg g„Z Avey Zv‡ni ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬৩৮৩

১৬৩৮০৬৪০৩২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২১ Igi dviæK  gvndzRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭০১২

১৮৩১৭০৮৪২৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২২ iv‡nbv Aveyj Kvjvg ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭০৭১

১৮৪৫৮০২৩২২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৩ ‡gvt wi‡`vqvb g„Z ggZvRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৪০৭

১৮৩১৫৫৯০৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৪ Avey Qzwdqvb AvQv`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৯০৫৫৪

১৮৪০৫০৩৫২৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৫ ‡gvt †gvKZvi †gvt gwne Djø¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৫১৫৯১৬১৬১০৫৫৮৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৬ ‡gvt dLiæj Bmjvg g„Z byiæj û`v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৮

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭০১৫

১৮৩৯২৩৫৬৯৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৭ ‡gvt Rvg‡m` g„Z Ave`yjøv wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৮২৫

১৯১৫২৬৩৭৯১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৮ bvivqb P›`ª mvnv g„Z ivq‡gvnb mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৭৯৮

১৭২১০০৪৪৯৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭২৯ kvnvRvb †eMg g„Z iweDj nK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৬২৩ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩০ Rvgvj g„Z Qv‡q`yj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৮১৫১৭৮৭০০০০০২৬

১৮৩০১৯৩৪৬৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩১ iwdKzj Bmjvg g„Z †gvZv‡”Qi Avn‡g` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৩১৫১৭৮৭০০০০০১০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩২ wgjb m~h© KvšÍ gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩১৬৭

১৭১২৯৬৪৩৩২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৭৩৩ kvn Avjg g„Z †gŠt Avwgb Dj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৬৩০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩৪ wmivRyj gvIjv g„Z iwng Dj¨vn cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৪১৫১৭৮৭০০০০০০৮

১৭৯৬৭০৫০৯৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩৫ gwbi DÏxb g„Z dRjyj nK myKvbx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩২০২

১৮৩৭৪৭৮৬০৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩৬ ‡gvt Kvgiæj nvmvb g„Z †gvRvnviæj Bmjvg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৯৪১৫১৭৮৭০০০০১৫৩

১৭৪৭৮৮৮১৯২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩৭ M‡bk P›`ª gRyg`vi eRnwi gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯২২

১৭০৬৪৯৮৪৯৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩৮ wbZvB P›`ª mvnv g„Z b‡M›`ª Kzgvi mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯৮৬

১৮৫৬৭২১০৬৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৩৯ w`jxc P›`ª gRyg`vi g„Z KvwšÍ jvj gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪২৯

১৮৩৮৪৮৬৫৫৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪০ nwic` P›`ª gRyg`vi K…ò †Mvcvj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৮২১৫১৭৮৭০০০০০১৯

১৮৪০১১৫৮৩৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪১ iægv ‡eMg †gvt mvjvDÏxb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৭৫১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪২ cÖbe `vk wbwLj P›`ª `vk cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৭১০ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৩ DËg Kg©Kvi g„Z gvwbK Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫১৩

১৮৬৭৭০৮৯২৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৪ Kvgiæb bvnvi dvwngv AvjgMxi †nv‡mb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৮৭৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৫ LwZRv Ave`yj gwZb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৬৪২ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৬ ‡gvt Aveyj Kv‡kg nvwbd cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৯১৫১৭৮৯২২৭৮৯৬৮

১৮৩১০৩৯০৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৭ ‡gvt †mwjg g„Z †gvt byiæj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫৯৩৫২৫৩৮৩৯৫৯

১৭১০৮২৬০৬৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৮ KvRj P›`ª kxj g„Z `ytL nib kxj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫৫৬

১৯৪৭৮৫৭৬৪২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৪৯ KsKi Kg©Kvi g„Z wef‚Zx f‚lb Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫১৯

১৮১৫৭০০৪৫০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫০ ‡gvt gvwbK g„Z byiæj Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৩৪৮

১৭৪৭১৬৯৫৭৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫১ ew¼g mvnv g„Z RwZ›`ª Kygvi mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০০০

১৮৫৮৮৩৫৬৮৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫২ mywRZ Kzgvi mvnv iæwnbx Kzgvi mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯৯০

১৮২১২০৩৮৭৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫৩ ûgvqyb Kwei †gvt Aveyj Lv‡qi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩০০৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫৪ wgjb Kg©Kvi g„Z gvwbK Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫১৪

১৮৭৬১০১১০৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫৫ `yjvj gRyg`vi m~h¨© gRyg`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪৩০

১৯৪৩৯৭৯৩৪৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৭৫৬ Rq‡`e Kg©Kvi g„Z wef‚Zx f‚lb Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫২০

১৭৫৪৬৪২৬১৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫৭ wb‡iv` eib Kg©Kvi f‚‡e‡bk¦i Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩১৭৪

১৮৩০৫১৯৯৩০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫৮ ‡gvt mvnv`vZ †nv‡mb Ave`yj gbœvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪৮২

১৭৮৪২১৩৮৩১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৫৯ wkLv ewbK Rxeb ewbK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৩৮৭

১৮৩১১৯১০৫৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬০ ‡gv‡gbv LvZzb Ave`yj g‡R` ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩০৮৩

১৭৭৫৮১৩৪৭৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬১ ‡gvt Aveyj Kv‡mg g„Z `vbv wgqv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩০৫৮

১৬৭৪৭৮৬৫২৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬২ cy®ú Kg©Kvi wbg©j ewbK ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৭০৫

১৮১২০৯১৪০১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৩ ‡iLv Kg©Kvi g„Z nwic` Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪৯৮

১৬৭৯৬০২৯৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৪ ‡gvt Aveyj evkvi g„Z †mivRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৬১৮

১৮৫৬৬৯৯৮৭৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৫ kwn` Dj¨vn g„Z kv‡n Avjg cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫৯৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৬ †Mvcx bv_ `vm g„Z gnv‡`e `vm ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৯২২৭২৭১৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৭ Ave`yj nvB †KivgK Avjx cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৬২২

১৯৩২৫৫৬২৮৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৮ ‡gvt †iRvDj Kwig g„Z Avwgbyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৬৫৯ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৬৯ ‡gvt kvnRvnvb Ave`yj ev‡Zb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩১৪০

১৮৭৫১৪৬৩০৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭০ fe‡Zvl mvnv g„Z ei`v KvšÍ mvnv ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯৬৮

১৮২০১৬৫৫৮৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭১ cÙv ivbx bv_ ïKjvj P›`ª bv_ ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭৫২৫৮৪৭৮

১৮৬৫৭৬২১৪৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭২ ‡gvt iwdK g„Z †gvnvÏg Qv‡q`yj cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫৯১

১৮৩১৪৪৬৪৫৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭৩ ‡gvnv¤§` BDQzc Ave`yj ev‡qQ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৬১৫১৭৮৭০০০০০১৭

১৮৫৬৮৩৮৭২৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭৪ mvnve DwÏb g„Z gbvRyj nK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭২১৫১৭৮৭০০০০০১৮

১৮৭৪৮১৯২১০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭৫ ‡Rvmbv †eMg †gvt Aveyj ekvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৮৮৮

১৮১৭০১৯১৪২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭৬ ‡gvt Kvgiæj nvmvb g„Z Ave`yj gv‡R` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৪৬৬

১৮২৮৫৬৯৭৬৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭৭ w`‡bk bv_ eªRjvj bv_ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৭৫১৫১৭৮৭০০০০০১৪

১৮৩০০৫৬৯৪১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৭৮ mvab P›`ª Kg©Kvi g„Z AbyKzj P›`ª Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩১৫১

১৮২২২২৯৭৮৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৭৭৯ ‡gvt †nivj g„Z †gvZvnvi Avng` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩০৪৪ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮০ bxwjgv ZvjyK`vi g„Z webq K…ò Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪১৫

১৮১১৩৮০৮৭৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮১ Ievq`yi nK g„Z AvZvDi ingvb †mivs cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯১২

১৮৭৫৯৯০৭৬৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮২ †gvt w``vi g„Z †gv¯ÍvwdRyi ingvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩০৪৭ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৩ ax‡i›`ª Kzgvi bv_ g„Z cÖvY †Mvwe›` KweivR cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯৪৩

১৮১৮০৮২১৬৫

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৪ Av‡qkv †eMg AvkÖvd Avjx ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৫০২

১৬২৩০৪৯৮২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৫ ‡gvt ûgvqyb Kwei g„Z Ave`yj Kv‡qP cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪০৪৩৫

১৮৪০০০৮৫৫৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৬ bvwQgv Av³vi Rvnv½xi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৭৫৭৩

১৭৭৬৪৬২৭০৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৭ ‡gvt †gvRvnviæj Bmjvg g„Z †gvt †Rej Nk cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩০৮৮

১৭৪১৩০৯২৫৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৮ wegj P›`ª mvnv kvwšÍ jvj mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯০৭

১০৮৭৪৯৫৮৫৮০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৮৯ mvnve Djøvn g„Z gyÝx Avjx Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩২৫১

১৮৮৪৭৪৭৬৪৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯০ ‡gvnv¤§` Aveyj evkvi ‡gvt †mKv›`vi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৬১২৭৭৬৯৫০৮

১৮৩৭৯৩৫৫৭৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯১ ‡gvt mv‡n` g„Z Ave`yj nvbœvb cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০২৪৬২৪৬ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯২ nvivab bv_ g„Z mwZk P›`ª bv_ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯৩৫

১৮২৯৮০৯১৯৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৩ D¾¡j P›`ª mvnv fz‡cl P›`ª mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৩০৩

১৮৩১৮৮৮০৪০৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৪ AvjvDÏxb mwdDj¨v cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩১৯৬

১৮৫৬২০২৭৪৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৫ myevm gRyg`vi g„Z c~b© P›`ª gRyg`vi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৫২৮

১৮৩৯২৩৫৭২৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৬ ‡gvt Aveyj nv‡mg g„Z †gvZv‡ni Avn¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩১৪৪

১৮৭৯৯৭৫৮৯৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৭ Abxj g„Z m~h© cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৪০৯৫ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৮ Avey Zv‡ni g„Z bwRi Avnvs cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪২৮

১৮৭৯৯৭৫৬৮৪

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৭৯৯ Ave`yj iv‡Zb g„Z Ave`yj gv‡jK cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৫৩১৫১৭৮৭০০০০০০৩

১৭৪৩৯০১০০১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০০ mywdqv ‡eMg dRjyj ingvb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৮৮০

১৭৪২৪০৫১৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০১ ‡ivwRbv †eMg †gv¯Ívb‡Qi Avnvs ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৮৯৬

১৭২৬৫৭৬৯৫৩

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪



৮০২ gvmỳ v †eMg gvBb DwÏb ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৮৮১ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৩ ‡gvt AvBqye g„Z GRvi Avnv¤§` cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৬৪১৫১৭৮৭০১০১৬২৮ ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৪ ‡gvnvs AvwZK Dj¨v g„Z †gvnvs Ave`yj A`yZ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৯৪৭১৫১৭৮৭০০২২৪৬৮

১৭৬১৫৪০০০০

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৫ Aiæb mvnv g„Z cÖweÎ nwi mvnv cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৯৯৫

১৮৪৫১১১১৮৯

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৬ mybxj P›`ª bv_ g„Z jvj †gvnb bv_ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৩১৩

১৮২৮৪৪৫৫১৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৭ eKzj Kg©Kvi wi`q Kg©Kvi cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪০৭

১৮১৪০৭৫৫২৭

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৮ wKib evjv bv_ AR©b P›`ª bv_ cyiæl

ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৩৮০

১৯১৯৫৪৬৬২৮

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮০৯ cyZzj ivbx `vk ‡`‡e›`ª weRq `vk ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪০৩

১৮১৬৮৬১৬৩৬

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮১০ iæcbv Kg©Kvi weRq Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪০৬

১৮৫৮৯০৬৫৬১

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

৮১১ Kiæbv Kg©Kvi DËg Kg©Kvi ভহরা
ভাইটবাঙ্গা

০৯

ভাইটবাঙ্গা

১৫১৭৮৭০১৮৩৪০০

১৮২৯৭৫১২৭২

ভভাোঃ পযপ ০১৮১৫৮৮৩২৮৪

ক্রোঃ নং নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄরুল/ ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউপনয়ন জাতীয় পযচয় ত্র ভবাক্তায ভভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর নম্বয

১.       জভাাঃ জফরার আফদুয যফ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৬৫৩ ১৮৭৯৯৭৫৯২৪ ধরেশ্বয ভজুভদায ১৮২১০১৮৮৩৩

২.       জভাাঃ হদ াঈরযা ভভাোঃ জাপফউর ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৮২ ১৮৮২৭৫০৩৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩.       ভঞ্জযু াআরাভ পপক আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৯০০০০২০০ ১৮৪০৬৭১৮৫১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪.       জভাোাঃ জোযা জফগভ ভভাাং জয়নার আরফদীন ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৯৯ ১৭৯০২২৯১০১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫.       াহন নুযম্নজ্জাভান নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৭৮১৫১৭৮৯০০০০০০ ১৮২৩৯৪৪৭৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬.       েেনার াঅজফদীন কাজী জপয উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২০৯ ১৭৭০২৪৪৪৭১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭.       খাজরদা জফগভ আকতায ভারন রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৩৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮.       জভাাঃ যহপে মৃত আপরাতুন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৩৩৪৯ ১৮৬৮৬৫৩১১৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯.       োের ভভাাং ভফরার ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২১৪ ১৮৮১৪৪১১৮৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০.  েেনার াঅজফদীন মৃত াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩০৭৩ ১৮৩০২০০৫৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১.   যহপে আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২৭৩ ১৭৪৮৫৩৮৮৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২.  তােহরভা জফগভ ভভাোঃ আবুর ারভ ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৩৫০০০১০০ ১৭৪৭৮৮৭৮৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায



১৩.  জভাাঃ াঅান াঈরযা কাজী জপয উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৯০৩৩৩২১১ ১৭৪৭৮৮৭৮৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪.  াআোেহভন ভভাোঃ াীন ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৫২ ১৮২৩৯৪৪৭৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫.  জভাাঃ জফরার াঈহদ্দন ভভাোঃ ছারফয আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২৪২ ১৮৩৫২৫৪৯১৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬.  ভােুদ ভভাোঃ পপক নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৯০০০১৫০ ১৮৩৯০৪৫৯৭৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭.  ভাপুেযু যভান মৃত াভছর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৫৩৭ ১৮৩০১০৫৫৭৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮.  াাআপুর াআযাভ ইপিছ আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৬২৩ ১৮৩৯২৩৫৫৪১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯.  াআোেহভন াঅক্তায মৃত আবুর ফায ভ ূঁইয়া ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০২০৩ ১৮৯০৭১৫০৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০.              নােভা জফগভ ভভাোঃ আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৯০০০০১০০ ১৮২৪০১৫৪৯৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১.  েরুহপোয আব্দুর জপরর নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৫৬ ১৮২৯২২৮০৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২.               জভাাঃ াঅফ ুোজফয মৃত াপফফ উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২০৩ ১৮৫৬৮৩৩০৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩.              জভাাম্মদ হযন নুরুজ্জাভান নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮৮২৭০৪৫২৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪.              জভাাঃ াআাঈেুপ মৃত নুরুর ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২২৩ ১৮৪০২৫৮৭০১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫.              জযােোনা জফগভ ভভাোঃ পদ উল্যা ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৮৫ ১৮৮২৭৫০৩৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬.              যাহেফ াঈরস্ন্া ভভাোঃ পযাজ উপিন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮৫৫৯৩৭৫৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭.              োভার াঈহদ্দন আফদুর ফারতন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৬৫১ ১৮৩৯১০৬৯৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮.              পখয াআরাভ মৃত আব্দুর াপভদ নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৫৯০ ১৮৮৩৬৬৪৪৯২ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯.              জাজন াঅযা জফগভ াইফুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০৪৪ ১৮৩৪৪৯০৩৮২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০.              াঅহভয জাজন আপর আফজভ নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৫০২ ১৮৩০৪৩৯৬৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১.  জভাাঃ দরুার ভভাোঃ এনামুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০৬০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২.              ঝর্ণা জফগভ আপরাতুন ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮২৫৬ ১৭৪৬৩৪২৮৬৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩.              ান্না জফগভ পযাজ উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৮৩৪ ১৮৪৬০২৩৯১৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪.              জভাাঃ োজদয রুহুর আপভন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৮৩৬ ১৮৩২৮৩৩১৯৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫.              োাআদরু ে ভদফন আপর নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৯৬২ ১৭৭৮০৩৮৪৫৪৯ ধরেশ্বয ভজুভদায



৩৬.              জভাাঃ াঅফ ুতাজয পজলুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০৬৪ ১৮১৫৪৬০৮৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭.              ভুহরভ ভভাজারম্মর ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৭৮৬ ১৮১৩১৮৭১৯৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮.              াঅজনাোয জাজন জারার আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮২৬৪ ১৮৩৪৪৯০৩৫৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯.              জভাত্মপা আফদুর ফারতন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৯৬৬ ১৮৭৫৭৪২১৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০.              োের জফগভ ভাঈনুপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৭৯৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১.  জভাাঃ হরটন মৃত নুয আরভ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮১৩৮ ১৮৪৯৪৬২১১০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২.              জভাাযপ জাজন ভভাোঃ কাভার উপিন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৯২৪ ১৭৭১৫১৩৬৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩.              াঅেফয জাজন কারাপভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৫৮৬ ১৮৭৪১৯৭১৫২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪.              রুভা জফগভ নজরুর ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫২৭৮০৫২৩৮৯৮৮ ১৮৪০৮৩১৭৪০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫.              রাাআরা জফগভ মৃত হুভায়ুন ফাপয ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০২৯ ১৮৩২২৭০৬৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬.              ভােভুনা জফগভ াাফউপিন ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮২৬১ ১৮২৬৬৩৫১১২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭.              ভজনাোযা জফগভ পপকুর আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৩২১ ১৮৩৭২৪০৮৭৭২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৮.              াজনা জফগভ ভাপনক ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৫৫৩৭০৬৮৮ ১৮৬৯৩০৩৪৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৯.              জভাাযপ জাজন মুপ ডদ পভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০২৩ ১৮২৯৬৪৫৮১১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫০.              জভাাঃ োভার গুড়া পভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৩০১ ১৭৫৮০০৪৮৬৩০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫১.  জভাাঃ হদদায আফদুর ফারতন নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৯০৩৩১১৪ ১৮২২৩০৬৬৭১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫২.              জভাাঃ হুভােুন েহফয মৃত আক্কা আরী নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯৬৩৩৪১৭২ ১৮৪৫৭৫৬৩৫৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫৩.              জভাাঃ জনোভত ইভাইর নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮২০৩৫৬২২২ ১৮৪০২১১৬৭১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫৪.              জভাাম্মদ োভজদ আবু ফক্কয পছপিক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৯৬৯১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮২২৩৪২০৪২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫৫.              রােরা জফগভ াভছুর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৮৬ ১৮১৫৬৩৪৯৮২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫৬.              হেনা জফগভ াাফ উপদদন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০৫১ ১৮৪৯২৫৪৮৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫৭.              ভোজম্মর জাজন আবু ফক্কয পছপিক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৭৩৮ ১৮৪৩৬১২৬৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৫৮.              ফাফুর নুরুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩৯৬ ১৮৪০৫৫৯২৮ ধরেশ্বয ভজুভদায



৫৯.              কুরেুভা জফগভ নাপছয উপিন (ফাফলু) ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৩৮ ১৮৪৬৯৭১৬৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬০.              কুরেুভা জফগভ সুজন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৬৭ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬১.  খহতো জফগভ পখরুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩৩৭ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬২.              জভাাঃ াদ্দাভ ভগাপযান নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৯০০০০১০০ ১৭৮১৩২৬৪৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৩.              জভাাাঃ াঅহভয জাজন ভভাাং ার আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১২৩ ১৮৬৬১৩৩৮৩২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৪.              জভাাঃ জাোজেফ আরনায়ারুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১০০ ১৭৮১৩২৯৬২৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৫.              এভরাে মৃত ছাইদুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩৫৬ ১৭৩০৩৫১৮৫৬৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৬.              রুভা জফগভ ভভাোঃ সুজন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৫৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৭.              েেনাে াঅজফদীন মৃত াভসুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৮.              াায ফানু ভভাোঃ আকছায ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৩০৩১৫১৩৮ ১৮৩৮৬৭৬০৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৬৯.              াঅাদরুযা মৃত ভভাোঃ এছাক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০৪৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭০.              হফহফ পাজতভা কাভারউপিন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩০০ ১৭৭৬১১২০৯৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭১.  াাআপুর াআরাভ  ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩৩৬ ১৮৪৯৫৯৩৪১১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭২.              জভাাঃ জহরভ াঈহদ্দন াভছুর ক নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩০৫ ১৭২২৪৯৬৭৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৩.              াঅফদরু ান্নান ভগাপযান উপিন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৪৩৪৬ ১৭৭৬১১২১৪৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৪.              াজদা ভাযাফ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮২০৩৫৩০৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৫.              জভাাাং ফাফুর নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৮৪৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৬.              েীফ আবুর কারভ নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৯৮৮১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৭.              জভাাঃ াাআপুর াআরাভ ভভাোঃ াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৫৭৭ ১৮৬১১৮৮৫২২৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৮.              পহযদা াআোহভন ভপরভ উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫৯৫৫১১৬০৪৫৪৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৭৯.              নাহগণ াঅক্তায ভনছুয আাম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫৯৫৫১১১১৫৯১৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮০.              জভাাাং াহনপ াভসুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০২১ ১৮৪৫২৩৫৮৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮১.  দাুঃখীো পযরার দা নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫০২৩০০৩৭৭ ১৮৭৭৯২৪২১২ ধরেশ্বয ভজুভদায



৮২.              যরার মৃত রপরত নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৫৬২ ১৮২১৭৫৯৩৪২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৩.              জফাযান াঈহদ্দন যম্নহুর আপভন নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৯৭৫১৫১৭৮৯০৩৩৮৫০০ ১৮৩২১৬৯৩০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৪.              জভাাঃ হভরাদ াজাভার নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১২৯৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৫.              জভাাঃ াঅফদরু ভন্নান ভগাপযান ভাপঝ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫৯২৮২৭৭৬৫৭১১ ১৭৩৯৫১২৪৭৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৬.              াঅফদরু জযজ্জাে মৃত আফদুর ভভাতাররফ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৫১১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৭.              াঅরতাপ জাজন মৃত আব্দুয যউপ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১১৯৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৮.              োভার াঈহদ্দন মৃত আপজজুয যভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৫৯ ১৮৮০৬৫৩৯৬২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৮৯.              েেনাফ জফগভ ভভাোঃ ভপপজুয যভান ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৫০ ১৮৭৮১৩৫১২১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯০.              জভাাঃ ফাফয মৃত াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ৬০০৫৮২৮৫০১ ১৮৬৬০৩২৬০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯১.  জাজনোযা জফগভ াইফুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২২৯ ১৮৭৪৬২৯৩৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯২.              জভাাঃ ফাফুর মৃত যম্নহুর আপভন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৮৪৭ ১৮৭৮৭২৯৬৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৩.              াঅহফের ে পপছউর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৯৭১১৫১৭৮৯০০০৭০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৪.              াঅজো জফগভ ভাযা ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৩২৫ ১৮৩৬৬৩৫১৩৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৫.              পযাদ জুরপপকায নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৯০০০০১০০ ১৮৩৫২৫৪৯১৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৬.              যহভা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬১১ ১৮৪৩০৮৩১০৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৭.              জভাোম্মৎ াঅেভা যপপকুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩১৬১ ১৭৯৫১৫১৯৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৮.              পাজতভা জফগভ ভভাোঃ নাপছয উপিন ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৬৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৯৯.              যান ুহফহফ রুহুর আপভন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬১২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০০.         জভাাম্মদ জাজন ভদররায়ায ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৯৮৮১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০১.          জভাাঃ ভাভুন যপফউর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৫৩ ১৭৬১৭৩৪৫৩৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০২.         জভাাঃ াহনপ ারুনুয যপদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৯৫৩১৫১৭৮৯০০০০১ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০৩.         ভঞ্জযুা জফগভ আান উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০২১ ১৮৭৯৮৮০২৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০৪.         পহযদ মৃত আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৯০৩৩৫৩৩৭ ১৮১১৫০৫৪৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায



১০৫.         জভাাঃ াআাঈনুে আফদুল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫৮৯০৩৩৫৩৩৬ ১৮৭৫৭৪০১২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০৬.         াভেুন নাায মৃত আনছারুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৩৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০৭.         ভনী নুরুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৭৪ ১৮২৭০৫৪০৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০৮.         েহযনা জফগভ আফদুর ান্নান ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৫৫১৭৬ ১৭৫৮৯৬৯৫৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১০৯.         ুহপো জফগভ আফদুর আাদ ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৭৫ ১৮৮১৬৩৬৪৮৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১০.          জগাযাঙ্গ চন্দ্র ভেভুদায ভবাফন চন্দ্র ভজুভদায নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৪১ ১৭৬৮২২০২৫৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১১.          জভাাঃ োপয আরনায়ারুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৯৬৮১৫১৭৮৯০০০০০০০০ ১৮৬৭০৮৭৬৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১২.          ারুর ফারা যাধা যভন ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৪৬ ১৭১০১৬৬৭২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৩.          াহনতা যার্ী সুপনর ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৪৪ ১৮৬৩৪১৭৮৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৪.          ুভত্রী যার্ী ভেভুদায রÿচযে ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৫২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৫.          াচণ া যার্ী ভেভুদায ভভঘনাথ চন্দ্র ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৬.          হখহত ভেভুদায ভবাফন ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭৬২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৭.          াঅফদরু ফাজতন মৃত আফদুয যপদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৫৮ ১৮৫২৬৮২৪৩১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৮.          জভাাঃ েহয াঈহদ্দন মৃত আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৪০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১১৯.          নাহেভা জফগভ ভফরার উপিন ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭৫১ ১৮৩০১৩২৭৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২০.         এান ভচৌধুযী নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৭৭ ১৪০৬৯২৭৮১৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২১.          জভাাঃ হরভ ভভাত্মপা নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৬৩ ১৮৫৭৯৪১৪০৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২২.         খাআদন নুয মৃত আব্দুর কুদ্দুছ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৩৫ ১৮৪০৭১১৬৫৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২৩.         াজনা জফগভ ভভাোঃ পনজাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২৪.         হপজযাো জফগভ ইপি আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৫৫২৯৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২৫.         াানাযা জফগভ ছানা উল্যা ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৫০ ১৮২২৫২৬৪১৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২৬.         জভাাঃ াঅফ ুতাজয মৃত ভভাোঃ নুরুজ্জাভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০৬৪ ১৮৬৩৪১৭২১০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২৭.         জভাাঃ াঅফুয াজভ াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০৪২ ১৮৩৪৬৬১৮৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায



১২৮.         জযাোনা ভভাোঃ জাপয ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৯৬২৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১২৯.         োন্নাতুর জপযজদৌ ভভাোঃ এযাদ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩২৯৫৮৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩০.         জভাাঃ হনোভ াঈহদ্দন ভভাোঃ াভসুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৮৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩১.          জভাাঃ োভার াঈহদ্দন পরয়জ উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩২.         জভাাঃ োাঙ্গীয ইপিছ আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০১৭ ১৮৬১১৯৩৭০১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৩.         এরাপনুয জফগভ ইভাঈর নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০৪০ ১৭৪৬৩৪৩০৫৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৪.         জভাাঃ যহফ াঅরভ সুরতান আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৪০৯ ১৮৮৪০৬২৫৩২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৫.         াজদ জফগভ কাভার াা ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯১৭৯ ১৮৭২২৪০৯৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৬.         নুযাফা পখরুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬১২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৭.         যহভা জফগভ ারফয আাম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৮.         রােরা জফগভ ভভাোঃ আকতায ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৯২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৩৯.         াহভরা জফগভ ভভাোঃ ভজফর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৯৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪০.         জযহেো জফগভ আবুর কারভ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৮৪৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪১.          হফহফ াহরভা জফগভ পপকুর আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৪০৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪২.         জযাজেো জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯০৩২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৩.         জভাাঃ াাআপুর াআরাভ াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯২৮৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৪.         জভাাঃ াঅজনাোয জাজন এনারয়ত উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৭০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৫.         জভাাঃ ভাভুন াঈহদ্দন াভছুর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৬.         জভাাঃ নুযোা াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৭.         জভাাঃ নুয নফী াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৮.         জভাাঃ ভাাআন াঈহদ্দন পপ উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৬৭৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৪৯.         হফাঈটি পযাজ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৩০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫০.         জভাাঃ ফাফুর আব্দুর ভন্নান নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৬১ ১৮৭২২৪০৯৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায



১৫১.          নাহগণ জফগভ মৃত পরয়জ আাম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৯৭৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫২.         াঅভা জফগভ নুরুর আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৫৫ ১৮৩৪৬৬২০৯৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৩.         জভাাঃ াঅপোয মৃত নুযম্নর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪২১ ১৭৪৮২৪৩৪৮৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৪.         াাফ ফানু আবুর কারভ ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৫২ ১৮৬৩২৫৯০৮৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৫.         জভাাম্মদ ুভন ভভাাম্মদ ভচাখধন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৯৪ ১৮৩৭৪৭৮৬৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৬.         াঅজরো জফগভ ভভাোঃ ভীন ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০২৪২ ১৮২৯০২১৩৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৭.         জযাহেো জফগভ আইয়ুফ খান ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮৯২০০০০০০০ ১৮৭৯১৮৮৫৫৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৮.         জভাাঃ াহনপ মৃত নুরুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৫২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৫৯.         জভাাঃ াঅফদরু গহর্ মৃত ভপপজুয যভান নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১১৮ ১৮৬৮০২৫৩১৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬০.         জভাাঃ াঅেতায জাজন ভভাোঃ ফাইদুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০০৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬১.          জভঘনাথ ভেভুদায ভেভরার ভজুভদায নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫৩৩ ১৭৬৪১৩৭৪০৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬২.         াঈজ্জর াআফজন াজযাোয  পযাজ ভভাোঃ ারযায়ায নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৮৭১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮৩৮১৯৪১১০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৩.         জভাাঃ হযোদ আপরাতুন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৩২ ১৮৩০৭৭২০৫৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৪.         াঅজনাোয মৃত াা আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৮১১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৭৩৩৫৫২২২৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৫.         েহভ াঈহদ্দন মৃত অপজ উল্যা নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৪৭ ১৭৭৫৮১৩৩৪৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৬.         কুরেুভা জফগভ াজাান ভঞা নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬০৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৭.         জভাাঃ াঅহভয াঅরী মৃত আফদুর ফারছক নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৪৯ ১৭৪৫৯৪০৭০৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৮.         জভাাঃ নুরুর াঅেতায পপকুর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৬৯.         ভহফুর ভাওরা মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৭০১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৭২৬১৩৬১৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭০.         জভাাঃ াঅফদরু াহভদ আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৩৪০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭১.          যহভা জফগভ মৃত হুভায়ুন কপফয ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৩১৪ ১৮৪০৫৮৯৭৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭২.         াজরা জফগভ ভভাোঃ জারফয ভারা ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৩৯ ১৮৩৯২৩০৯৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭৩.         াানা জফগভ ভভাাযপ ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০২৯০ ধরেশ্বয ভজুভদায



১৭৪.         জভাাঃ ফাফুর আছাদর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭৫.         ান্না দা মৃত নাযায়ন দা ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫৯৫৫১১১১৮৩৮৬ ১৮৮১৪৩৭৪৬৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭৬.         জভাাঃ ভাাইন াঈহদ্দন ভজফর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬১০ ১৭২০৪০৪০৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭৭.          জভাাম্মদ াাআপুর মৃত ভভাোঃ নুযজাভা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৯৯৪ ১৮৪৬৬৪৬৭৫১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭৮.         পুযা জফগভ ভগারাভ ভারা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৫৪৬ ১৭৪০৫১৯৩৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৭৯.         পাখরুর াআরাভ সুরতান আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৯৬৮ ১৭৮০৭৩৯৭১৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮০.         জভাাম্মদ াআহি মৃত ভজফর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৯৮৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮১.          হমু ভরনাযঞ্জন নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭২১ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮২.         োভার ভতাপারয়র আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫০২ ১৭১৯৮০৪৫৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৩.         নুরুর াঅপোয নুরুর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৮২ ১৭২৫০৪৪০৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৪.         াঅজভনা জফগভ ভভাাম্মদ ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৫৭ ১৭২৫০৪৪০৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৫.         জভাাঃ ভাপুে ভভাোঃ াাফ উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৬.          জভাাঃ াভুর াঅরভ আফদুর ভন্নান নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৭.         জহরনা জফগভ ভভাাম্মদ াছানা ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫৭৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৮.         োজরা চন্দ্র নাথ মৃত মতীন্দ্র চন্দ্র নাথ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৬৮ ১৮২৯৫৯৭৮৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৮৯.         জভাাঃ ুভন পখরুর ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৭৮ ১৮৭২২৪০৯৮৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯০.         যহপকুর াআরাভ ভভাোঃ আনছাযম্নর ক নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ৬৯০২২৭৩০৫৮ ১৮৩৪৬৬২০৯৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯১.          নুয নাায আব্দুর ফারতন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯২.         াঅফদরু ভন্নান আপভন উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৫৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯৩.         জভাাঃ োভরুুুর াান আবুর কারাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৯০০০০১০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯৪.         জহরনা াঅক্তায ভভাোঃ ভরার উপিন ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৫৮ ১৭৪৬৮১০৪৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯৫.         তাোজম্মর জাজন মৃত পছপিক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬০৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯৬.         জভাাঃ জযোদরু ে আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩৩৯ ১৮১২৫৩৩৭০১ ধরেশ্বয ভজুভদায



১৯৭.         জভাাঃ াঅজনাোয মৃত ভভাোঃ াপনপ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭৫৩ ১৮৫০৮৮৭৪২০ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯৮.         যাহেফ চন্দ্র ভেভুদায কৃাভয় ভজুভদায নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৬৩ ১৮৬৯০৯৫৪৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

১৯৯.          জভাাঃ াঅফুর োজভ আফদুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৫৪০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০০.         াঅফুর োজভ মৃত আব্দুয যপদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৩৭ ১৮৬০৭৭২১৪৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০১.         হযন ফপদউর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮০৪ ১৮৫৩৫৫৩২১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০২.         াঅফুর োজভ মৃত মুযপদ পভঞা নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৬৬ ১৮২১০৬৫৫৯৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৩.         াভেুন্নাায ভভাোঃ ভভাত্মপা ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৮৫ ১৮৬২৭৬৯১৯৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৪.         হপজযাো জফগভ আবুর কারাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৯৮৮ ১৮৪৩১৯৫৮৮২ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৫.         পহযদা াআোেহভন ভভাোঃ ভফরার ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮১০ ১৮২৩৫২১৮১৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৬.         জাজনোযা জফগভ আব্দুর ফারতন ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৫৬ ১৮২৯৮০৯৩৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৭.         যহপকুর াআরাভ পছপিক আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৬৩ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৮.         ুহপো জফগভ মৃত পছপিক আাম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২০৯.         োাঙ্গীয াঅরভ আব্দুর ফারতন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৩৯ ১৮১৩২৬৬০৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১০.         নােভা জফগভ ারুনুয যপদ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৩৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১১.          যহফাঈর াঅরভ মৃত ভজফর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮০৯ ১৮৪০৫৮৫৩৯৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১২.         জভাাঃ াঅেফয জাজন নুরুজ্জাভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮২৩ ১৮১৫৬৫১১০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৩.         োরভা জফগভ ভক এভ ফারকয ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৪৬ ১৮৪৩০৬৭৬৩৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৪.         জভাাঃ োভজদ াঈহদ্দন ভফাযান উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৭৭১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৫.         যহফাঈর াঅরভ আব্দুর াত্তায নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৬২ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৬.         াঅব্দুর ফাজতন আব্দুর াত্তায নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৭.         নাহভা জফগভ আবু  াইদ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৮.         যহফাঈর াঅরভ পগয়া উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২১৯.         জভাাম্মদ জভাত্মাপা মুাপভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৪৬ ধরেশ্বয ভজুভদায



২২০.         জভাাঃ াহদরু ভাওরা মৃত আনছারুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২১.         হফহফ ভহযেভ ভপপজ উল্যা ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২২.         হযনা জফগভ জয়নার আরফদীন ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৯৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৩.         জভাাম্মদ জাজন ভতাপারয়র আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৪.         ফৃহি ছারফয আাম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৯৪১৫১৭৮৯০০০০১০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৫.         নাহভা জফগভ ছানাউল্যা ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৯৪৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৬.         জভাাঃ াোান মৃত আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬২৬৮ ১৮৩৬০৭৩৩৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৭.         জভাাঃ াআব্রাহভ মুপি পজলুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬২৬১ ০১৮২২৯*১৭২২৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৮.          জভা: ভাাইন াঈদ্দীন ারুন যপদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৮৫১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮৭৭৪৫১১৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২২৯.         যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভজফর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৪৮৮ ১৮৩৯৪৩৯৩২৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩০.         েহযনা জফগভ পখয ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩০৭ ১৮২৯৮০৯১৪১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩১.         োন্নাতুর জপযজদৌ াাজাান ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৬২৬ ১৮২৮৭৭৬১৬০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩২.         রুহফ াঅক্তায মৃত া আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩২৭৫৬ ১৮২৭৪২০৬০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৩.         াহফনা াআোহভন হুভায়ুন কপফয ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬১২৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৪.         ুহপো জফগভ আবুর কারভ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬১৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৫.          জভা: হগো াঈদ্দীন আব্দুর আপজজ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩৪৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৬.         াখাওোত জাজন আবুর করভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৭৬১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৭.         েহভ াঈহদ্দন ার আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬০১৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৮.         াজদা জফগভ আবু তারয ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩৮৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৩৯.         াাফ াঈহদ্দন মৃত সুরপপকায নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৭০৫১৭৮৯০০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪০.         জযাজেো জফগভ  ভভাোঃ ভছাররভান ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৭৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪১.         জভাত্মপা ভভাফাযক আপর নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬০৪৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪২.         জভাাঃ জভাজণদ ভভাজাফ্পয ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৮৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায



২৪৩.         হফহফ াঅজো ভভাোঃ ভফরার উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩১০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪৪.         জভাাঃ জফরার াঈহদ্দন আরতারয যভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৭৮৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪৫.         জভাাঃ োভজদ জুরপপকায ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৬৭১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪৬.         ঝনণা জফগভ রুহুর আপভন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৪১৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪৭.         জভাাঃ াঅফ ুতাজয আব্দু াত্তায নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৭৭১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪৮.         জভাাঃ োজেয জাজন নুরুর ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬১৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৪৯.         জভাাঃ ভনু্ট মৃত াভছুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬১৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫০.         জভাাঃ হপে ইপিছ আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩০৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫১.         জভাাঃ ভাভুন আবু তারয ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৮০ ১৮৩৫০৫৪৪৩০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫২.         াজদা জফগভ স্বা: আব্দুর াপনপ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৮৯ ১৮৬৩২৫৮২৬২ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৩.         জভাাঃ ভহন মুপ ডদ আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৩৬ ১৭৪৭৩৫০৩৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৪.         াঅফদরু োজদয মৃত ভরাকভান ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৩০৬ ১৭৪৩৭৯০৮৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৫.         জভাাঃ াঅব্দুয যহভ কাজী কপযমুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৯৬২১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৬.         ফানুা জফগভ ভভাোঃ ভাবুবুর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৮০৩০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৭.         াঅফ ুতাজয মৃত অপর আম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৯৪১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৮.         জভা ুাঃ োভার আব্দুয যপদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৭৯৭ ১৮১৪১৩৯৪৪৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৫৯.         জফরাজেত জাজন মৃত দপরর আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৩৮৯ ১৮৩২৭৮৭৮১৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬০.         জভাাম্মদ হন ভভাজারম্মর ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৬৯৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬১.         জভাাম্মদ ভাহনে ফপদউর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৯৮ ১৮৩৪৪৬৯৯৯৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬২.         াআাঈচু মৃত আব্দুর ভভাতাররফ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৭২৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬৩.         ভুাম্মদ নুয াঅরভ মুা: মুজাম্মর ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৪৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬৪.         ুেন মৃত সুরাইভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৭৪৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬৫.         জভাাঃ হনোভ াঈহদ্দন ভভাোঃ এছাক নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৯০০০০১০০ ধরেশ্বয ভজুভদায



২৬৬.         জভাাঃ ান্নান নুয ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৯৮০১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬৭.         াাআপুর মৃত ছারয়দুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৮০৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬৮.         যম্ননা জফগভ দ্বীন ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫২৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৬৯.         ভুাম্মদ তুান মুাম্মদ আব্দুর আরী নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫৯৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭০.         ভুাম্মদ হপে কারাপভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৮৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭১.         োন্নাতুর জপযজদৌ মুাম্মদ আব্দুর রপতপ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৯৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭২.         ভুাম্মদ াঅরাভ মৃত সুরতান আাম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৮১৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭৩.         যম্ননা জফগভ মৃত ফজর কপযভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৮০২ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭৪.         জভাাঃ হন আব্দুর ভভাতাররফ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৯৯৭১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭৫.         জভাাম্মদ েহফয মৃত ছুপয়ান ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫৮৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

ক্রোঃ নং নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄরুল/ ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং রভত্মালনৄয জাতীয় পযচয় ত্র ভবাক্তায ভভাফাইর নং ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর নম্বয

২৭৬.         জযাজেো জফগভ হুভায়ুন কপফয ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০২০৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭৭.         হফেফারা মৃত পযধন নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০২৮০ ১৮৭৩৩৪৪১৯৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭৮.         জভাাঃ ুভন সুপপয়ান নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৬৮ ১৮২৬৮৩৯৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৭৯.         োভযম্নর াআরাভ পখরুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০২৩১ ১৮৩২০৫৪১২৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮০.         হদারী যানী যাে দুরার চন্দ্র যায় ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১২০৩ ১৮৩৫৯৪০৭৪১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮১.         চাযম্ন ফারা মৃত পনতাই নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১০৪ ১৮৩৫৯৩৩০৯৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮২.         ুহদয পগপযন্দ্র নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৮৯৬ ১৮৩৪৭৮৯৩৩৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮৩.         যম্না জফগভ আব্দুর াফ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৭৮৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮৪.         জভাফাজেয াঅাম্মদ ভারজদ পভয়া ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬২৮৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮৫.         েরনা জফগভ ভভাোঃ আপজজুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৭৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮৬.         জভাাঃ ফাফুর ফজলুর যভান রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬২৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮৭.         াজনা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬২৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায



২৮৮.         জভাাঃ াাদাত জাজন আনছারুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৮৯.         জোেনাযা জফগভ নুরুর আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬১৯১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯০.         াঅহরো জফগভ আইয়ুফ খান নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৯১৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯১.         জভাাঃ জফরার মুপ ডদ পভয়া ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৪৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯২.         াগযা জফগভ ছারাভত উল্যা ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪২০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৩.         জোজরখা ভভাোঃ ভখ পপযদ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৯৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৪.         যঙ্গ ফারা জীফন ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৩৯১ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৫.         পাজতভা জফগভ  ভভাোঃ পদ ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৬.         পহযদা জফগভ ভভাোঃ ভারা ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬২৩৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৭.         তাহভনা জফগভ ভভাোঃ নজরুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩২০৩২ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৮.         হফহফ ভহযেভ জপয নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮১৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

২৯৯.         জভাাঃ ওোজেে মৃত আভজাদ আরী ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩১৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০০.         জপারী যার্ী ভেভুদায ভাপনক চন্দ্র ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৫৫৩৭১৬১২ ১৮৬১২০৯৫২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০১.         পাজতভা জফগভ ফুর পভয়া ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৪৭ ১৭৫৮৯৯৭৬৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০২.         জভাাঃ েজুের ভভাোঃ আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৯৬ ১৮১৮৮৬০২০৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৩.         জভাাঃ ভাাআন াঈহদ্দন ারুন যপদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৮৫১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮২৩১৪৫০৫১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৪.         জযাহো জাভরদ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৭৭ ১৮৫১৫৮৮০৭৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৫.         ফাহভত্ম যানী পদজরার ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭২২ ১৭১০৪৮১৩৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৬.         জরার াঈহদ্দন ইকান্দায ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৩১ ১৮১৮০৭১৯২৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৭.         াঅফদরু াাআ আনছারুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৪৫ ১৭৬৭৯৪৪৫৫৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৮.         জভাাঃ জভাহণদ মৃত ভভাজাফ্পয ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৮৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩০৯.         হডেনা ভেভুদায ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩২১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১০.         োভজদ াঈহদ্দন ভভাোঃ পখরুর ইরাভ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৭৫১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৭৪০৫১৯৩৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায



৩১১.          হফতা যানী ংকয চন্দ্র ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৬৪ ১৮৮২৭৫০৭৭৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১২.         হযাংে যানী ফাবুর চন্দ্র ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৫৭ ১৮৮২৭০৪৪৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৩.         বাযতী ভেভুদায ন্টু ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৫৫ ১৮৮২৭০৪৪৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৪.         ুযভা জফগভ আবু তারয ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৮৭ ১৮২৭৮৩৭৮৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৫.         ভজনাোযা জফগভ ছারয়দুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫০৩ ১৮২৯১৫৪৩৯৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৬.         হফহফ পাজতভা আবুর ারভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫০৮ ১৮৫২৪৬২৪৩৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৭.         জভাাঃ াহরাঈরযা মৃত আফদুর াফ ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৯৮ ১৮১৫২৭১৭৪১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৮.         হফতা যানী পজভ চন্দ্র নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৪২ ১৭৮১৩২৯৬২৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩১৯.          জফরার আরনায়ারুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩১৭ ১৭৮১৩২৮৪৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২০.         জভাাঃ েহযম্নর াআরাভ ছারফয আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৫৫৬ ১৮৪৯২৫৪৩৫৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২১.         জগারাভ ভাওরা মৃত আব্দুর ফারতন নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৪৬ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২২.         জভাাঃ জহরভ পপ আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৫১ ১৮২৯৬৩৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৩.         হনোভ াঈহদ্দন ভগাপযান উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৭৯ ১৮১৯৩৮৬৬৭১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৪.         াঅরাাঈদ্দীন মৃত পখরুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৩৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৫.         তাজযা খাতুন আরনায়ারুর ক ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭৫৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৬.         তােহরভা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০২২ ১৮৪৬৬৪৬৬২১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৭.         যহভা জফগভ নুযজাভান ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৪০৩১ ১৮৩১৪৫৪১১৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৮.         েহযনা জফগভ আবুর কারভ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৩৮ ১৮৬৪৫৪৪২৪৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩২৯.         াীনুয জফগভ ভভাোঃ কাউছায ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৭৭ ১৮৩৯৩৯৪২৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩০.         ভাহনে আবুর খারয়য নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৭১ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩১.         হফল ুহিো ফজরার ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩২.         জভাাঃ দীন াআরাভ যপপকুর ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৮০৬৯৯ ১৮৮১০২১৬৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩৩.         হল্পী যানী গরন চন্দ্র ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৭৭২ ধরেশ্বয ভজুভদায



৩৩৪.         হনোভ াঈহদ্দন মৃত আপর আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৮০২০৯ ১৭২৮১৮৪০১৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩৫.         ুফজদফ ভেভুদায ভগাার কৃষ্ণ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৫১ ১৮২২৫২৬৪১৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩৬.         হভ ুজফগভ ছানা উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৮৮ ১৮৩০১০৩৩৩৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩৭.         জভাাঃ যাজর ভভাোঃ রুহুর  আপভন ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৪৯ ১৮২৩২৪৭৫২৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩৮.         জফফী যানী পতা-ভগৌযাঙ্গ ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৩৯ ১৮৬৮৩৮৯৪৯৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৩৯.         কুরুভা জফগভ জপভ উিীন ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৬১ ১৮৪২০১৮৭৮৩৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪০.         াাআপুর াআরাভ আফদুয কুদ্দু ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৯৩১ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪১.         নাহেভা াঅক্তায আবুর ারভ ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪২.         াাফ াঈদ্দীন সুরতান আম্মদ ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩০০ ১৮৩০৭৮০৬৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৩.         াআোনুয জফগভ অপরউল্যা ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫০৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৪.         ভঞ্জযুা জফগভ ইপিআরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮২৭২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৫.         জযাোনা জফগভ মুপি ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩৩৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৬.         জভাফাযে  ভভাোঃ কাভার ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৬৫ ১৮৫৯৭৫৩৩২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৭.         যম্নভা জফগভ জারকয ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৬৫১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৮.         নুয োা মৃত আফদুর াফ ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৩৩৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৪৯.         হভনু্ট যানী যংপ চন্দ্র ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৫২ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫০.         নােভা াঅক্তায আফদুর কুদ্দু ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩১২ ১৮৭৪৬৪৬৭০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫১.         তপুযা জফগভ পপকুর আরভ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৬৬৪ ১৮১৯৭৮৪৫৩৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫২.       াজদা জফগভ ভভাোঃ ইউছু ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৭৩১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ১৮১৪৩৭৩৯৫৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫৩.         াঅজরো জফগভ ভভাোঃ আপভন উরস্না ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৪৭২ ১৮৭৮২২৯৪২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫৪.         হনোভ াঈদ্দীন মৃত ফজলুর ভাফান ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৭৭ ১৬৭২৭৩৬১৮৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫৫.         জযহেো জফগভ ভরার উিীন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫৬.         খহতো জফগভ জপভ উিীন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৩২ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায



৩৫৭.         াজেযা জফগভ  ভভাত্মাপা ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫৮.         েেনাফ জফগভ  ভভাোঃ ভপপজুয যভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৫০ ১৮২৯৬৭৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৫৯.         জযাভানা াঅক্তায জয়নার আরফদীন ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ৮৬৬৯২৩৯৮৬৮ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬০.         োভার াঈদ্দীন এয়াকুফ নুয ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৯৩ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬১.         াঅজভনা জফগভ জভহযনা ভদররায়ায ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৯২১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮২৯৮০৯১৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬২.         জভাাম্মদ নওোফ মৃত পজলুর ক নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৪৭৩ ১৮২৩১০১৮৩৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৩.         াঅজো জফগভ মৃত নুযরুর হুদা ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০৬৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৪.         েহযনা জফগভ জয়নার আরফপদন নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩৪৫ ১৭১১৩২৯৬২৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৫.         াঅফদু োত্তায মৃত আব্দুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৭৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৬.         জভাাঃ হদদায মৃত াপভদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২০৯ ১৮৬৭৯৯৬২৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৭.         জভাাঃ াঅফ ুতাজয াজী াভছুপিন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৪২৬ ১৭৫৮৯৯৭৬৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৮.         রাাআরা াঅক্তায ভভাোঃ আকতায ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩৫১ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৬৯.         কুরেুভা জফগভ অপদুর ভারা ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৫৪৫ ১৮৩৭৬৭৬৮৫৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭০.         যম্নহুর াঅহভন নুয ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৯৫ ১৮২৮৪১২৪২৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭১.         াফান নুয জফগভ মৃত ইভান আরী ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০৪৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭২.         যম্নহপো জফগভ  ভভাোঃ জারকয ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৫৫৩ ১৭৭৬৬৬৬৩৯৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৩.         জভাজভনা জফগভ ভভাোঃ দুরার ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫৪২ ১৭৭৫৮১৩২৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৪.         জভাাঃ াআাে ভনায়ায আরী নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০১৫ ১৮৬৭৭০৮৭৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৫.         োভজদ পপউল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৬.         জভাাঃ াহনপ নপজয আম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৯৬৫১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮৬৭৭০৮৭৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৭.         েযরার ভেভুদায  ভভান ফাপ ভজুভদায নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৫৩৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৮.         জভাাঃ াআহরোে ছারয়দুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১২১৬ ১৮৭৭০৮৭৭৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৭৯.         জভাাঃ েহভ াঈদ্দীন মৃত মুপ ডদ পভয়া ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১০০ ১৭৪৮১১৯০৯৯ ধরেশ্বয ভজুভদায



৩৮০.         যহচো খাতুন নুয আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬২৬ ১৮৪২০১৮৮৩৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮১.         হভরন চন্দ্র ভগৌযদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৭৪৬৩৪৩১৪২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮২.         জভাাঃ হেুর ভভাাাাোঃ তারয নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮২৭৮৩৭৮৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৩.         যহফাঈর াঅরভ মৃত ইভান আরী নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৫৩ ১৭৩৭১৭৪৯৯৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৪.         পেরুর ে মৃত ভপজবুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১২৭৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৫.         তাোম্মর জাজন আফদু ছারাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩২০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৬.         হফহফ াঅজো াাফ উিীন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৮৪ ১৭২১০১৮৮৩৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৭.         াঅফুর াজভ  ভারাইভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৯০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৮.         াঅফদরু াহভদ কাভার উিীন ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৮৯.         জযাজেো জফগভ পপউর আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১০৮০ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯০.         জভাাঃ াঅফদরুযা মৃত াপফফ উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯১.         াআফযাীভ মৃত ভপজফর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭১৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯২.         জভাাঃ হযন  ভভাোঃ ভখাকন ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭১২ ১৮১২৫৩৩৭০১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৩.         স্বপ্না খাতুন মৃত ভাঈন উিীন ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৪.         খাজরদা াআোেহভন ভায়ুন কপফয ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০০০০ ১৭৮০৭৩৯৭৩৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৫.         োোহযো জফগভ আফদুয াপদ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৫৫১ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৬.         জাজন াঅযা জফগভ াইফুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২২৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৭.         কুযুভা জফগভ  ভভাোঃ ফাবুর নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮১৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৮.         হিেযঞ্জন দা নরগন্দ্র কুভায দা নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৩৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৩৯৯.         ভহন্দ্র হর মৃত পতাফ চন্দ্র দা নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৬০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০০.         জভাাঃ ভহ াঈহদ্দন আপভয ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৬৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০১.         জভাাঃ োজেয জাজন মৃত ভভাোঃ সুপপয়ান নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮০৬৭ ১৭২২৩০৯৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০২.         জভাাঃ েজুের যানা আরনায়ায ভারন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮১২৭২৪৯৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায



৪০৩.         হপকুর াঅরভ মৃত াযম্ননুয যপদ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৭৬৭ ১৮১৯৭৮৪৫৩৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০৪.         জভাাঃ ভােুদ অপদুর ভারা নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ৪৬৫২৩২২০৮৪ ১৮৮৯১৯০৪৫০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০৫.         হদদাযম্নর াঅরভ আপভন উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ৩২৯১০৮৬২৭৪ ১৭০৮৫৫৯৩৩৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০৬.         জভাাঃ ভুযাদ আফদুর ফারতন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ৫১০২২৭৩৭৬৯ ১৮৫২৬৮২৪৩১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০৭.         জভাাঃ োজফদ ভভাোঃ অাদুরস্না নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ৪৮৫২৩৩৯২৭৮ ১৮২২৩০৬৬৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০৮.         জোযা াহন াঅক্তায ভপরভ ভামুদ ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৮০২১৬ ১৮১৪১৭৭২৬৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪০৯.         জভাাঃ নাাইভ ভফাযান উপিন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ৪২০২২৭০২৩৯ ১৬৪৪১৮৬১৮৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১০.         হল্পী যার্ী ভেভুদায ভযে ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫৮৫১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮৬১২০৯৫২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১১.          হক্ত যার্ী ভেভুদায পফনয় কৃষ্ণ ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৬৪ ১৮৬১২০৯৫২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১২.         জফচনী ফারা ভেভুদায দুরার চন্দ্র ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৮০১০৩ ১৮২৯৬৫৬৬৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৩.         োজরা চন্দ্র নাথ মৃত মতীন্দ্র চন্দ্র নাথ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৬৮ ১৮২৯৫৯৭৮৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৪.         নাাআভুর াআরাভ নাপছয উপিন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ৯৫৭৮২১০৭৪৩ ১৮৬৭৪৭২৯৮০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৫.         জভাাঃ জফরার াঈহদ্দন আফদুর ভান্নান নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৪৭৪ ১৮২৬১১৯২০৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৬.         নুয নাায জফগভ ফাায উপিন ভপরা রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০২১৫২০৪ ১৭৮১৩২৯৬২৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৭.         হপ াঅরভ মৃত লুতু পভয়া সুকানী নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০২০৪ ১৭৭১৪৬৯০৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৮.         াআন্দ্র কুভায ীর েকা চন্দ্র ীর নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৫৬৬ ১৮২৬৩০২৮১৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪১৯.         জেহভন াঅক্তায ভভাোঃ ভযাভান ভারন নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১২৩ ১৮২৪০০২৪২৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২০.         ফীেফারা ভপনন্দ্র ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০৪৩ ১৭২২৪৯৬১৫৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২১.         জভাাঃ াঅহযপুর াআরাভ ভভাোঃ াভছুর আরভ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ৭৮০২৩১২৬৮৫ ১৮৪৩৯০২০৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২২.         াঅফদরু ভন্নান মৃত ভভাোঃ আব্দুল্যা নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৭৮ ১৮৮১৪৭৪১৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২৩.         জভাাঃ ভাুদ আবুর কারভ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ২৮৩৮৩৫৬৪০৬ ১৮৬৮৩৭৭১৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২৪.         ভহেণ না জফগভ ভভাোঃ কপফয ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৯৯৪১৫৯২০৩৮০০০৬০০ ১৮৬৩৮৭৯৫৭৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২৫.         রাাআরা জফগভ আরা উিীন নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৮১২ ধরেশ্বয ভজুভদায



৪২৬.         জগাপযান াঈদ্দীন ভরাকভান ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৩০৩ ১৭৯১৭৫৮৩১০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২৭.         নেযম্নর াআরাভ মৃত ভভাা: পছপিক নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৬৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২৮.         াঅফদরু েহযভ মৃত ভছরাভত উল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৬৯৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪২৯.         ভভতাে জফগভ মৃত নুয ছাা নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৬১৩ ১৭৭১৭২৩১১৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩০.         জভাাঃ াআব্রাীভ মৃত তপাজ্জর ফাযী নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৫২৯ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩১.         জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত া আরভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৪২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩২.         জভাাঃ াান মৃত তাজুর ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৭৩৩ ১৮৬৪৬৪৭৫৭৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৩.         জভাাঃ োাঈোয আবুর কারভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৪৯৯ ১৮২২৭২৯২০৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৪.         জভাাঃ ফাফুর মৃত ভভাোঃ আরী ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩১৪৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৫.         জভাাঃ জফাযান াঈদ্দীন মৃত কারা পভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১২০ ১৭২০৬৯২৮৬৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৬.         াঅফুর ফায মৃত আবুর কারাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩৪৫৬ ১৮৭৪৬৩৩৩৮৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৭.         জভাাঃ পখয  ভভাোঃ আরী আপজর নৄরুল রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৩২৭ ১৭৩৭১৭৪৯৯৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৮.         জভাাঃ াহনপ আফদুর ভাররক নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৭৪ ১৮৬৫০৪৩৭৪৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৩৯.         রÿন চন্দ্র ভেভুদায জজন্দ্র নাথ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৪০২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪০.         ভযন পফনয় কৃষ্ণ নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭১৩ ১৮৬১২০৯৫২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪১.         জভাাঃ োভার মৃত ভরাকভান ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৩৬ ১৮২৯৩৮৮৫৭৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪২.         াঅফদরু ফাজতন মৃত ভভাোঃ পপউল্যা নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০২৩ ১৮২৯৮০৯৩৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪৩.         জভাাঃ াান  ভভাজারম্মর ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৮৯৭৩ ১৮২৩৭৫৭২৮১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪৪.         ভুাঃ হপকুর াঅরভ মৃত াপপজুর ক নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৩৩২ ১৮১২৭১০২৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪৫.         জভাাঃ নােভুর েহযভ মৃত ভারাইভান নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৯৮৮৭২৬৪১১০০০০০০ ১৮১২৭১০২৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪৬.         যম্নহো জফগভ  ভভাোঃ ইউছু নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৬৯৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪৭.         জভাাঃ হযজদাোন  ভভাোঃ ভকান্দায ভারন নৄরুল রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৮৪৫ ১৮২৭১০২৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৪৮.         ভজনাোযা জফগভ হুভায়ুন কপফয ভপরা রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৩৫৮ ১৮১৮৫৬৮৬৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায



৪৪৯.         জভাাঃ াঅরাাঈদ্দীন  ভভাোঃ ভজফর ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৮৯৪ ১৮২৩৫৩২৬৬৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫১.         াঅহেেরু ে মৃত আরনায়ারুরক ভপরা রভত্মালনৄয ২ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪২৭ ১৮৪৬৩২৪২২৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫২.         যাজনা জফগভ  ভভাোঃ আপজজুয যভান ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৩৯১ ১৮৩১৮৭২৮১৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৩.         জযাজেো জফগভ  ভভাোঃ এযাদ ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৯৩৫৫ ১৭২৬৭৪১৯৮৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৪.         তাজযা জফগভ মৃত পয়জুর ইরাভ ভপরা রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১০৩ ১৭৯৯৭৮০৭৭২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৫.         জেহভন জফগভ জারকয ইরাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩০১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৬.         জভাাঃ ভুহরভ াঈদ্দীন আফদুয াফ নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮৯০৩৩৫৫০০ ১৮৫০৮৯২৫৬১ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৭.         াঅফুর খাজেয মৃত আবু ছাা নৄরুল রভত্মালনৄয ৪ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫১২৬ ১৮১১৮১১৩৬৪ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৮.         াঅযতী ভেভুদায পফপফলে ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ১ রভত্মালনৄয ৭৫১৮৫২৯৩৬০০২৬ ১৮২১০১৮৮২২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৫৯.         ফাপ্পাযাে ভভাোঃ আবু তারয নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৯৪১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬০.         জভাাঃ হযন ভভাোঃ আবু তারয নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৬৯৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬১.         জরার াঈদ্দীন কাভার উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬২.         জভাাঃ হফস্ন্ফ আবু ফক্কয পছপিক নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০০০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৩.         েল্পনা যানী ভেভুদায মৃত যাজ কুমুয ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৫ রভত্মালনৄয ৭৫১৮৫২৯৩৪৯১২৬ ১৮৬৯০৯৫৪৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৪.         জভাাঃ পাযম্নে ভভাোঃ আবুর কারাভ নৄরুল রভত্মালনৄয ৮ রভত্মালনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৯০০০০২০০ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৫.         জভাাঃ যম্নজফর ভভাোঃ মুা নৄরুল রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৬৪৭১ ১৮৭৭৬০৬৬৫৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৬.         যাে ুাঅজম্মদ ভভাোঃ ভাকছুদ ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০১০০ ১৮৭৮১৪৫৮৬৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৭.         ঝুভু যানী ভেভুদায পযচান ভজুভদায ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৮৪ ১৮৬৯৪৮১৩৩৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৮.         হফহফ াজেযা মৃত ভভাোঃ ভারন ভপরা রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৭৮ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৬৯.         ভাভুদযু যভান নাপজয আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৭ রভত্মালনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৯০০০০০০০ ১৮১১৫৩১৪৯২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭০.         াঅজভনা জফগভ কাভার উপিন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪১৯৪ ১৮৭৭৯৫৮৮৩৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭১.         জভাাঃ নুয াঅরাভ ভভাোঃ াপযছ আাম্মদ নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২২৮ ১৮৫৭৩৯৯৪৬৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭২.         কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ ারভ ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩২০১ ধরেশ্বয ভজুভদায



৪৭৩.         তাযা ভহন ভভাোঃ পযঠন ভপরা রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৩০৩১৫১৯৪ ১৮১৬০৮৭৩৫৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭৪.         হনুুুরী ফারা ীর পফন্দুরার ীর ভপরা রভত্মালনৄয ৯ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪০০৯ ১৮২৬৩০২৮১৬ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭৫.         াঅেহরভা জফগভ ভগারাভ পকফপযয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ৩ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৪২৬২ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭৬.         জভাাঃ োপয ভভাোঃ াাফ উপিন নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০০৭৯ ১৩১৭৬৭৫৭০৭ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭৭.          জভাাঃ ভাুদ যানা ভন্টু দাগয নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩৩০২৩ ১৭৩৩১০৮৮৯৯ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭৮.         ভুহরভ াঈহদ্দন আবুর কারভ নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ৫৫১৪৬৪৩৫৪২ ১৮৩২৭২০৫৭৫ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৭৯.         যাজদরু াান জযেফী ভভাোঃ জারফয ভারা নৄযম্নল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০১৩৭ ১৮১৫৫০৫৬৮৩ ধরেশ্বয ভজুভদায

৪৮০.         এ.জেড.এভ.হনোভ াঈদ্দীন মৃত মুিী মুা পভয়া নৄরুল রভত্মালনৄয ৬ রভত্মালনৄয ১৫১৭৮৯০৩৩০৪৬৫ ১১৯৯৫৫৫৭৭৫ ধরেশ্বয ভজুভদায ১৮২১০১৮৮৩৩

কারাাপনয়া ইউপনয়ন পযলদ

ন্দ্বী,চট্টগ্রাভ

খাদ্যফান্ধফ কভ ডসূপচয উকাযরবাগীরদয ারনাগাদ নারভয তাপরকা - ২০২০পরোঃ।

ক্রোঃ নং নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নম্বয ভবাক্তায ভভাফাইর 

নাম্বায

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর নম্বয

১ মভোত্মফপজ  ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৫৪২ ১৮২৪৬২৯০০৮

২ মভোাঃ ফোফুর আফদুর াপদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৬২৪ ১৭৪৬৩৪৩০২৯

৩ রো চন্দ্র ভজভুোদোয পফকা ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০৮৯ ১৮৫৯৩৬১১৬৭

৪ ভফিরোর ভজভুদোয মৃত পযরার ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০৪৮ ১৭১৮১১১৩০০

৫ মোদফ ভজভুদোয ভখাকন ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০৭১ ১৮৩৩০৫৮৭২০

৬ যূফী যোনী ভনরতাল ভজুভদায ভপরা কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০৮২ ১৮৫৮৪৬৪৮৭৩

৭ ফনিোই ভজভুদোয মৃত জয রার ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৮৬৮৫২৮৭২৭৭ ১৬৭২৯০১১৫৯

৮ ফনিোই জরদো মৃত পদন ফন্দু নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৩৯৫ ১৭৪৭৩৯৩৩১৪

৯ ছোবফয  আোম্মদ মৃত আব্দুয ফয নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৬১২ ১৮৭৬২৬৯৩৩৬

১০ প্রফভরো যোনী পেয়রার ভজুভদায ভপরা কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৬৪৪ ১৭৮৮৬৯৭৫৯০



১১ ভভিো যোনী ভজভুদোয তযম্নন ভজুভদায ভপরা কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ৮২৫২২৮০১২১ ১৮৮০৬৫৩২৮৯

১২ মভোোম্মদ োোদোি ভভাাং াপনপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০২৯৮ ১৮৬৬৫৭৯১৭৯

১৩ মভোাঃ োজোোন ভভাোঃ াপনপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪০৩ ১৮২৩৯৪৫৪৯৬

১৪ কোফিি ক ভজভুদোয ভাপনক ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০৫৫ ১৮৬৭২৯৮৮৬১

১৫ নোজভো মফগভ এযপান ভারন ভপরা কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০১২৪ ১৮১১২৪১৬৪৪

১৬ হফহফ েেনাপ ইভাইর হাসন ভহরা কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৫৭৬ ১৮৫০৪২৯৮৭৯

১৭ াভশু াঈহদ্দন ভৃত আব্দুর ভাসরক নৄযম্নল কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০২৮৬ ১৮৮৪০৬৭৭৭৬

১৮ জভাাঃ জভাস্তপা হভাোঃ ইভাইর নৄযম্নল কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩১৯৯

১৯ নুয াঅরভ ভৃত রুৎপুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৬৯৯ ১৮৭৪৭৮২৩২৮

২০ জফাযান াঈহদ্দন নুয ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০০১

২১ জভাাঃ ভহনয ভৃত নুয ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৩৪৫ ১৭০৩১০১০২৩

২২ াঈলা যানী ভেভুদায তরুন ভজভুদায ভহরা কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০১৭৪

২৩ নুযফানু হপকুর আরভ ভহরা কারাাপনয়া ০১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০১৩৩ ১৮৯০৮৬৫০৮৭
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৮৫ কোউছোয ইউনুচ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭১৯৪৯ ১৮৩৬২৫৫৯২৪

৮৬ জফভ উফিন াভছুর আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৫৬২ ১৮৪০৭৪১৬৭৮

৮৭ ভবনোয়োযো মফগভ হভাাাং িায়দরু ক ভহরা কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭২৬ ১৮১৫৮৬২৬৫২

৮৮ াঅজভনা জফগভ ইব্রাীভ ভহরা কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭৬৬ ১৮৬৫৮৮৯০৫০

৮৯ পাজতভা জফগভ হভাাাং হভাস্তাপা ভহরা কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭৩২

৯০ োভার াঈহদ্দন ভৃত ভহপজ উরযা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭৩০ ১

৯১ জোৎস্ন্া িবা ীর হদরী চন্দ্র ীর ভহরা কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭১৬২৫ ১৭২০৮৪৬০৪২

৯২ ভাোযানী ভেভুদায যাখার  চন্দ্র ভহরা কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫379090

৯৩ েহনুয জফগভ কাভার উহিন ভহরা কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭৮৬

৯৪ জভাাঃ োজফদ হভাস্তাহপজযু যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ০২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৫৭৭ ১৮২৭৪২০৭৯২

৯৫  জাজনোযা জফগভ পরয়জ আম্মদ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৫৪৭৮৯৬

৯৬ ুরতানা োহেো  ভভাোঃ াপফফ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৮৪৬৪১

৯৭ োানাযা যম্নহুর আপভন ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০৪৮৪৫৪

৯৮ াজরা জফগভ আবু াপনপ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪১৫৪

৯৯ জফাযান াঈহদ্দন আপর আজ্জভ কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪২১৪

১০০ নাহেভা জফগভ পযরদায়ান ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪১৪৭

১০১ ুহপো ভভাোঃ ছপপ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫১৫৪১

১০২ কুরেুভা আরভগীয ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৪২৪২৪



১০৩ এরাপ নূয পছিীক ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪২১৪

১০৪ োহদা জফগভ কারভ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪২৪০

১০৫ খহতো জফগভ জায ইরাভ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৭৮৪৫২

১০৬ াভেুন নাায মূা পভয়া ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৭৫১৫৪৭৯

১০৭ জহরভ  ভভাজরম্মর নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৬৪৩৭১

১০৮ ুযাাআো জফগভ  ভফরারয়ত উল্যা ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪৮৪৪

১০৯  জপাযোন  ভরাকভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০১২৩৬৫

১১০ যাজদ আবুর কারভ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫১৪৮৭

১১১ াঅজনাোযা জফগভ  জয়দ াভছুর ক ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৪৬৬২১

১১২ াঅজো জফগভ আরী আম্মদ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫১৫৪১

১১৩ ভুহরভ াঈহদ্দন আব্দুর াই নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৪১৭৮৪২০

১১৪ াাোন াপযছ আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪৭৮১

১১৫  জভাোজজ্জভ জাজন আব্দুর ভাররক নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৪৫৭৮৯৬

১১৬ াভেুর ে সুরতান আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৭৮৪১০৩

১১৭  জযহেো জফগভ  ভগারভ ারযায়ায ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১২৪৫৮৯

১১৮  জভাাঃ হযন আবুর কারাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫৪০২৩

১১৯ াভীভ াঈহদ্দন ভাজাাযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৮৪১১৫৫

১২০ োের যার্ী ভখাকন চন্দ্র ভজুভদায ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫১৫১২৭১

১২১ জযাজেো জফগভ পযাজ ভপরা কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৮৬৫৪২৪

১২২ মভোাঃ কোউচোয ভাজাাযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ২ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২০৭৯ ১৭২৪৬৫৫৪৬৪

১২৩ আফজদো মৃতোঃ ভপজবুর ক ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৫৮৭ ১৮১১৫৫৪২৯২

১২৪ মভোাঃ পখয ইরোভ মৃত আব্দুর যউপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪১৩৮ ১৮৩০০৯০৯৫৭

১২৫ রোফক যোনী চক্রফিী কৃষ্ণদ চক্রফতী ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ৫৫৫৫৯৭৮৫৮৩ ১৮৫৭৬৭০৮৭৮



১২৬ দয়ফন ুত্রধয পফযন্দ্র সুত্রধয ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৯৬০ ১৮৭৭৬০৬৬৯৮

১২৭ মকোবয়ি মোবন মৃত আব্দুর কুদ্দুছ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৪৩১ ১৮১৫৭৯৫০১৪

১২৮ িোছফরভো মফগভ আবুর ফায ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ৯১৫২২৬০২১৩ ১৭৩৯৩৪১২৩৬

১২৯ মফোযোন উফিন মৃত ভভাজারম্মর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৫৫৬ ১

১৩০ মভোাঃ ফনজোভ উফিন মৃত ভভাজারম্মর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৪৯২

১৩১ ফরটন চন্দ্র ভজভুদোয দয়ার পয ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৭৬৫ ১৮৩০৭৭২১০২

১৩২ ভজ ুযোনী ভজভুদোয যরার ভজুভদায ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৮২০ ১৭২৬২৮৫৪৪১

১৩৩ মভোাঃ োভছু পজলুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪০৭৬ ১৭৮২২২৮২৫৪

১৩৪ মপোরী মবৌফভক পযকভর ভদফ নাথ ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৮৮৫ ১৮২০২৩১১৩০

১৩৫ োরভো মফগভ ভাজাযম্নর ইরাভ ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫০২২৭৯১৮৩ ১৮৬২৮৩৮৬৬১

১৩৬ মভোাঃ আরোউফিন আব্দুর কুদ্দু নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৪৫৭২৬৩৩০৭ ১৮২৩৭২৪৮৪০

১৩৭ খনো ভজভুদোয রা চন্দ্র ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৮৮২ ১৭৩৮৯২৫১৭২

১৩৮ জভাজভনা জফগভ আফুর ফায ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫৩৫ ১৭৫৯৩৪১২৩৬

১৩৯ জভাোাঃ জারু হভাোঃ নুযল্লা ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ৬৪০১১২৬৬০৯ ১৭৫৯৩৪১২৩৬

১৪০ েেজদফ ুত্রধয ভৃত ভাধফ চন্দ্র ুত্রধয ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৯৫০

১৪১ তােহরভা জফগভ আরাউহিন ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৬০

১৪২ াানা াঅেতায হভাোঃ হভাস্তপা ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৯২ ১৮২৪৪৪৬৯৩৯

১৪৩ ভন্ে ুভেভুদায হগৌযদ ভজভুদায ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৮৪৯ ১৭৩৯৩৪১২৩৬

১৪৪ পুলু্ট ভেভুদায উওভ কুভায ভজভুদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫৭৩

১৪৫ জভাাঃ ভাহনে ভৃত হযাজরু ভাওরা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪২৮৯

১৪৬ জভাাঃ াোন হভাোঃ হফরার নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫০২২৭৯১১৮ ১৮৬৬৯৮২৫৫৩

১৪৭ জযাজেো জফগভ ভৃত আফ ুফক্কয হিহিক ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৯৩ ১৭২১৭৮৮৮৫৬

১৪৮ হনরুপা জফগভ হভাোঃ ইব্রাহভ ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৫২৮ ১৭৪৯০০৮০২৬



১৪৯ জোেজনযা জফগভ হভাোঃজহভ উহিন ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৫৯ ১৮৮১৮৮৫২৬৪

১৫০ াংেযী ফারা জদ নাযায়ন চন্দ্র হদ ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৭৮৪ ১৭৮৮৭৭০৮০৩

১৫১ োানাযা জফগভ ভৃত নুয আহভন ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ৭৩৫৬১৮৮০৭৩ ১৭৪৯০৭৪৮৫২

১৫২ যাভর চন্দ্র যাে ভৃত ুবা চন্দ্র যায় নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১২ ১৮১১১৯৩৭৩১

১৫৩ োহিরার ভেভুদায হদসফন্দ্র কুভায ভজভুদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫৬৫ ১৮৪০৫১৩৮০৮

১৫৪ যহভা জফগভ হভাাম্মদ আশ্রাপ ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫২৬ ১৮১২৬১১৯২৬১

১৫৫ াঅজনাোয জাজন ভৃত হভাোঃ িুহয়ান নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫৭৯ ১৮৮২৭৫১৬৮৮

১৫৬ াঅযহত ফারা জদ ভৃত যাখার চন্দ্র হদ ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৭৮০

১৫৭ োহওে ভেভুদায ফাুসদফ ভজভুদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৮৭৯ ১৭৪১৮০০২০৫

১৫৮ জোেনা জফগভ হভাোঃ াহনপ ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৬৭ ১৮৪৩৬১৪৩৮৬

১৫৯ াআোেহভন জফগভ আফুর ফায ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫৩৬

১৬০ হযাংকু যানী যহিত হগৌযাঈ চন্দ্র যহিত ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১৮ ১৮৫৯০২০৯১৫

১৬১ জভাাঃ জভাস্তপা ভৃত ারুনুয যহদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪০৫৭ ১৮৬৮০৭৫৪২০

১৬২ জভাাঃ োাঈোয আনিারুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৯৭

১৬৩ াভেুন নাায হভাোঃ ভাহনক ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৮৫৩

১৬৪ ুহনর চন্দ্র ভেভুদায রার হভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৮৫৮

১৬৫ হবু যানী ফহনে ভৃত ভাহনক চন্দ্র ফহনক ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩২১০

১৬৬ নুয নাায জফগভ আিাদরু ক ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৩৭৪ ১৭৩৯৩৪১২৩৬

১৬৭ দানন্দ ভৃত প্রপুল্ল কুভায ফহনক নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩০২২

১৬৮ াভেুন নাায ভৃত আব্দুয ারাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৪০

১৬৯ দেহন ূত্রধয হফযন্দ্র ুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৯৬০

১৭০ নােভা জফগভ আফুর খাসয়য ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৯০৩৩১৩৪৬

১৭১ াঅফুর োরাভ ভৃত আভদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৬১৭ ১৮৭৯৫৬৬১৭৬



১৭২ জভাাযযপ জাজন ভৃত অহজ উরযা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩২০৩ ১৮১৬৯০৩৬৮০

১৭৩ াঅেহরভা জফগভ হভাোঃ ইয়াহিন ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ৯১৫৫৮৯৫৪৬০ ১৭৪৭৮৮৭৮৫৯

১৭৪ ারভা জফগভ জচৌধুযী ভৃত হভাস্তপা ভহরা কারাাপনয়া ০৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৪৯৬

১৭৫ াঅহে ভেভুদায মুত শ্রীফা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৩৩৫

১৭৬ াধন ুত্রধয পননা সুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৮৫১

১৭৭ ফুহি যÿÿত নাযায়ন চন্দ্র যÿÿত নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৮২

১৭৮ তুরী যার্ী উরার ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪০৯৫

১৭৯ জাবাযার্ী ভজারগায ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৪৫

১৮০ যাে কুভায মৃত শ্বাী কুভায ভপরা কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৮৯৩

১৮১  জযাজেো জফগভ জাভরদ উপিন ভপরা কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৮১৫

১৮২ ফাফুর ভেভুদায পনভ ডর চন্দ্র ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৮৭১

১৮৩ আছভো মফগভ আবুর ফায ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭৫১ ১৮৩১২৯০৫০০

১৮৪ োফোন্নুয আব্দুয যভান ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯২৫ ১৮৩৫৬৫৭৯২০

১৮৫ মভোিোবচছয আোম্মদ  ভভাজারপপয আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৩৩

১৮৬ দীক চন্দ্র ভজভুদোয পনতাই ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫০৬৬ ১৮৬২০০৬৬৩১

১৮৭ ুফপয়ো আবুর ফায ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৪৪ ১৮৬২৮৩৮৫৯৭

১৮৮ আকফরভো মফগভ আকফয ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৮৪ ১৮৪২৫৯১৬২২

১৮৯ ফপকুর আরভ মৃত ফপদউ্জ্জভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৫৫১

১৯০ োফরভো মফগভ আবুর কারভ ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৯৯ ১৬৪৪৬১৩৩৮০

১৯১ ভোকুদ আরভ মৃত াযম্নন যপদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৪৯ ১৮৬৩৯২৯৭৩১

১৯২ ভোইন উফিন ছুকু পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯০৫ ১৭২৮২৭৩০৭৪

১৯৩ ফযোজরু ভোওরো মৃত ভাফান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৮৩০ ১৭৬৩৫৬৪১৪০

১৯৪ মজযোণোযো মফগভ ভভাোঃ াান ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৬০ ১৮৬৬৭১২৬৫৯



১৯৫ জোবয়দো মফগভ মুপরভ ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৪১ ১৮৭১৭৮৮২৩৯

১৯৬ কফনুয আবু ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৪৭

১৯৭ পোবিভো মফগভ ভভাোঃ াইফুর ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫২৭৮০২২২৭৮৮৪ ১৬২০২২২৯৬০

১৯৮ ুফপয়ো মফগভ ভভাোঃ াাফ উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৫১ ১৮৫৫৪৭৮৬৫১

১৯৯ ফদরোযো মফগভ াাফ উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৯৪ ১৮৮৭৯৩৪০৫৮

২০০ আরভগীয মোবন ভভাোঃভাকছুদ আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৫৫ ১৮৬৪০২২৬৮৬

২০১ আছভো মফগভ ভভাোঃ ভফরারয়ত ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ৬৪৫২২৮০২৬৩ ১৭৫৭৫৫৮২৫৭

২০২ ফযনো যোনী দো পফজয় চন্দ্র দা ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৩৩৪ ১৮৩১৪৩০৬৬৮৬

২০৩ নোজভো মফগভ ভভাোঃ আরনায়ায ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৯০ ১৮৩৬৪১৬২৯৯

২০৪ ফফফফ মজোযো ভভাোঃজাাঙ্গীয ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৮৯ ১৮৩৪৬২২৮৬৯

২০৫ োবজযো জারফদ ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৭৩ ১৮৭৮১৪৯২৫৮

২০৬ োোনো আক্তোয ভভাোঃ ভরার ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৭৬২ ১৭০০৮১৬০৩৮

২০৭ ফপবযোজো মৃত সুপপয়ান ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫৯৩৫২৬৩১২৭৪৮ ১৮৪৮৪৩৬৮২

২০৮ আফদরু  কোবদয মৃত আম্মদ পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১০ ১৭১০২৩৩৩৭৮

২০৯ মভোোম্মদ জোোঙ্গীয মৃত ফজলুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৫৩ ১৮৪০৮৬২০৫৩

২১০ ুযোইয়ো আক্তোয আরতাপ ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৩৯ ১৭৭৫৪২৪৮০১

২১১ মযোবকয়ো মফগভ জাপয উল্যা বইয়া ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫১২৩ ১৮৬৪০৬২৬৯৯

২১২ মভোোম্মদ ইরোভ মুকফর আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫২৪৭ ১৮৩৯০৮৫৭১৮

২১৩ মপোযকোন উফিন মৃত আম্মদ ভছাফান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫১২৫ ১৮৫১৮৩৭৫১৭

২১৪ ফপবযোজো মফগভ ভভাোঃ াাফ উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৯৯১১৫১৭৮৫৫০০০১০০ ১৮৪৬৬৩৩১০৬

২১৫ রুবফর মোবন অপদুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৭০৮ ১৮৬৩২৫৮৪০১

২১৬ কুরুভো মফগভ ভভাোঃ অপদ ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০০৪ ১৮৩৫০৫৯৯৩৯

২১৭ মভোাঃ ুভন আরী আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৫০৮ ১৮৬৩২৫৭৫৪৩



২১৮ িোছফরভো মফগভ ভভাোঃ ভফরার ভপরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৪১ ১৮১২৯৭১৫০৮

২১৯ নজযাওভ ভেভুদায ভৃত শ্রী ধাভ ভজভুদায কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫১০৫ ১৮১৮৮৬৭৩০৫

২২০ বফ যন্েন ভেভুদায ভহতরার নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫০৫১ ১৮৬৭৮২১২১৪

২২১ েৃষ্ণ চন্দ্র েরদা ভৃত ুফর জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫০৬৭ ১৭৭০২৯২৮৭৯

২২২ জভাাঃ ভাভুন নান ুহচৌধুযী নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৭৩৩ ১৮২৬৪২২২১০

২২৩ াঅফুফেয হেহদ্দে আফদুর গাফ্পায নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৭৬২ ১৭০০৮১৬০৩৮

২২৪ াঅব্দুর ভহেদ ভৃত াভশুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৭০৩ ১৭৫৯২০৫০১৩

২২৫ হররুপা জফগভ ইহিি আরভ ভহরা কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬১৭ ১৮৭৭৬০৮৩৯০

২২৬ ভুাম্মদ ভাাইন াঈহদ্দন ভুকফুর আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫২৪৫ ১৮২৮৮৫৮৫৭১২

২২৭ াঅপোয আব্দুর ফাসতন নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ৭৮০৫৮৬২৪১৯ ১৮৭৯৯৭৫৯০৪

২২৮ াঅজনাোয জাজন াহযি আাং নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬৯৫

২২৯ জযােোনা জাভসদ হচৌধুযী ভহরা কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৮৬৪

২৩০ াঅব্দুর ফাজচে ভৃত হভাোঃ হপউল্লযা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫১৪০ ১৮১৬৮০৭৩৫২

২৩১ ভহন জগাার দা ুফর চন্দ্র দা ভহরা কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫০৭২

২৩২ কুরুভা জফগভ ভাপুজযু যভান ভহরা কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫১৭৫ ১৮৫৪৩৫১০৫৭

২৩৩ জভাাঃ জফরার ভৃত আরভগীয নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৮৯১ ১৮৬৪৮৮৩১৫৩

২৩৪ যহপকুর াআরাভ ভৃত াভশুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬৯০ ১৮১৫৭৮২৩৩৭

২৩৫ াজরা জফগভ হুভায়ুন কহফয ভহরা কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৩৩৯

২৩৬ াঅফুর োজভ ভৃত হিহিকয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৫৯৮ ১৮২৩৯৪৪৫৫০

২৩৭ হফন্দরুার  দা ভসনাযন্জন দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫১৪৪ ১৮৬১৫০৯৬১৭

২৩৮ ফরযাভ েরদা  মৃত সুফর জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫০৩৮ ১৮৭৬৫৫১৭৩৫

২৩৯ ভজনাোযা জফগভ ভভাোঃ তপপয আরভ ভহরা কারাাপনয়া ৪ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০০৮ ১৮৬৪৮৩৫৫৯৭

২৪০ মজোযো মফগভ পপক ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬০৫৪ ১৭৬৬১৬৯৪৩৭



২৪১ নোফছয আব্দুয যউপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৩২৩ ১৭৮৫৮৮১২৪৭

২৪২ ঝনিো মফগভ আরনায়ায ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬০৫১ ১৮৫৮০৪৪৯১৬

২৪৩ জফুরয়ো মফগভ ভভাোঃ জারকয ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৯৭৭ ১৩০৩৮২৫১২২

২৪৪ ছফকনো মফগভ াাফ উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪২৮২ ১৮২৬৬৭২৪২০

২৪৫ মভোাঃ মরোর মৃত পয়জর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৩০ ১৮১৪৮৭৯৬৭২

২৪৬ ফনভোই চন্দ্র দো মৃত ভমারগ ফারা দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৯১ ১৮২২৪৬৫৪৫১

২৪৭ পোবিভো  ভভাোঃ আরনায়ায ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৩০৯ ১৮৩৯৪৫৬৬৫৪

২৪৮ জয়নোর আবফদীন  ভভাোঃ াপভদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০৯৬ ১৬৩৩০৩২০২৬

২৪৯ ফফযনো আকিোয পনজাভ উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯১০ ১৭৩৮০৫৬৩৯১

২৫০ োভুন নোোয আব্দুর াই ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯০৭ ১৭৪৩৯১৯৯১৬

২৫১ োফরভো মফগভ ভভাোঃ ইব্রাপভ ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০৯৬ ১৮১৪৬৭২৯২১

২৫২ পোবিভো মফগভ াপনপ ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৪৫ ১৮৫৫৭৪০৪৬১

২৫৩ যবভোন দো ভপনন্দ্র দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫২৮৯ ১৭৫৯৯৭৯৬৫৯

২৫৪ যফভো মফগভ ফাফয ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬১২৫ ১৮৮২৭৫১৭৩২

২৫৫  মভোোাং দরুোর মৃত আনচাযম্নর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭০৮ ১৭৯৮৭৮৫৭৬৬

২৫৬ ছফকনো মফগভ ভভাাম্মদ ভনু ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯৮০ ১৮৪৯৩৬৫৬২৭

২৫৭ ফনফখর চন্দ্র দো মৃত অনাথ চন্দ্র দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৫২ ১৬৪৩৬১২৫০৭

২৫৮ ফফয̂োনী জরদো ভাপনক জরদা ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৩৯ ১৮৮৭৬৯৫৫৪১

২৫৯ মজোযো মফগভ ভভাোঃ দুরার ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮৬৪ ১৮২৯৮০৯২৫৭

২৬০ আবভনো মফগভ ভভাোঃ ভরার ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬০৪৫ ১৭৪৩৯১৯৯১২

২৬১ নুয জোোন মৃত ভভাজাপয ইরাভ ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৬৩ ১৮৭৭৫৭২৪৪৬

২৬২ যোবনো মফগভ আরনায়ায ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯৫৫ ১৮৩৬৭৬১৪৯৪

২৬৩ কোজর  ভভাোঃ দুরার ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৫১ ১৬৭৪৭৬৯০৫৭



২৬৪ মযোকছোনো মফগভ ভভাোঃ যপফউর আরভ ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৮৭২ ১৮৫৩৪০২৬২৬

২৬৫ পোবিভো মফগভ ভভাোঃ পদ আরভ ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১৮ ১৭২৬৫৭৪৪৯৭

২৬৬ মজফভন আক্তোয জপয ইরাভ ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৬০ ১৮৭৭৫৭২৪৪৬

২৬৭ কোবভ পরয়জুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ২৮২৭৯৫৮১৫৪ ১৭৬৭৭৪৮৫০২

২৬৮ জোন্নোিুর মপযবদৌ  ভভাোঃ আরাউপিন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯৭২ ১৭৩৯৬৩৬৪৩০

২৬৯ মভোাঃ ইউছু ভভাোঃ আপজজুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৬৯৫৯ ১৮৬৮৮৪৪১৪৬

২৭০ কোফনিরোর দো পফধুয দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৭৯ ১৮৭৯৯৭৬১৭০

২৭১ জয়বদফ মৃত ভপনি দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭৭৮ ১৮৮৩৩৪১৪৭২

২৭২ নুয নোোয রুহুর আপভন ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮০৭ ১৭৫৪৬৩৭৫৩৯

২৭৩ মভোাঃভুফরভ উফিন মৃত ভভাোঃ অপজউল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫২৫৪

২৭৪ হুভোয়ুন কফফয মৃত াভসুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮৯৬ ১৮৩৪৫২২২৮৫

২৭৫ মখ পফযদ ভভাোঃ ইউনু নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯১৪ ১৮৭১৮২৮৬৯২

২৭৬ ফফফফ মযখো ভভাোঃ পখয ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৪৮ ১৮৯১৬৪২২১৬

২৭৭ যোবদো মফগভ ভভাোঃ নাপছয ভপরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৫৩ ১৮২৩৯৪৪৫৫৭

২৭৮ ুবো দো মৃত পয কভর নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১৫ ১৬৪৫১৫০৩৩১

২৭৯ উদি ফফ দো মৃত অনাথ দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৯৪ ১৮৫৪৭৬৫৬৭০

২৮০ ুভঙ্গর দো ননী ভগাার নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৭৬ ১৮৩৩০৫১৩১০

২৮১ ুকুভোয জরদো ভপননড জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৮৩ ১৮৮২৭৫১৪৬৫

২৮২ কৃষ্ণ দো ভপনন্দ্র দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৩১০ ১৮১৫৭৯০৪১১

২৮৩ দয়োর ফয দো মৃত রপরত ভভান দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৬৬ ১৮৭৬৯৭১৫৮১

২৮৪ জভাাঃ ভাআন াঈহদ্দন হভাোঃইউনুি নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬১০৪ ১৮৬৭০২৭৬৯০

২৮৫ োনচনুন জফগভ মৃত পজর ক ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬০৪৪ ১৮৬৮২৭৭০৯২

২৮৬ নুযোান জফগভ াাজান ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৬৯৫ ১৮৩৪০৮০৪২৫



২৮৭ হফহফ ভহযেভ ভদররায়ায ভারন ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯০৬

২৮৮ স্বপ্না োায নৄপরন কাায ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৩১৩

২৮৯ ফায াভছুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৯৫

২৯০ জভাাঃ হন পখযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৭৭৭

২৯১ োাঙ্গীয পজলুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২০২০

২৯২ হফেরী ফারা অযম্নপফন্দ্র ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬০৯৬

২৯৩ জয েৃষ্ণ মৃত ধন্য জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬১১৫

২৯৪ াঞ্জনা যারজ^য ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২২২৪

২৯৫ হফাঈটি ফারা পনভাই চন্দ্র ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৪৮

২৯৬ যহভা জফগভ পনজাভ উপিন ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫৪৩২

২৯৭ হযভর ভরনাযঞ্জন ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৯৯৯

২৯৮ পখয াআরাভ াভসুয ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৬০৬

২৯৯ যাজদ পখযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৯৫৬

৩০০ বাফনা ধরনয^য ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৬৭

৩০১ ারহত মৃত পভাংশু ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৬৯

৩০২ ফাদর চন্দ্র অপনর চন্দ্র নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৬৬৩

৩০৩ তােহরভা মৃত ভভাোঃ জপভ ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৫২

৩০৪ ভীয ফারজ^য নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৬৫

৩০৫ যতন চন্দ্র োায মৃত ভরনাযজ্ঞন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৫৩

৩০৬ াজদা জফগভ হুভায়ুন কপফয ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪২৪২

৩০৭ জফাযান াঈহদ্দন মৃত নুযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৩৩৯

৩০৮ জোেনা াপনপ ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮০৩

৩০৯ জগাার রযকৃষ্ণ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৩৩০



৩১০ াঅেফয নুযউল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪১০৮

৩১১ নাহেভা াঅেতায ভরার ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮৫৬

৩১২ দরুার মৃত মুপি আছাদুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪৪৭

৩১৩ াঅব্দুর হদ মৃত যপফউর আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৪৩

৩১৪ ফহয াঈরযা মৃত জয়দ আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭০১

৩১৫ জহরভ মৃত ভভাত্মাপপজ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭১৮

৩১৬ ভাহনে ভকাভত্ময ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৩৭৪

৩১৭ াহভত্ম ভেভুদায েদী ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৬৮৩

৩১৮ ভজনায ভেভুদায রার ভভান ভজুভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৬৮৭

৩১৯ াােন মৃত জয়দ আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫২৯

৩২০ যানু ভকাভত্ময ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৫৪০

৩২১ যহভা জফগভ মৃত ছানা উল্যা ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০৫১

৩২২ োন ুদা মৃত অনাথ দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৮২

৩২৩ জদজরাোয জাজন পপক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭২৭

৩২৪ পাযোনা পপক ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০১৯

৩২৫ াঅরভগীয আব্দুর ভাররক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৯৮০

৩২৬ হনোভ নজীয আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০০০৭

৩২৭ যহফ াঅরভ আব্দুর ভাররক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮৫২

৩২৮ ুযাাআো আরউিীন ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২২১

৩২৯ ুহপো আব্দুর ক ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৮০

৩৩০ াজভ মৃত আবু সুপপয়ান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭৭৬

৩৩১ াঅফুর  োরাভ মৃত আব্দুয যপভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫২৪

৩৩২ াঅহন নপজয আাম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮৬৮



৩৩৩ হপকুর াআরাভ যপপক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৮৫৭

৩৩৪ হযনা াাজান ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২০৯২

৩৩৫ জাজনোযা জপভ ভহরা কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৭৬

৩৩৬ কোজর  মফগভ চপফউল্যা ভপরা কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭০৬৩ ১৭২৯৫১২৭২৩

৩৩৭ মভোাঃ মফরোর আফদুরস্না নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ২৩৭৫৪৯১৮৯৭ ১৮৫৭৫১৯৬৬৮

৩৩৮ মভোাঃ ইফি মৃত ভযাজুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৩১২ ১৮২৭২৮৭৭৪৫

৩৩৯ আফদরু ছওয মৃত আফদুছ ছারাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭০৩৮

৩৪০ ইয়োছফভন মফগভ ভভাোঃ ভভায়রজভ ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৪০২৮০০৭৭ ১৭৪৭৬৩৪৬৪৬

৩৪১ মভোাঃ মকোভত্ময মৃত ভাযাফ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৪২ ১৮৬৯০৬৫৮৬১

৩৪২ আছভো মফগভ ভভাোঃ াাবুপিন ভপরা কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৮৩ ১৮১২৮১০৬৬৩

৩৪৩ জভাাঃ তাজয জাজন ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০১৪

৩৪৪ মভোাঃ ভোইনুফিন মৃত আফদুরস্না নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৭০ ১৮৩৯২৩৫৫৫৩

৩৪৫ মভোোম্মদ ফোয মৃত অপজজ উল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৫৬ ১৮১৮০৮১২৮৫

৩৪৬ মভোাঃ োফনপ  আভদ ভাফান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭১১৬ ১৮৬০৬৬৩৫৬২

৩৪৭ মফফর কোাঁোয ভক চন্দ্র কাঁায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৩৫৯ ১৮৩১০৫৮০২১

৩৪৮ মভোোম্মদ মফরভ মৃত নপজয আাম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৫৯

৩৪৯ জভাাঃ াোরার হভাোঃপখয আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৩৭৩

৩৫০ তাজেন নূয নুয িাা নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭০৮৮ ১৮৫৯৫৭০৫১৬

৩৫১ ভযর্ী ভারী পযরার ভপন ভহরা কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৯০

৩৫২ েভর োায পনর ভদায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৩২৭

৩৫৩ হফনে ুযানী ভন্ত্রী জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৭৭

৩৫৪ েৃষ্ণ রার কানীপন জরদা ভহরা কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৫২

৩৫৫ জেযাধন যাখার জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৬০



৩৫৬ নফদ্বী জগদী নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৪০

৩৫৭ নানু্ট েরদা পফরনা ফাাযী জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৪৩

৩৫৮ স্বন োায নীর ভাদফ কাায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৩৭৬

৩৫৯ ÿুীয ভন নীর ভন জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৫৫

৩৬০ ভাভুন আব্দুয যপভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৮৬

৩৬১ োঙ্গীয আবু তারয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৫৭

৩৬২ চোযম্ন ফোরো দো বক্ত দা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৩৩ ১৮৬৭১০৯১১৫

৩৬৩ মভোাঃ নোফছয মৃত আবু তারয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৬৫

৩৬৪ ফৃস্পফি দো পফস্নফ দা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৯২ ১৮৮৩৬৬৪৭১০

৩৬৫ মভোোম্মদ ুজন যপপক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০৫৮ ১৭৯৫৩৩২০২৫

৩৬৬ িোছফরভো মফগভ ভভাোঃ জপভ ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০১৩ ১৩১৮৮৭৭১৩৮

৩৬৭ মভোাঃ মোবন ভভাোঃ াজান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৮৩ ১৮৩৯৮৮০৭০২

৩৬৮ ধন ুমফগভ ভভাোঃ যপপক ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৩৭৩ ১৮৮৫০৩৯২০২

৩৬৯ মভোাঃ যফপক  ভভাোঃ নুযম্নর আাদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৪১৪ ১৮৭০৫৮৮৯৫২

৩৭০ মভোাঃ ভোফনক মৃত া আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৪২ ১৮৪৬৫৭৫৫১৯

৩৭১ মভোাঃ ইকফোর  ভভাোঃ ভাপনক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৫১ ১৮৮০৩০৯৮৬৭

৩৭২ মভোবভনো খোিুন মৃত আপজজ উল্যা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৪২৯ ১৮৬৩৩৬১৪১৬

৩৭৩ মখোকন চন্দ্র দো কারফাী দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৭৪ ১৮৫৫১৫৯৫১১

৩৭৪ আরিোপ মোবন ভপপজুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮২৫৪ ১৭১২৭১৩৭৬২

৩৭৫ োজোন  মফগভ আব্দুর ভছাফান ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৫০ ১৮২৯৫১১৯১০

৩৭৬ ঝনিো মফগভ ভভাোঃ ভফরার ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৫৪

৩৭৭ মযোবকয়ো মফগভ ভভাোঃ ভপরভ ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৩২১ ১৮২২৫৩৯৪৪৭

৩৭৮ যফভো মফগভ পপকুর আরভ ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৪০ ১৮৩৫৬৭৬৭৮০



৩৭৯ মভোাঃ ইব্রোফভ নুযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৩৮

৩৮০ আব্দযু যফভ মৃত আব্দুর ফারতন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৩৬৩ ১৮৬৪৫৭৩৩৮৮

৩৮১ োযোধন চন্দ্র দো নকুর চন্দ্র দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪২৮ ১৮২২৩৩৮২৯৩

৩৮২ ফযরোর দো ফরযাভ দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১৪ ১৮৭৬৫৫১৭৩৫

৩৮৩  মভোাঃ জোপয ইরোভ আব্দুর ারভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৪৭ ১৮৬০৮৯৩৬৪৪

৩৮৪ মভোবভনো মফগভ আফদুয যভান ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৩৮ ১৮২৩৯১৯৯৭৬

৩৮৫ মভোত্মোফপজযু যভোন ভছযাজুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৮৩ ১৮৩৪৬১৮০৮৫

৩৮৬ জোোনোযো মফগভ নুযম্নর আাদ ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০২৩ ১৮৩৫৬৭৬৭৮০

৩৮৭ খোফিজো মফগভ ভভাোঃ ভপরভ ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৪২ ১৮২০৯৬৮৭৪০

৩৮৮ োো যোনী জরদো ফাবুর জরদা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৩৫ ১৮৮৫৩৮১৯৯৩

৩৮৯ মভো যোোি উফিন াজী আব্দুয যপভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৮১ ১৭২৭৩৯৮৬৯০

৩৯০ মভোাঃ ইব্রোফভ আাদ ফক্র্ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৪৭ ১৮৮০১৮৪২৯৮

৩৯১ োবয়যো মফগভ ভভাোঃ ভাইনুপিন ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০২৬ ১৮১৪৮৭৭৪৫৫

৩৯২ মভোাঃ ভোফনক আফদুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৫৩ ১৮৫৩০৮৭৭৬৯

৩৯৩ মভোোম্মদ জোোঙ্গীয মৃত ভনু পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৭০ ১৩১৭৬৭৫৮০৭

৩৯৪ মভোাঃ যীপ আফদুর কারদয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০৭৪ ১৭৩৮৮৮২৮৩২

৩৯৫ নয়ন আবুর খারয়য নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৯৯৯ ১৮২৯০৫১৪৯৭

৩৯৬ মভোাঃ আবনোয়োয আব্দুর াপরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৩৪ ১৮৮২৭৫১৬৯৭

৩৯৭ ফল্পী মফগভ ভভাাম্মদ ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ৮৭০২৩২০৮৭৩ ১৩০৬২৮৬৭১৫

৩৯৮ মভুনো যোনী দো পনতযরার দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭২৪ ১৮৬১৫৭৮৪১৪

৩৯৯ নুয উফিন মৃত ারপজ পছপিক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৮৮ ১৮২৯৬৮২৭০৫

৪০০ মভোাঃ নোফছয উফিন মৃত ারপজ পছপিক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৮২ ১৭৩২১৯১৯৫৮

৪০১ মভোাঃ ফযয়োদ ারপজ আাং নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৫৮ ১৮৮০১৮৪২৯৮



৪০২ মভুনো যোনী দো পযভর দা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭১২ ১৮২৫২৮২৯৫৪

৪০৩ ফযধন দো মৃত বফ পন্দু দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৫৮০ ১৮৫২৬০৭৭০০

৪০৪ ডুরনী জরদো যপফি জরদা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭০৮ ১৭৪০৭০৭৩৬৫

৪০৫ োবনো মফগভ জাপকয ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭০৮৪১ ১৮৭৮৬৬৭১৬১

৪০৬ মভোাঃ যফপক মৃত আব্দুল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৪৩ ১৮৫৮১৩৮৮১৪

৪০৭ নোফছভো মফগভ ভভাোঃ ভফরার ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৩৭০ ১৮৫০৫১৯৫৭৮

৪০৮ ুজনো যোনী দো াযাধন দা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০১৫০ ১৮৬৬৭২৪৯০৩

৪০৯ মভোাঃ মফরভ ভভাোঃ আছাদুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৬৮৭ ১৮৬০৮৯৬১৫৭

৪১০ মভোাঃ মভোদোবেয  ভজফর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৯৭

৪১১ মভোাঃ োভ উফিন ভভাোঃ পখরুর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫২৭

৪১২ মভোাঃ মোযোফ ভভাোঃ আব্দুর ভভাতাররফ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮২৩৯

৪১৩ ফগিো যোনী করা কাভত্ম ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ৫১০২২৫৬৪৫৯ ১৮৬২৮৩৮৬৬১

৪১৪ ফভষ্ট ফযদো পচত্রন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ৬৯০২২৫৬২৩৬ ১৮৮৩৬৬৭০৭

৪১৫ মভোাঃ ভোফনক মৃত আপভয আরী নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৯১ ১৮২৩৭১০৭৮১

৪১৬ নুয নোোয মফগভ ভভাোঃ পভরন ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৬৩৭ ১৭২০৮৪৫৫৮৪

৪১৭ ধন ুমফগভ আবুর খারয়য ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৮৯ ১৮২৯০৫১৪৯৭

৪১৮ নোফদ আকিোয াভসূর হুদা ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫৯৩৫২০০০০৪০ ১৮৭৬৯৭১৫৮১

৪১৯ মযোকছোনো মফগভ ভভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ ভপরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৬৯০ ১৮৪৬৬৪৬৫৩৬

৪২০ পখয ইরোভ াভচহুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০২০ ১৮৩২০৬০৮৬১

৪২১ আনোরুর ক আতয আরী নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪০৫ ১৮৬৭১২৮১০৩

৪২২ যীনা জফগভ হভাোঃ াহনপ ভহরা কারাাপনয়া ০৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৪২১

৪২৩ জভাাঃ োভার াা ভৃত নুয ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৫৩ ১৮৬৯৬১৪৪৭০

৪২৪ কুরহ যানী ফহর্ে রভত্মাল চন্দ্র ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৫০৭০ ১৮৬৩১৭৩৩১৭



৪২৫ জভাাম্মদ জপাযোন ভৃত আফ ুতাসয নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৭৫৫

৪২৬ াাফাঈদ্দীন মৃত ফাইদুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৩১৬

৪২৭ নােভুর জাজন ভজাফারয়দ ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৬৭৪

৪২৮ জভাাঃ েহয আব্দু ভাফাান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৫১

৪২৯ াঅফুফক্কয হেহদ্দে খারদমুর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৫৭৮

৪৩০ জোযা জফগভ ফানু কাভার উিীন ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০১৪

৪৩১ জভাাঃ হদ ফাইদুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৬০০

৪৩২ জভাাঃ ুেন ভভাোঃ যপপক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৪০২

৪৩৩ হদদাযম্নর াঅরভ ফাইদুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৪৮১

৪৩৪ নুয জভাাম্মদ তাজুর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৬৮৬

৪৩৫ যাজনা াঅেতায ভভাোঃ ফাায ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৬৫

৪৩৬ জযাজেো জফগভ আবু জতয়ফ ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১৫৬

৪৩৭ াআেযাভ াঈহদ্দন আবুফক্কয পছপিক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৮৯০

৪৩৮ যম্নভা জফগভ কপফয ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮০৩২

৪৩৯ াঅহযপুর ভাওরা াপফবুর ভারা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৮৭৬

৪৪০ ভাওাঃ ওভয পাযম্নে ারপজ আবুর ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮২০৮

৪৪১ যত্না যানী দা ধরন^য দা ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৮০২

৪৪২ স্বপ্না দা ভাপনক দা ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৮০

৪৪৩ ফাফনা দা জয়দফ দা ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৮০

৪৪৪ ÿুুহদযভ পযকভর নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৮২০

৪৪৫ েৃষ্ণ ফনু্ধ পফনয় রার দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫৮৬

৪৪৬ ভন দা পফনয় রার দা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৫২৪

৪৪৭ হভদ ুেরদা ফাপনজয জরদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৯৮৫১৫১৭৮৫৫০৪৮



৪৪৮ যম্না ফারা পিপয জরদা ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭৪৩৭

৪৪৯ যম্নারী সুদী দা ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৬৪৮২

৪৫০ মযোফকয়ো মফগভ ভাজাউরিারা ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬০৫ ১৭৬২৬৫২৮৩৫

৪৫১ নোফছভো মফগভ আবুর কারাভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৬০ ১৮৮১৮৮৪৭০১

৪৫২ রোইরো মফগভ ভভাোঃ ভপরভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৯৩ ১৮৮১৪৪২৪৮১

৪৫৩ ফফরফকচ নোোয ফপদউর আরভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬২৮১ ১৮৭১৮৬২৫১৪

৪৫৪ োযম্নর আকতায ভান ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৭১

৪৫৫ আনছোযম্নর ক মৃত ভারজদ পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৬৪ ১৮৬২৪৫৭৭৫

৪৫৬ এরোপ নুয মফগভ যম্নহুর আপভন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১১৮ ১৮৮১৪৪২৬২৯

৪৫৭ মভোাঃ মফরভ ভভাোঃ ভাপনক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৪৮৪ ১৮৩৭৭০৩৮২১

৪৫৮ মভোাঃ ইব্রোফভ ভভাোঃ পজলুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৭৬ ১৮২২৬১৬৫৩৮

৪৫৯ ফুযো খোিুন মৃত পপ উল্যা ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৫৩ ১৮৮৩১৬৬১৫

৪৬০ মভোাঃ ভফনয নাপভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০৯১ ১৮৪৬৮২১৫২৭২

৪৬১ মভোাঃ ফযয়োদ ভভাোঃ পযাজ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৮২ ১৮২৩৯৪৪৮৭৩

৪৬২ মভোাঃ ভনছুয আরম্মদ কপফয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ৩২৬৫৬৭০৮৫৫ ১৮২২৭২৯০০

৪৬৩ যম্নভো মফগভ ভভাোঃ ভাপনক ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫০৬ ১৮২০৮১৫১৬১

৪৬৪ মভোাঃ ইকফোর মোবন ভদারয়ত উল্যা ভাপনক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৪৬৭ ১৭২০৩০১৭৫৯

৪৬৫ মভোাঃ কোভোর উফিন নুয ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৩০ ১৮৩০৫৫৮৮৪৩

৪৬৬ মভোাঃ জফভ উিীন ভভাোঃ ছারয়দুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬৯৯ ১৮১২৮৯৩৬৪৯

৪৬৭  মভোাঃ মভোদোবেয মৃত পরয়জ আাম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৮৮৪

৪৬৮ জোোনোযো মফগভ ভভাোঃ যপপক ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৩৯ ১৮৩০৯১৪৯০৯

৪৬৯ োোনো মফগভ মৃত আনছারুক ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৪৫৬ ১৮৭২০৬২৭৮৪

৪৭০ ভোফপয়ো খোিুন মৃত গুযা পভয়া ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৬৫ ১৮৮৯১৯০৫৪৯



৪৭১ মভোাঃ আব্দরু যফভ ভভাোঃ ইউনুছ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৯৫ ১৮৫৮২৭২৯৭৯

৪৭২ মভোাঃ ভোফনক মৃত ভভাত্মপপজ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৯৬ ১৭৬৭৭৪৭৫০০

৪৭৩ যোবনো মফগভ ফাবুর ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০১৮ ১৮৬৭৭২৪৬৯৪

৪৭৪ মভোাঃ আফু িোবয আপভনুয ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৪৮৭ ১৭৯৬৫৮৪১৪৩

৪৭৫ মভোাঃ ভুযোদ ভভাোঃ ভজফর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭০২ ১৮২১৩৪০৭২৫

৪৭৬ মভোাঃ ফক আরভ মৃত ভখায়াজ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬৬২ ১৩০২০৭৩৭০৯

৪৭৭ ফযাংকু ফফণক পফক্রয় ফপেক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৩ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৬৫১ ১৮২৩৯৪৫৫০৭

৪৭৮ মযোবকয়ো মফগভ আকফয ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৪৭১ ১৮৬৩৭৯৫১৫০

৪৭৯ খোফদজো মফগভ আপভয ভারন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৭০

৪৮০ খফিজো মফগভ ভভাোঃ আোঃ ফারতন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬৩৫ ১৮৬৭২৪৫৯৭৫

৪৮১ মযোবকয়ো াাদাত ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০১৬

৪৮২ মভোাঃ ভোফনক মৃত ভপজফর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭৮০ ১৮৬৫৭১৫১৬

৪৮৩ ভফনয ছানা উল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫৫৪ ১৮১৩৫৪৪৭৬২

৪৮৪ োযম্নর মফগভ ভভাোঃ কাভার উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭৩৮ ১৮৭৮১৮৭০০০

৪৮৫ জোোনোযো মফগভ ভভাোঃ নাপছয উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৯৬ ১৮৮৪৭৪৭৩৯৩

৪৮৬ ছোনো উরযো ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫৪৫ ১৬২২১৮২৩৬৫

৪৮৭ যফফউর আরভ ভভাদারেয আাম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫২২ ১৮৬৭৭০৮৯৮৪

৪৮৮ মভোাঃ মফরোর আরী আাম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫৬৫ ১৭৫৯০০২১৩৭

৪৮৯  মভোাঃ মভোলত্মপো মৃত াভসুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৭১৯ ১৮৮৪৭৪৭৪০৮

৪৯০ জভাাঃ যাজদ  ভভাোঃ পযাজ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৩৭ ১৮৬৩২৫৮৪৭৭

৪৯১ াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৯১ ১৮৩৩২৫১৯৬৭

৪৯২ জভাাম্মদ হভোন আনছাযম্নর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫০৫৪৮৫৯০২ ১৭৯০২২৮৮৯২



৪৯৩ হফোধন জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৫২ ১৮৭০০১৯৮৬৪

৪৯৪ হপজযাো জফগভ ভভাোঃ পপক ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৯০ ১৮৩৭৬৭৭৯৩৮

৪৯৫ হহযনা াঅেতায আব্দুর ফারতন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২০৯ ১৭১৬৫৯১৬৮২

৪৯৬ ভাজরো জফগভ ভভাোঃ জপয ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮১১২ ১৭০৩৯৪৩৭৭০

৪৯৭ জভাাঃ তাজয ভভাোঃ ভভাত্মপা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭৩০ ১৮২৯৪৯৫৭৫৩

৪৯৮ ুহপো জফগভ জপভ উিীন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৮৫০১ ১৮৭৪৪৭৮২৪৪

৪৯৯ নােভা জফগভ ভভাোঃপন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৯০

৫০০ জভাাঃ হযজদাোন আরী আকফয কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৭৩ ১৮২৬১১৩১৩৩

৫০১ াঅপোনা জফগভ ভভাোঃ ভফরার ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৪৫৮ ১৮২৭৪০৭৩৩০

৫০২ হনরুপা জফগভ পাযরবজ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৭২

৫০৩ ুহপো জফগভ ফাায ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৬৯ ১৮৭৪৫১৭৫৬৩

৫০৪ জখরনা জফগভ যম্নহুর আপভন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১১২ ১

৫০৫ জভাাঃ পযাদ এ,ভক,যম্নহুর আপভন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৪৮

৫০৬ পহযদা াআোেহভন ভভাোঃ ভরার ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৬৩ ১৮৫৫৭৩৮১৩৪

৫০৭ জভাাঃ োভার াা মৃত আবুর কারাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৪১ ১

৫০৮ জাাগ নুয ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৯৯০১৫১৭৮৫৫০০০২০

৫০৯ যাজদা জফগভ ভভাোঃ দুরার ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ৭৩৫৫৯৪০৫৭৩ ১৭২৬৫৭৪৪৯৭

৫১০ হযােরু াআরাভ মৃত ভভাোঃ পদ আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১৬ ১৬১১০৯২৭৫৭

৫১১ জভাাঃ াঅরা াঈহদ্দন মৃত ফাদা পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৫৭ ১৮২৪৪৪৬৯৫৬

৫১২ জযাহেো জফগভ ভভাোঃ ভপরভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৫৯ ১৮২৫২৫৭১৮১

৫১৩ জভাাঃ যাোন মৃত হুভায়ুন কপফয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫৯২৮২৮৫২০০৮১ ১৭৩২৪৫০২৬০

৫১৪ ভহনয ভভাোঃ পদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৮২ ১৭৬২৭৪৩৩১৫

৫১৫ ুযভা জফগভ ভভাোঃ ইউছুপ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৩৮ ১৮৩০৯১৪৯০৯



৫১৬  জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত ভামুদ পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০৮৭ ১৮১১৫৩১৫০৮

৫১৭ জভাাঃ াঅরতাপ ভভাোঃ নুযম্নর হুদা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭১৩ ১৮২৭৪৭৭০৮৯

৫১৮ জভাাম্মদ জভাত্মপা মৃত আব্দুর ভন্নান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০০৫ ১৩০১৬৬৯০৩৬

৫১৯ াযবীন জফগভ ভভাোঃ জপভ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৬৫ ১৮৪৬৯৭১০০৮

৫২০ জভাাঃ জফরার াঈহদ্দন ভভাোঃ ভশুর আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫৯২৮২৩৫৯১৪৪১ ১৮৩৮৯৩৯৪৫৭

৫২১ জভাাঃ াঅব্দুরযা  ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫৭৭ ১৮৩০৯২৫১২৫

৫২২ জভাাঃ হভরাদ াঈহদ্দন ভজফর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬৭০ ১৭৪৫৮১৯২৮১

৫২৩ জভাাঃ ভনেু আরী আপজর নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০১১ ১৮১১৩৪৩৩৫৩

৫২৪ জভাাঃ যহপকুর াআরাভ মৃত ভপজবুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬১৬ ১৮৭০৫৯৭৭১২

৫২৫ াভেুন নাায মৃত আব্দুর ফারতন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬১৯ ১৮২৮৫৬৭৬১৫

৫২৬ জভাাঃ াহনপ আফদুর ভভানাপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০৩৬ ১৭০০৮১৬২৭৮

৫২৭ নাহেভা জফগভ জাভরদ ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫৭০ ১৮৫২৬০৩৬১১

৫২৮ জভাাঃ োভজদ াঈহদ্দন মৃত ইয়াপছন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬৪১ ১৮১৫৬১৬২০৪

৫২৯ জভাাঃ যাজদ াঈহদ্দন ভভাত্মাপপজুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৯৮৭১৫১৭৮৫৫৯৯১৬ ১৮৩৯০৮৫৭১৩

৫৩০ জদাজেত াঈরযা ভভাোঃ ছারফয আাম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৮৮৬ ১৮১২৫৮৩০৬৯

৫৩১ াাআপুর াআরাভ আবুর কারভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৫৫৬ ১৮৭৭৫৪০৭০৮

৫৩২ নুয োান জফগভ ভভাোঃ জাভার উপিন ভপরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫২৭৮০৩০০০০১১ ১৮৮১৮৮৪৮০৯

৫৩৩ জভাাঃ যহপকুর াআরাভ দহরর উহিন আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭৩৯ ১৮২৯৬৬৬৭৬৩

৫৩৪ জফরার রুহুর আহভন নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১০৭ ১৮৩০৯১৪৯০৯

৫৩৫ পাযোনা খানভ হফাযান উহিন ভহরা কারাাপনয়া ০৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৫৪ ১৮৬০৫২৯৯২৫

৫৩৬ জভাাঃ জহরভ আফুর কাসভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০০১ ১৮৫২৯৪৭৩১০

৫৩৭ জভাাঃ ভাহনে আব্দুর রহতপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০০৫ ১৮৬৮১৭৩৭০৯

৫৩৮ জভাাঃ ভুনেুয ইপি নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৮৪৩



৫৩৯ াঅফ ুতাজয মৃত ফাদা পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৪৫

৫৪০ াানা জফগভ ভভাোঃ ভভাাযপ ভহরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৩৫

৫৪১ নুয োান জফগভ মৃত আপরাতুন ভহরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৪৬১

৫৪২ তাযা জফগভ ভভাোঃ াাজান ভহরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৬২

৫৪৩ জভাাঃ হনোভ ভভাোঃ ভাপনক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৭৮

৫৪৪ জভাফাযে জাজন মৃত য়ারজদ উল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৬৯৪

৫৪৫ জাযাফ হুভায়ুন কপফয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২৮০

৫৪৬ জভাাঃ জফরার মৃত সুরতান আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০৮৯

৫৪৭ পের েহযভ মুত্মপপজুয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৫০৩

৫৪৮ াঅেফয জাজন সুজন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০৬০

৫৪৯ জভাাঃ ফাফুর আব্দুর ভনাপ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৪১

৫৫০ জযখা যপফউর আরভ ভহরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০১৩

৫৫১ জভাাঃ হনোভ যম্নহুর আপভন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৬৬

৫৫২ এনাভুর ে ভভাোঃ কাপযমুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯২২২

৫৫৩ জভাাঃ হযাে মৃত ভপজফউল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯১৭৭

৫৫৪ জভাাঃ জফচু মৃত ভপফুজয যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৬০

৫৫৫ তাহরভা জফগভ মৃত ভভাোঃ ইউছু ভহরা কারাাপনয়া ৮ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৩৪৫

৫৫৬ াজেযা যম্নহুর আপভন ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৯০৩৮

৫৫৭ জযাজেো জফগভ পদদাযম্নর আরভ ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৫২৪

৫৫৮ াঅেহরভা জফগভ ভভাোঃ আরনায়ায ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৬৬

৫৫৯ জভাাঃ জহরভ মৃত ভপফনুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৭৮৪

৫৬০ জভাাঃ োভজদ মৃত যপফউর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৪৪৯

৫৬১ জভাাঃ াঅাআেুফ ভভাোঃ ইপিছ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৪৯২



৫৬২ নােভা জফগভ ভভাাম্মদ গফুয ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৬০

৫৬৩ াঅজনাোয জাজন মৃত া আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৪৪৩

৫৬৪ হন ুত্রধয নৄপরন সুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ৪৬৫০৩৫৪৭৯০

৫৬৫ নােভা াঅক্তায পযদয়ানুর ফাযী ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬০৫

৫৬৬ হনরুপা জফগভ আোঃ যভান ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৪৮০

৫৬৭ জভাাঃ হাফ াঈহদ্দন আবু ফক্কয পছপিক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৫৯২

৫৬৮ জভাত্মাহপেযু যভান মৃত ভপফনুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৪৩

৫৬৯ ফরুন ুত্রধয হমাসগ ুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৭২

৫৭০ ুহপো জফগভ নুরুল্লযা ভহরা কারাাপনয়া ০৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৭১

৫৭১ জভাাম্মদ ভাপুে ভৃত ভহপজযু যভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৯ কারাাপনয়া ৬০০৫৮৮১৮২৩

৫৭২ ােুণ ন চন্দ্র ুত্রধয হমাসগ চন্দ্র ুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ০৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১১৮

৫৭৩ াানা জফগভ আব্দুর ান্নান ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৫০

৫৭৪ নুয াআরাভ মৃত আপজজুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫০০০০৬৩

৫৭৫ াঅব্দুয যহভ মৃত আব্দুল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৭৪

৫৭৬ োপয াআরাভ আবু তারয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৬৫

৫৭৭ াঅেভা জফগভ ভভাোঃ াছান ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৭৩

৫৭৮ যহভ াঈরযা াাজান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৩৮

৫৭৯ োভার াঈদ্দীন মৃত আব্দুর ত্তায নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩২৫

৫৮০ জগারাভ ভাওরা ভভাোঃ ইয়াপছন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৫৩৭

৫৮১ জভাাঃ জযাজফর আব্দুর ফারতন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৫৪২

৫৮২ জভাাঃ দরুার ভভাোঃ ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৭৮

৫৮৩ জভাাঃ াাফ াঈদ্দীন সুপপয়ান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৭৮

৫৮৪ াঅফুর ফায াভছুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৭৪



৫৮৫ াফান্নযু আবুর কারাভ ভপরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৭২৪

৫৮৬ জভাাঃ ফাফুর মৃত আবুর ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৫১৫

৫৮৭ জভাাঃ নাহেয মৃত পছপিক আম্মদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৭৫

৫৮৮ েেনার াঅজফদীন নুযম্নর হুদা সুকানী নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৫১৫

৫৮৯ জভাাঃ জদজরাোয ভভাোঃ সুপপয়ান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৫০

৫৯০ জভাাঃ ফাায াঈহদ্দন মৃত আব্দুর ভাররক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৮১

৫৯১ জগারা নুয  ভভাোঃ াপনপ ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৯৫

৫৯২ জভাাঃ হযজদাোন ভভাোঃ ছুপপয়ান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৫০

৫৯৩ জভাাঃ নুয াঅরাভ মৃত আব্দুল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৯৫

৫৯৪ েেনাফ নূয আবুর কারাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৪১

৫৯৫ জভাাঃ জহরভ মৃত আকফয ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৮৩

৫৯৬ পাযানা জফগভ ভভাোঃ ইয়াপছন ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৫২

৫৯৭ তপহয াঅরভ মৃত অপভর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১২৯৬

৫৯৮ নূয োান জফগভ আব্দুর ভাররক ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১০১

৫৯৯ ুহপো জফগভ ফাায উিীন ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৪০

৬০০ জযাহেো জফগভ যম্নহুর আভীন সুকানী ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৩৬

৬০১ োন্নাতুর জপযজদৌ ভফাযান উিীন ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৩৪

৬০২ জার ুজফগভ ইপিছ আরভ ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৩০৩২

৬০৩ াহফনা াআোেহভন ভদররায়ায ভারন ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭২৫২০

৬০৪ েন ুত্রধয পকপত্মরার সুত্রধয ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১২২

৬০৫ ভজনাোযা জফগভ ভপজবুয যভান ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৪১

৬০৬ জভাাঃ াআাঈেু পখরুর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১০৮৮

৬০৭ হনধন চন্দ্র ূত্রধয নৄপরন সুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১০৮



৬০৮ তন চন্দ্র ুত্রধয ধরর^য সুত্রধয নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১০৪

৬০৯ জভাাঃ হযটন পখযম্নর ইরাভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৭৬

৬১০ জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন মৃত আফদুর াফ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১১৫৮

৬১১ জদজরাোয জাজন যপফউর আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৮২৯

৬১২ জভাাঃ াঅপোয নুযউল্যা নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৮৩০

৬১৩ াঅজনাোয জাজন ইউনুছ পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৮৫৫

৬১৪ ভাহনে মৃত আবুর খারয়য নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৮৫

৬১৫ াাদাত জাজন যপফউর আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৮২৭

৬১৬ াঅফুর োরাভ ভভাোঃ াাজান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৩৪

৬১৭ াঅজনাোযা জফগভ ভভতাজ উপিন ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৮৯

৬১৮ াাআপুর াআরাভ তপপয আরভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৮৪২

৬১৯ জভাাঃ তাজযে আবুর কারভ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২২৭৯৬

৬২০ হফহফ জযখা আবুর কারাভ ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৩৯

৬২১ ুযভা জফগভ ভগারাভ ভারা ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৩১

৬২২ জভাাঃ ভাভুন মৃত কাভার উিীন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩২০

৬২৩ জভাাঃ ফাফুর মৃত &আপরাতুন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৫১

৬২৪ হনরুা জফগভ মৃত আবুর খারয়য ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৯১

৬২৫ পহযদা াআোেহভন মৃত আবুর খারয়য ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৯২

৬২৬ জোেনা জফগভ মৃত ভপরভ ভহরা কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৮৭

৬২৭ জভাাঃ পখয ভজফর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৮৮৫

৬২৮ জফরাজেত জাজন নুযজাভান নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩২৬

৬২৯ জভাাঃ ভুনেুয ইউছু নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৭৯

৬৩০ পেরুর ে মুছা পভয়া নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২০৩৫০



৬৩১ জভাাঃ ভােুভ মৃত কাভার উপিন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩০০০৪৫

৬৩২ ভােেুদ মৃত কাভাল্ উপিন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৩৮৬

৬৩৩ নুযোান জফগভ ভভাোঃ যপপক ভহরা কারাাপনয়া ৬ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৬২

৬৩৪ জযাজেো জফগভ আকফয ভারন ভহরা কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৮৪১১

৬৩৫ াঅফদরু জভানাপ আফদুর াপদ নৄযম্নল কারাাপনয়া ৭ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৭২৯৯

৬৩৬ দরুার আপরাতুন নৄযম্নল কারাাপনয়া ১ কারাাপনয়া

৬৩৭ াঅফদরু ান্নান আপর আভদ সুকানী নৄযম্নল কারাাপনয়া ৫ কারাাপনয়া

৬৩৮ োজেয জাজন মুত আকফয ভারন নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫২১৭০২২

৬৩৯ াঅফদরু ফাজতন ছপফ উরস্না নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৬২২

৬৪০ াভশুর হুদা মুপজবুর ক নৄযম্নল কারাাপনয়া ৯ কারাাপনয়া ১৫১৭৮৫৫৩২১৭৪০৭

ক্রপভক নং নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নম্বয ভবাক্তায ভভাফাইর নং

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ

পডরারযয ভভাফাইর নম্বয

১ জভাাম্মদ াআব্রাহভ পতা- ফুরপভয়া নৄযম্নল আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ৫৫১২১২৪০২৪ ১৮৩২১৫৪৪৫২

২ জভাাঃ াঅজনাোয পতা- ভভা: ইউসুপ নৄযম্নল আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ৫৯৭৭৮৮৬২৪০ ১৮৭৮২০২০৯৪

৩ জতৌহদরু াআরাভ ভভা: কাভার উপিন নৄযম্নল আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৯৯২১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮৬২৮৩৮৮৪৪

৪ জভাাঃ ভহাঈদ্দীন ভভা: ভজাফ্পয আভদ নৄযম্নল আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১০৭১ ১৮৫৭২৮৫৫১২

৫ জভাাঃ ওভয পাযম্নে পং- মৃত া আরভ নৄযম্নল আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৯৭৮১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮২২২২৯৪৯৯

৬ া জনওোে পতা- াভছুর আরভ নৄযম্নল আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৯৭৭১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮১২৯৮৫৫৯৫

৭ জযাজেো জফগভ স্বা: ভভা: পপক ভপরা আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১১৩০ ১৮৩৬৬৫৫০৪২

৮ জোেনা জফগভ স্বা: ভভা: আবুর ফায ভপরা আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১১৬৩ ১৮৩০০৫৫০৬৮

৯ োরভা জফগভ স্বা: ভভা: আবুর কারভ ভপরা আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১০৭৮ ১৩১৬৩৮৬২১৮

AvwRgcyi BDwbqb

ন্দ্বী, চট্টগ্রাভ

Lv`¨ evÜe Kg©m~Pxi DcKvi †fvMxi nvjbvMv` ZvwjKv-2020wLªt 



১০ াঅজো জফগভ পতা-ভফাযান উিীন ভপরা আপজভনৄয ১ আপজভনৄয ৩২৬২৫৪১৫০৫ ১৮৬৪৭৯৬১৪৮

১১ জভা: োাঙ্গীয াঅরভ পপউল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৯৭৪১৫১৭৮১৩৩১১৩০০ ১৮৭৪৮১০৩৫০

১২ খহতো জফগভ স্বাভী: এনামুর ক ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৩৯১ ১৮৭৮৭৫০৬৬৭

১৩ জযাহেনা জফগভ স্বাভী: ভভা: ভনসুয ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ৬৯০২২৭০৮২৩ ১৮৬১২৫৮৯৫৭

১৪ জযজনা াযবীন জনা স্বা: ভভা: ভভাাযপ ভারন ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৩৭৯ ১৬৪৩২১৫৩০৮

১৫ াঅেতাযা জফগভ স্বা: আফদুর ফারতন ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৩৬৬ ১৮৮৩৬১৪৬৬৩

১৬ কুরেুভা জফগভ স্বা: ভভা: াপনপ ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৯৯২১৫১৭৮১৩০০০২০ ১৮৮৫৩৮১৮৯৯

১৭ াহরভা জফগভ পং-ারয়দুর ক ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৯৯৫১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮৩৩২৪৫৪১০

১৮ াঅজরো জফগভ স্বা: ভভা: পপযদ ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৪১৫ ১৮৬২৩৪৫৬৯৭

১৯ াজনা জফগভ স্বা: পদ উল্যা ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৩৮৪ ১৮৭৭৪৮৭৩২৫

২০ হভনাযা জফগভ স্বা: মু: ভখাকন ভপরা আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪২৫৩ ১৮৫২৬০৩৬২৪

২১ জভা: োজেদরু ে ফাদা পভয়া নৄযম্নল আপজভনৄয ২ আপজভনৄয ১৯৭১১৫১৭৮১৩৩১১৪০০ ১৮৩৩২৪৫৪১০

২২ জভা: াঅহভয জাজন পং-মৃত াভছুর ক নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৭৪৫ ১৮৬০৪৮২৪১

২৩ জভাাঃ াঅরভগীয পং-মৃত আফদুর ক নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৭০৬ ১৮৩০১৪৫৩৮৯

২৪ জভাাঃ াহন ভভাোঃ আপভয াভজা নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৭২৮ ১৭৩১০০৪২৮৩

২৫ জভাাঃ তপহেয ছপফউল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৬৫৮ ১৩১১৮০৪৬৮৪

২৬ জভা: হযোদ ভভা: ভপাযকান নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৪৯২৬৬৭৩০৬ ১৮২৯৭৫৫১১৫

২৭ াঅরাাঈহদ্দন আনাযম্নর ক নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৬৬৯ ১৮৩৭৬৮৪৫৮৭

২৮ জভাাঃ যহপে ছপফউল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৬৭৪ ১৬৩৫৬২৮৯৩৩

২৯ জভা: াহদ ভভা: ীদ উল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৯৮১১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮৪০৪৪৪৪১৬

৩০ জযাহেো জফগভ স্বা: ভভা: আব্দুর ফায ভপরা আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৭০৯ ১৮৩৯৮২৩৩০০

৩১ াঅেভারা জফগভ স্বা: ভভা: আপজজ উল্যা ভপরা আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৬৬৪ ১৮২৭৪৬৫৬৫৭

৩২ নুয নাায জফগভ স্বা: ভভা: ভফরার ভপরা আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৬৩৩ ১৮৫৮৮৩৫৭৭৬



৩৩ জভাজভনা জফগভ স্বা: ভভা: ইব্রাীভ ভপরা আপজভনৄয ৩ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৬৬৫ ১৮৪৯৭৮৬১৬৮

৩৪ হভনাযা জফগভ স্বা: ভভা: াইফুর ভপরা আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৯৯১১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮৭৭৬০৮০২৮

৩৫ াোন জফগভ স্বা: ভভা: ান্নান সুকানী ভপরা আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৯৬১ ১৮৫৬৯৮৫৫২১

৩৬ জভাোজম্মর পং-াভছুর ক নৄযম্নল আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৯১৫ ১৮৩৬৪১৬১৪৮

৩৭ জভা: াআভাাইর পং-আফদুর ভনাপ নৄযম্নল আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ৯১৫৫৮৩৪৯৭২ ১৮৬৮৯৩০৫১০

৩৮ জােনাযা জফগভ স্বা: াভসুর ক ভপরা আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩০১১ ১৮৩২৩৭৩১২০

৩৯ হনরুপা জফগভ স্বা: ভভা: ভাঈন উিীন ভপরা আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৯৯৩ ১৮২৩৯৭১৩৯১

৪০ জভা: োভজদ পং-মৃত পরয়জ উল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৯৬৪১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮২২২৬৩৯৫৫

৪১ জভাজভনা জফগভ পং- ভভা: ভভাত্মপা ভপরা আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ৩৩০২২৯৩১৪১ ১৮২৯৬৮৭৮৭৬

৪২ পুরফানু স্বা: নুয ইরাভ ভপরা আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৯৭৫ ১৮৬১২৭৯০১৯

৪৩ োজদযু যভান পং ভভা: ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৮৯২ ১৮৬১০৫৭২৩০

৪৪ জভা: ভাপুেযু যভান পং-ভভা: পছপিক নৄযম্নল আপজভনৄয ৪ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৮৭৭ ১৮৯০৮৬৪২৮১

৪৫ জভাাঃ জগারাভ ভাওরা মৃত ভপপজ উরস্নযা নৄযম্নল আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৩৪৭ ১৮৭১৯৩০৬৭৪

৪৬ জভা: জপাযোন াঈদ্দীন পং মৃত ভপাফ্পয আম্মদ নৄযম্নল আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১১৮৭৭ ১৮২২৬১৫৫৯৯

৪৭ াঅহভয াঅরী মৃত যভত আরী নৄযম্নল আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩২৭৮ ১৮৪৯৯২৯৮৪৮

৪৮ জভা: নুয োপা মৃত আব্দুর আপজজ নৄযম্নল আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪১৫৭ ১৮১৩২৪১৭৯৪

৪৯ জভাাঃ াঅব্দুয যহভ মৃত অপজ উল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৭৬৮ ১৮৪৯৫৯৬৪৫৯

৫০ াঅেহরভা জফগভ স্বা: ভভা: ভপরভ ভপরা আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩২১৬ ১৮৭৬৬০৯৫২১

৫১ াজরা জফগভ স্বা: ভভা: দুরার ভপরা আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩২৩৬ ১৮৫৮৭২৯৮৭৫

৫২ তােহরভা জফগভ স্বা: ভয পাযম্নক ভপরা আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫২৭৮০৫২২৫০৫২ ১৮১৬৬১০৯৯৩

৫৩ পাজতভা জফগভ স্বা: ভভা: জারকয ইরাভ ভপরা আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৯৯৩৭৫১২১১০০০০০০০ ১৮৭৪৩৯৯০৬২

৫৪ নুয নাায স্বা: কাভার ভপরা আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩১৭১ ১৮১১৫৭৮৮২৭৯

৫৫ াজেদা জফগভ স্বা: ভভা: পযন ভপরা আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৯৯১১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ১৩০০০২৮১২০



৫৬ জভাাম্মদ ভাাআনাঈদ্দীন মৃত পছপিক নৄযম্নল আপজভনৄয ৫ আপজভনৄয ১৯৭৩১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮২৫২৮২২২৯

৫৭ জভা: াআব্রাহভ পং: মৃত ভগারা যভান নৄযম্নল আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৪৭১ ১৮৪৯৫৯৬৫১৭

৫৮ জভা: নাহেয াঈদ্দীন পং: ভপপজ উল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৪৮১ ১৮৭৫৯৮১১৩৬

৫৯ যতন ভেভুদায স্বা: ভজযাপতরার ভজুভদায নৄযম্নল আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৯৯৮১৫১৭৮৩৫০০০০০০ ১৯৬৫৬৬৫৭৬৪

৬০ জভা: াআভাাআর জাজন ভভা: জাভার উিীন নৄযম্নল আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৬৭৮ ১৮৬১০৯০০৪

৬১ জোযা জফগভ স্বা: ভভা: রার পভয়া ভপরা আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৪৭০ ১৮৮১৪৩৯৮৪২

৬২ হখনা জফগভ স্বা: ভফরারয়ত ভারন ভপরা আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৪৯৩ ১৭৮৪৯১৬৯৬৫

৬৩ স্বপ্না জফগভ স্বা: াইফুর ইরাভ ভপরা আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৪৭৪ ১৮২৭৬৭৯১৬০

৬৪ খাহদো জফগভ স্বা: নুয আরভ ভপরা আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৫৬০ ১৮২৩২৫৮৪৬৮

৬৫ জযােোনা জফগভ স্বা: আব্দুর ভান্নান ভপরা আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৫৩৯ ১৮৫৮৫৫৪০৬৭

৬৬ ান্না ভেভুদায পেয়রার ভজুভদায নৄযম্নল আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৯৭৫১৫১৭৮১৩৩১৪১০০ ১৮১৩৫২৬৮৮৪

৬৭ জভা: হেহদ্দে পতা-মৃতরকান্দয নৄযম্নল আপজভনৄয ৬ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৫৩২ ১৮২৩৯৪৪৮৫৬

৬৮ জভাাঃ হেহদ্দে মৃত ভভাোঃ অপদুয যভান নৄযম্নল আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৭৯৩ ১৮৩৪০৬২১০২

৬৯ াঅফুর াান পতা-আবুর ফায নৄযম্নল আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ৪৬৫৫৮২৫৩৬৪ ১৮৩৪০৬২১১৬

৭০ যম্নহুর াঅহভন মৃত ভভাছরর উিীন নৄযম্নল আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৭২৭ ১৫৩৩৪০৯৪৬৪

৭১ োন্নাতুর জপযজদৌ স্বা: এনাভ ভারন ভপরা আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩২৩৫ ১৩০০০২৮১৩৪

৭২ জভা: নুয োা পতা-মৃত নুয ইরাভ নৄযম্নল আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৭১৪ ১৮২৪৯৭৫৫৯৪

৭৩ ভুক্তা স্বাভী: ভারর ভপরা আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ৩৩০২৩০৮৩৭৮ ১৮৪০৩৮৪০১৬

৭৪ োভার াঈদ্দীন পতা-মৃত মুরর উিীন নৄযম্নল আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৯৬৯১৫৯২৮২৮৭৮১৭০০ ১৮৭৯১৪৩৮২৯

৭৫ েহেনা জফগভ পতা আবু তারয (ভাপনক) ভপরা আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৫০৪৭৭৩১৩৬৯৭ ১৮৪৩৬২৩০৩৪

৭৬ াঅজনাোয জাজন ভভাোঃ আপভন উল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৭ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৬৫৩ ১৮৫৬৯১৭১১২

৭৭ জভাাঃ হুভােুন েহফয পং-মৃত াভছুর ক নৄযম্নল আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৯৫৬ ১৮৬৯৩০৩০৯২

৭৮ জভা: ভহনয মৃত: াজাান নৄযম্নল আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৮৪৫ ১৮৩৫৯৪৪৮৭৩



৭৯ জভা: তােরু াআরাভ ভভা: আফদুর ফারতন নৄযম্নল আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫৯৩৫২৫৩৬১৬৬৬ ১৮২০৯৮৯১২১

৮০ জভা: াআাঈনু মৃত পজলুর ক নৄযম্নল আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৮২৮ ১৬৩৪৮৩০০৯৭

৮১ নাহগণ জফগভ স্বা: ভভা: জাভরদ ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৮৭৬ ১৮৭৮৭৪৯৬৬৭

৮২ াফানুয জফগভ স্বা: ফুরপভয়া ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৮৮২ ১৮১২৪৯২৮২৫

৮৩ াঅজো জফগভ স্বা: ভভা: ভফরার উিীন ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৯৭৪১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৭১৭৩৭৬২৮৭

৮৪ নাহদা াঅেতায নীরা পং: ভভা: নাপজভ উিীন ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৯৯৩১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৮৮৯২০৬০৫৮

৮৫ াজদা জফগভ স্বা: ভভা: জাাঙ্গীয আরভ ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৮৬৯ ১৮১৪৭২৮৯৭৮

৮৬ জোনা জফগভ পং: ভভা: আফদুর ফারছক ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩৮৮০ ১৭১২৮৮৩১২৮

৮৭ জভা: দরুার মৃত াপযছ আাম্মদ নৄযম্নল আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪২৯১ ১৮৪৬৯৭০১৭৫

৮৮ জভাাঃ োভজদ মৃত আফদুল্যা নৄযম্নল আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪২০৫ ১৮২৫২৮২০৬৬

৮৯ জযাজেো জফগভ স্বা: ভভা: জপভ উিীন ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৯৪৯ ১৮৩১৫১৪৬১০

৯০ জযােোনা জফগভ স্বা: জপভ উিীন ভপরা আপজভনৄয ৮ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪০৭৮ ১৮২২৯৩৭৮৪৪

৯১ কুরেুভা জফগভ স্বা: মৃত আকফয ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪০৭৪ ১৮৪৬২৬৬৬৮১

৯২ ঝর্ণা যানী ভেভুদায ভগৌযাঙ্গ ভজুভদায ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪১৮২ ১৮২৭২৭৮০২২

৯৩ নাহদা জফগভ পং মৃত ভভা: ভভাত্মপা কাভার ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৯৯৪১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৮৪৮১৫৬৩১২

৯৪ কুরেুভা জফগভ পজর কপযভ ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ৫৫৫৫৯৯৮৩২৬ ১৮৭৯৩৬৮৯০৩

৯৫ পাজতভা যাহেো ভভা: পপকুর ভারা ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ৫০৭৬১৮৯০০৯ ১৬৪১৩৯৭২৭১

৯৬ জাজন াঅযা জফগভ স্বা: জপভ উিীন ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪২২৫ ১৬৪৩২৯৩০৯০

৯৭ পাহভদা োান আব্দুর আপজজ ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৯৯৫১৫৯৩৫১১০০০০০০ ১৬৪৬৬৪৮৬৮৭

৯৮ হভনাযা জফগভ স্বাভী: ভাকছুরদয যভান ভপরা আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪২৪২ ১৮৫৩১৯৬৫৩৯

৯৯ জভাাঃ পুর হভো মৃত ভকান্দয ভারন নৄযম্নল আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৯২২ ১৮৮৪০৬৭৮২৩

১০০ পেরুর েহযভ মৃত পজয আরী নৄযম্নল আপজভনৄয ৯ আপজভনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪১৪৯ ১৮১২৮৫১৯৯২

ভজরাোঃ- 

চট্টগ্রাভ        



ক্রপভক নং োডণ  ধাযীয নাভ পতা/স্বাভীয নাভ

নৄযম্নল/ ভপরা গ্রাভ

য়াড ড নং

ইউপনয়ন

এন আই পড নং কাড ডধাযীয ভভাফাইর 

নাম্বায

পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর 

নাম্বায

১। জভাাঃ নুয াদী যগফত আরী ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৮২০৯২০৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২। ভজনাোযা জফগভ নাপছয উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯১৯২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩। জভাাঃ ুহপোন নুয আম্মদ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৭৬৬৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪। পহযদা জফগভ ভাপনক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৯৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫। াঅরাাঈদ্দীন কারাপভয়া ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৭৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬। জভাাঃ াঅেতায ভভাজারম্মর ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫৬৮ ১৮৬৪৫৭৩৫৩৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭। জভাাঃ খহফয মৃত ইভাভ আরী ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮২৫২০৭৫৬১ ১৮২৫১২৩৩০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮। জভাাঃ োপয আব্দুর ভন্নান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮২০৩৫৯৪৬৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯। েহেনা জফগভ নুযম্নরস্না ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০। কুরুভা জফগভ পদউরস্নাহ্ ১

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৯২১১২৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১। জাযাফ পপিক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২। োভযম্নর াাুান নুযম্নরস্না ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯২৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩। াঅফ ুতাজয পজলুয যভান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭০৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪। াআাঈুপ  ভভায়ারজ্জভ ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭০১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫। জিভ ফারা দা সুদা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০৭৭১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬। নােভা জফগভ জপযম্নর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭২৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭। াজনা াঅক্তায আকফয ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৭৮৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮। াযহভন  াঅেতায াজাান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০২২১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯। জভাাঃ হদদায  ভভাজারম্মর ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫৭৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০। োের জফগভ পপক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৯০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১। কুরুভা জফগভ আবুর কারাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯২০০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২। ুতুর যানী ভেভুদায চীন্দ্র ভজুভদায ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৯৪৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



২৩। জভাাঃ নুযোা মৃত ছপফ উরস্নযা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫৮৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪। জভাাঃ জভাত্মপা হুযা পভয়া ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০৭৫৫৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫। জভাাঃ নাহেভ ভভাোঃ ইউছুপ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০২৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬। োপয াআরাভ আবুর কারাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫৫৯ ১৮৬৬৬০৮৩৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭। জভাাঃ হপে আফদুর ভন্নান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯১৬৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮। জভাাঃ জহরভ পখযম্নর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯১১০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯ হযরা ফারা যজন চন্দ্র ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭২২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০। যম্নোনা জফগভ যপফউর আরভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭০৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১। যম্নহফনা াঅেতায আরনায়ায ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯১৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২। হেযাধন ভপাযকান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৫৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩। জানা ভফাযান উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৬৫২০৯৪৮৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪। জযাোনা সুপপয়ান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭০৫৩ াযম্নর ভফগভ

৩৫। নাহেভা জফগভ ভভাত্মপা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০১৩৯৪৫ াযম্নর ভফগভ

৩৬। খহফয আপভনুর ক ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪১১ ১৮২২৫৫১৩১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭। জভাাঃ া াঅরভ মৃত পজররয যভান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২১৯১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮। পুরহভো মৃত ভভাদারেয ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৮২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯। াঅফদু াত্তায মৃত আরী আজভ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪১২ ১৮২২২২৯৫০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০।  জভাাঃ হযজদাোন মৃত নুযম্নরস্না ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৪৫ ১৮৫১৯৩৮২২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১। পখযম্নর াআরাভ পপউরস্নযা ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২১১৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২। ফাফুর  ভভাজাযম্নর ইরাভ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮০২২২৬৭৪৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩। হফহফ াহরভা ভভাোঃ যপপক ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৯৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪। ভেনা জফগভ ভভাোঃ ভারর ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০৭৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫। নাহেভা জফগভ ভফরার ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৪৬। জভাাঃ হযাে মৃত ভখাযরদ আরভ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৬ ১৮২৬১১৯৩৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭। জভাজেনা খাতুন নুয জাভান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১২৪২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮। ুভা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১৮৯ ১৮৩৯৯০১৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯। হদ াঈরস্ন্া নুযম্নরস্না ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০। নুযম্নর াঅপায আফদুর ফারতন ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১। াহেো জফগভ আরনায়ায ভারন ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২০৬৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২ জদাজেত াঈরস্ন্া ভখাযরদ পভয়া ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪১৫৫৮ ১৮৩৮৭৬৯২৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩ জফরার াঈদ্দীন ছপফ উরস্না ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৬৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪। জোযা জফগভ আরনায়ায ভারন ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪১৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫। াঅজরো জফগভ আবুর ভারন ২

াযাপভয়া

১৫১৩৭৮৯১৬৬৮২৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬। োানাযা জফগভ ভপরভ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৩১৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭। নাহেভ াঈদ্দীন মুত্মাপপজুয যভান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৮৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮। াঅজো জফগভ আফদুর ান্নান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৩৫৩৪ ১৮৫৬৮২২০১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯। ুহপো জফগভ  ভফরার ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮২০৩৫৯৭৫৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০। পহযদা জফগভ ভাকসুদ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৫৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১। াঅনোযম্নর ে মৃত রয়দ আম্মদ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৩৯ ১৮২৯৪৪৫৮৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২। ফহফতা াঅেতায পছপিক ভারন ২

াযাপভয়া

১৫৯০৬০২১১৫৯৯৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩। কুুভ জফগভ ভভাোঃ ভভাত্মপা ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪। াঅফদরু ভাজরে জয়দ আম্মদ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৫। নুযনাায জফগভ আফদুর াদী ২

াযাপভয়া

১৫১৭৭৯৬৩১২৮৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৬। ফুো জফগভ  ভগারাভ ভভাত্মপা ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৮৮৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৭। োভজদ হভো তাজুর ইরাভ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২২২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৮। ুহপো জফগভ  এভরাক পভয়া ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৬২১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৬৯। যাজনা জফগভ  আফদুর কুদ্দু ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৯৯৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭০।  জভাজেনা খাতুন মৃত কারা পভয়া ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১০৬০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭১। ুযভা জফগভ আপজজুর ক ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৫২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭২।  জভাাঃ জফরার মৃত ফায়দুর ক ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৪৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৩। জভাোাঃ হযনা  আরাউপিন ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮৭৪৪৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৪। হপকুর ভাওরা হনোভ মৃত পরয়জ আাং ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৫ ১৮৩৩৩০৪১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৫ পুযা জফগভ সুরতান আরম্মদ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২১১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৬। েহভ াভছু উিীন ২

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৭০০০০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৭। জরার াঈদ্দীন মুত্মাপপজুয যভান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১০৫৫ ১৭৭৪১৪৪৫২৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৮। হফহফ কুরুভা ভভাোঃ ভারর ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৭৯। ভাহনে সুপপয়ান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১২৭৩ াযম্নর ভফগভ

৮০। যহপে আপজজুর ক ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৬৬ ১৮২২৮৮৬৪১ াযম্নর ভফগভ

৮১। যহভা জফগভ পপিক ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫১৫ ১৮২২৬৫৩৮৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮২। জোনা জফগভ জাভরদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৫৪ ১৮৩০২৫৭১৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৩। জভাাঃ নুযোা নুয আরম্মদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫৯৮ ১৮১৫১৩৫৩৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৪। হযোদ খপফয আরম্মদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১৯৯ ১৮৩৫৩৬৩৯৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৫। াাোান ইউনু পভয়া ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫০৩ ১৮৪০২১৫৫৬৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৬। জভাাঃ খহফয মৃত সুরতান আম্মদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৯২২ ১৮৫৬৫৩১৭৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৭। জভাাঃ েহভ আফদুর আাদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০১৯৮৯৭ ১৮৬৪৮১৩১৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৮।  জভাাঃ জফরারা াঈদ্দীন  মুত্মাপপজুয যভান ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২২৩৩ ১৮১৫১৩৫৩৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৮৯।  জভাাঃ হযোদ খপফযম্নর ক ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪০৪২ ১৮৫৬৫৩১২৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯০। াহনা খাতুন মৃত ভপজতুরস্না ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৩২ ১৮৭৮০০৯৫৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯১। ভজনাোযা জফগভ পনজাভ উিীন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫০৮ ১৮২৯১৯৭৫৫৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৯২।  জোযা জফগভ জাাঙ্গীয আরভা ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৪৪ ১৮৬৮০৭৮০২৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৩। াঅফুর ফায মৃত ভভাজাপপয আম্মদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫৬২ ১৮৭৫৬৫৫২৩৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৪। জফরার জাজন  ভভায়ারজ্জভ ভারন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৯২ ১৮২৩৭৯৫০৪২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৫। হপজযাো জফগভ আরনায়ায ভারন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৪১ ১৮১১৫৩৩৫৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৬। হপকুর ভাওরা আফদুর ফারতন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৯৩ ১৮২৬৩৬৩৪২২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৭। জভাাঃ েহফয াঈদ্দীন মৃত আফদুর ফারতন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৭৯০ ১৮২৪২৩৪৪৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৮। াজদা জফগভ াভছুর আরভ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৪৮ ১৮৬৮৭৩৪৮৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৯৯।  নাযহগ জফগভ  ফায়দুর ক ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪২৪৮ ১৮৫১৩৩০৩৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০০ েজুরখা জফগভ পনজাভ উিীন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৭০৪ ১৮৮৮২৭০৪৪০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০১। াাফানু মৃত আফদুর ভপজদ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৭৩৯ ১৮৫৩৮২১৫৮০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০২ হভরন ফারা ভেভুদায অমূল্য ভজুভদায ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৪০২ ১৭১৭১২৪৬৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৩।  ন্ধযা যানী কাপভত্ম ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৩৮৬ ১৭১৭১২৪৬৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৪ খহদো জফগভ মৃত আফদুর ভাররক ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৯৪৭ ১৮১৪৪৬২৮৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৫। োাঙ্গীয েহফয ুভন মৃত আফদুরস্নযা ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৬৩৬ ১৮৩২৯৪৯২০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৬। জভাাঃ হরটন ভভাোঃ ইউনুচ পভয়া ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪২৫১ ১৮৫৯৩৪০৭৩৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৭। পহযদা জফগভ আফদুর ভন্নান ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৭৪৫ ১৮৫৫৭৪০৯৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৮।  ফান ুজফগভ  ভগারাভ ভারা ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৬৪৮ ১৮১৪৪৬২৮৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১০৯ াঅেতাযা জফগভ মৃত আরাউিীন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫০৭ ১৮৪৬৯৫৭৭০৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১০ হফের ফারা পফরনাধ পফাযী ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৩৮৩ ১৭১৭১২৪৬৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১১। াঅজরা জফগভ  পযরদায়ান ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৬২১ ১৮১৪৪৬২৮৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১২ জযাজেো জফগভ আপভনুয যসুর ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৫৩৪ ১৮১৪৪৬২৮৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১৩ ুযভা জফগভ  ভভাোঃ সুজন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫২৩ ১৮৪৭৭১৯৭৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১৪।  জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন মৃত নুয াদী ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০২০ ১৮৩৪৬৬০৭৮০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



১১৫। জপযজদৌ জফগভ যপপকুর ইরাভ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫৭৯ ১৮১৪২৪৮৬৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১৬ াযহবন জফগভ  জারকয ইরাভ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৫১০ ১৮২২২২৮৩২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১৭। াজনাযা জফগভ আপভনুর ইরাভ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৫১ ১৮৬০৮০৭৪৪৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১৮। োাঙ্গীয াঅরভ  আফদুর ভন্নান ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৯৯৯ ১৮৬৮০৭৮০২৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১১৯।  জভাাঃ াঅেুফ ভপাজত উরস্না ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৩৪ ১৮৫৫৮৯৯৮৭৪ াযম্নর ভফগভ

১২০।  ভঞ্জ ুজফগভ ভভাোঃ পযন ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৩৫ ১৮৬০৮০৭৪৪৫ াযম্নর ভফগভ

১২১। াঅজনাোয জাজন  পখযম্নর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৮৫৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২২। ভাাইন াঈদ্দীন ভজফর ক ১

াযাপভয়া

১৫৯৬৫৪০৯৭৫১১৭ ১৮১২৮৫৩৩৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৩ েহভ াঈদ্দীন আনছাযম্নর ক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৩৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৪। জভাাঃ াআভাাআর  নুয ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৪৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৫। জভাাঃ াআরাভ আপজজুয যভান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০১২ ১৮৩৪৩৫২২০২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৬। যান ফাী ভচৌধুযী দা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৬৫১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৭। হফহফ জপারী যপফউর আরভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭২৬৬ ১৮২৫১১৬৭৯৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৮। াঅফদরুস্ন্া মৃত ভরাভত ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৫০ ১৮৮৮৫০৩৫৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১২৯। নুয জাজন নুযছাা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৭৪৭ ১৮৫১৯৩৮৫৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩০ নােভা জফগভ ফাবুর ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩১। তুরহ দা রক্ষ্মে জনদা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৬৮৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩২ ফাফুর আরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৯৯১৮০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩৩। াভেুন নাায ভভাোঃ নুয ছাা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৩৬৮ ১৮৭৫৩৫৪১৫২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩৪। নুযম্নর াঅপোয  ভভাোঃ ভভাত্মাপা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৪৩ ১৮২৬৩৬৩৩৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩৫। াঅহভন যুর নুয াদী ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৪৩৩ ১৮৭৪৭৮৪৮৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩৬।  জফরার াঈদ্দীন মৃত আনছাযম্নর ক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৩৬১ ১৮২৩৪২০৯৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩৭। জফরার মৃত আফদুরস্না পভয়া ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৩৬৫ ১৮৭৮৭৫১৭৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



১৩৮ জভাাঃ াআাঈুপ যম্নহুর আপভন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৪৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৩৯। াঅফদরু ে মৃত অপছ পভয়া ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১২০৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪০। খাজরদা জফগভ াইফুর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪০১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪১। াঅজভনা জফগভ পপকুর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৩৪৭ ১৯৫৭৭২১৭৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪২। যম্নহেনা া্ইফুর ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৩৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৩।  ফাফয মৃত আপফর ক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৮৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৪। ভহনয জাজন মৃত ছারয়দুর ক ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১৬৩ ১৮৮৩৮১৩৪৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৫। জফগভ ভভাোঃ ারভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২০৪০ ১৮৭৪২৫১৩৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৬। ভাাইন াঈদ্দীন আফদুর আয়ার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৭। জভাাঃ াঅেতায ভভাোঃ ইউনুচ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২১১৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৮। যীনা জফগভ আফদুর নফী ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৬০৫ ১৮১১৯৩৪৯১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৪৯।  াফাননুয আফদুর াপভদ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৫৪২ ১৮৭৪৭৮৬৭০৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫০।  পহযদা জফগভ ভদররায়ায ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১২০৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫১। যম্নতা জফগভ ভভাোঃ ভপরভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৭৭৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫২। পহযদা জফগভ ভভাোঃ জাভরদ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৭৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫৩।  জভাাঃ েজুের পযরদায়ান ১

াযাপভয়া

১৫০২২৭৭৫৩৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫৪। যনহেৎ োাঁায পযরার কাঁায ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৯২৪ ১৮৮৮৬৫৬৯১৫ াযম্নর ভফগভ

১৫৫। জরারাঈদ্দীন আবুর ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৭৯৭ ১৮১৫৬৭৯১৯৩ াযম্নর ভফগভ

১৫৬ গুরোয জফগভ মৃত জপভ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৭৭৫ ১৩০১০৩১৮৬১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫৭  জখােন শুকরার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০৫২ ১৮১৫৬৬৪৯২৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫৮  যাজনা জফগভ আপছায ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৭৮৬ ১৮৪৯৯২৯৯৩৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৫৯ নুয নাায  ভফরার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৭৬১ ১৮৩০০৩৮০৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬০ াঅপোয াঈদ্দীন  ভভাোঃ কাভার উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪০০১ ১৮৫৬৭২৭২০৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



১৬১ াযহভন াঅক্তায  ভাযাফ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৮১০১ ১৮৭১১৯১২৩২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬২ ফুো জফগভ  ভভাাযপ ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৬৩৮ ১৮৪৯৩৩৯৮৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৩ াযভীন াঅক্তায াজাান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৪৬৭ ১৩১৬৭৯৭২৪৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৪ াহরভা জফগভ যপভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৭৪১ ১৮৭৯০১৭২০৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৫ াযফানু জয়নার উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৯৯৫৩৪ ১৮৪৩৭৮০৪২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৬ াহপো দুরার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৯৯৫৩৩ ১৮৩০২৫৭১৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৭  জযাজেো জফগভ নুয জাান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৩৪৫ ১৮৫৫৮৯৯৮৭৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৮ াজনা জফগভ ভভাোঃ পন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩২০৯২২০০ ১৬৮৭৩৪৮৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৬৯  জহরনা াঅক্তায জপভ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৪৫৭ ১৮৭৮৭৫১২৫১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭০ াহরভা ভাফুজ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৪১৪ ১৮১১৫৩৩৫০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭১ াঅক্তাযা জফগভ  ভভাোঃ ইব্রাপভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৪৬৫ ১৮৭৮০০৯৫৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭২ ান্না জফগভ  ভভাোঃ পন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮২০৩৫৯৪৪৮ ১৮৬৪৫৭৩৫৩৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৩  জযহেো জফগভ পখযম্নর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫৫৬ ১৮৫৬৭২৭২০৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৪ ুযভা জফগভ যপফউর আরভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৯৭৬১ ১৮২৫১২৩৩০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৫ জাজনোযা আবু ছারয়দ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩২০১৬২২১ ১৮৬৬৬০৪৩৮০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৬ াজেযা জফগভ সুপপয়ান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩২০৭৫০১৫ ১৮৮৩৮৫৮৭৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৭ েজুের ইভাইর ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫১০১৮৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৮  জভাাঃ ুভন াভছুউিীয ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০২২৭৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৭৯ নােভা জফগভ  ভফাযান উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩২০৯২২০৭ ১৮৭০২৭২৫৫৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮০ াযম্নর জফগভ নুয আরভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৩০ ১৮৩২২৮৪৮৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮১ জভাত্মপা  ভভাজাপয ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৫০০০০৬ ১৮২৮১৫৩৩৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮২ হদযুা নাপছয ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৬৭৩ ১৮৫৯১৯৫২১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮৩  জভাতাজরফ সুরতান আরম্মদ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৭৫৫১ ১৮৭৫৫৯১৮৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



১৮৪ োজনাোযা নুয ভারন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৯৭৮৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮৫ ভেনা জফগভ পখযম্নর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৪৩০ ১৮৮৫৩৮২৫৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮৬ হভনাযা জফগভ পনজাভ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৫৮৭ ১৮২৮১৫৩৩৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮৭  জযহেো জফগভ যম্নহুর আপভন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৯ ১৮১৫৭০২৩৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮৮ নুয নাায আফদুর কারদয ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩২০৭৫৯২২ ১৮৯১৬১০৯০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৮৯ হযনা জফগভ পনজাভ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৬২০৭৫৫৯ ১৮৫০৮৭১২০৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯০  জভাোাঃ কুরেুভা াাফ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৬১৪ ১৮৭৮৭৮৫৬১১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯১ াযচনা েরদা শুকরার জরদা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩২০৯১১০৮ ১৮১৫৮১৪৭৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯২ াঅক্তাযা আফদুর ভনাপ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৮৩৪ ১৮৮৮৫০৩৫৩০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৩ হফহফ েহেনা আব্দুর আয়ার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮১৪৮৮ ১৮৭৬১২৩১৭৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৪ হযনা জফগভ পখযম্নর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৭৩৫ ১৮৩২৫৮১২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৫ রােরা জফগভ  ভফরার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৩ ১৮৬৮৭৩৮৫৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৬ োজেযা খাতুন মৃত যাজাপভয়া ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৭৫৯ ১৮৬৯৪৫৭২২১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৭ াঅেহরভা জফগভ  ভভাোঃ ীদ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০১৩০৭৬ ১৮৩৮৯৯৭৬৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৮ োানাযা জফগভ াভছুউিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭১৮৬ ১৮৫৯৭৯৩৪৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

১৯৯ েজুরখা জফগভ াাফউিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮০৬২৭২০৬৭৫ ১৮৬০৭১৭৭৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০০  জনহত  ভেভরার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯০৯২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০১  জগারা নুয কাভার ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৭৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০২  জযেোনা জফগভ আব্দুর ান্নান ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪০৫৭ ১৮২৭৫৪৯২৭৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০৩ োহেো াঅক্তায মৃত আবুর খারয়য ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৭৩৫ ১৮৬৫৯৯০০১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০৪ াজেযা খাতুন মৃত আয়ফ আরী ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩০৩৫৪৫৭৮ ১৬৪১৬৯২৫৮১ াযম্নর ভফগভ

২০৫ াঅেহরভা জফগভ জাপয ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৬৭৩ ১৭৯৯৮১১০৮৯ াযম্নর ভফগভ

াযাপভয়া

পডরারযয ভভাফাইর নং



২০৬ াঅজভনা জফগভ  ভপপজউরস্না ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৭৮৮৪ ১৮১২৯৩০৭১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০৭ াজেযা খাতুন আপভয াভজা ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৮৭৬ ১৮৪৬০২৩৭৫৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০৮ খহতো জফগভ পনজাভ উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৭৬৪ ১৮৭০৫৮৮৪১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২০৯ জোনা জফগভ মৃত পগয়া উিীন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৪৭২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১০ তােরু াআরাভ যম্নপর আপভন ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৩৩২ ১৮১৮২৫৪৮৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১১ াঅরভগীয  ভভাদারে্য ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১২৭৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১২ ভুত্মাহপেযু যভান  নুযম্নরস্না ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৪৩৮ ১৭৮৯৮০৬৪১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৩ াাোান ারপজ আরম্মদ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৫৪ ১৮৭৬৭৬০৩০০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৪ নাহভা জফগভ  মুপজফ ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১৩৯৯ ১৮৮০৩০৯৩৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৫ জভাাঃ জাজর  পযরদায়ান ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০৬৬ ১৮৪৩৪৩৫৩৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৬ োজরা জফগভ তাজুর ইরাভ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৫৫ ১৮৩৫৯৪৮০৮৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৭ ভভতা জফগভ ভজন আরী ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৪১ ১৮৭৪৪৩২৬৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৮ হররুপা জফগভ আয়ুফ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৩৬ ১৮৪০৯৯৬২৩৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২১৯ ুযভা জফগভ আপভন যসুর ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪৫৩৫ ১৮৫৯৭৪৭৯৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২০ জভাাঃ যহপে ইব্রাপভ ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪০৭৬ ১৭৬০০৯৪২৮৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২১ তীফারা েরদা সুফর চন্দ্র জরদা ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪১৪৫ ১৮৭৯০৫৩৭৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২২ ানভত্ম ফারা মৃত মতীন্দ্র ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৬৬৬ ১৭৩০৭৬৬৮১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২৩ পুরফান ুজফগভ  আবুর কারভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭৮৯২ ১৯১৫০৫৪৬৯৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২৪ তুপাতুর ভাওরা আফদুর কারয় ৩

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৮৮৪ ১৮৫১৪০৬৩১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২৫ ফাফুর আরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৯১৮ ১৩১৭৬৯৮৮২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২৬ োভজদ সুরতান আরম্মদ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২৭ োজরা জফগভ আফদুর ভন্নান ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৩৩৮ ১৬১৫৬৩৯৬৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২২৮ নাহভা জফগভ ভভাোঃ জাাঙ্গীয ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৩২ ১৮৩৩০৪২৪২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



২২৯ জগাার দা গরে দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৪৬ ১৮৬০৫৩৯৫৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩০ জোজর্োযা জফগভ পজলুর ক ৪

াযাপভয়া

৭৫১২১১০২৫৩৩০ ১৮৫৭৬৭৯৮১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩১ নাহভা জফগভ পনজাভ উিীন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৪৩ ১৬২৫৫৭৬৯৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩২ হযজদাোন মৃত ভগারাভ ভারা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯১০২ ১৩০৫৯৯৭৪৯৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৩ তাাঁযাভহর্ মৃত আফদুর ফারতন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৬৯৬ ১৭৭৬৩৩৭৯২৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৪ জভাাঃ োপয মৃত তপপয ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৭১৫ ১৮২৯২২৬৭১০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৫ জভাাজযপ জাজন  মৃত পপিক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৬৪০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৬ জভাাঃ নুযম্নর াআরাভ মৃত যম্নহুর আপভন ৬

াযাপভয়া

১৫০৫৯৩০০০২১২ ১৬১৫৬৩৪৫৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৭ এযাদ জপভ উিীন ৬

াযাপভয়া

১৫০৫৯৩০০০১৯৬ ১৮১৩৪০২৯৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৮ াঅফদরু ভন্নান ভজাফ্পায আরম্মদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৫১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৩৯ াযহভন াঅাক্তায  ভভাোঃ দুরার ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮৮১ ১৬৪৫১৭০৮০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪০ যহপকুর াআরাভ আফদুর আয়ার ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১০৮৭ ১৮১৫৬৬৪৮৭৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪১ যহপকুর ভাওরা আরী আম্মদ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৪ ১৮৪৬২৬৬৭৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪২ পাজতভা জফগভ যপপক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৬৪৩ ১৭৬৪৯২১২১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৩ ুহপো জফগভ ইপরয়াছ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৯৪ ১৮৬০১৫৭৬১৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৪ ভজনাোযা জফগভ পরয়জ উরস্না ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩২৪ ১৮৩৮৫৮৭৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৫ াঅফদরু ফাজতন আবুর ারভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২৩৬ ১৮৪৩৭৮০৪২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৬ োাঈোযা জফগভ আফদুর যপভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৯৮ ১৮৩০০৩৮০৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৭ জযাজেো জফগভ আবুর ফায ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৩৪ ১৮৫৬৭২৭২০৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৮ খহতো জফগভ ভাকসুদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৪০৯ ১৮৫৯১৯৫২১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৪৯ ভানজোোযা  জফগভ ারপজ আম্মদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০১৬৪ ১৮২৮১৫৩৩৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫০ হফহফ যহভা  ভভাোঃ ভপরভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২২৬২৪৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫১ জভাাঃ জফরার আবুর ফায ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



২৫২ োন্নাতুর জপযজদৌ আপভন যসুর ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৭২২৮ ১৮৭৮৭৫১২৫১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৩ াযহবন াঅক্তায  আবু তারয ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২২৫ ১৮১১৫৩৩৫০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৪ নুযোা  ভভাোঃ পভয়া ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৫৫ ১৮১৫৭০২৩৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৫ াঅেহরভা জফগভ  পযন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৬ জযাজেো জফগভ ভভাোঃ নাপছয ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৪ ১৮৯১৬১০৯০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৭ াঅফ ুতাজয আবুর াপভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৬৭ ১৮৮৮৫০৩৫৩০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৮ জভাাঃ াদ্দাভ জাজন জাভার ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮২৭ ১৮৬৩২৫৮১২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৫৯ হযনা জফগভ ভগারাভ ভভাত্মপা ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৬০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬০ ভনেেুাযা জফগভ জাভরদুয যভান ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৬৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬১ যাজনা জফগভ ভভাোঃ জয়নার ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩৩৬ ১৮৩৮৯৯৭৬৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬২ কুরুভা ভভাোঃ ভখাকন ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫০৭ ১৮১৮২৫৪৮৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬৩ জযখা যাহন যাে ফাাদুয চন্দ্র যায় ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০২০ ১৭৮৯৮০৬৪১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬৪ তাযা জফগভ আফদুর ান্নান ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫০৬ ১৮৫৯৭৪৭৯৮৮ াযম্নর ভফগভ

২৬৫ ভজনাোযা জফগভ জাপয ইরাভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৫৫ ১৭৮৯৮০৬৪১৪ াযম্নর ভফগভ

২৬৬ ূর্ণ ভাহন নৄপরন দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৩৭৩ ১৮৪৬০৯৫২৪৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬৭ ুযভা জফগভ পন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৯৭ ১৮৫২৪৩০৮৬৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬৮ জভাাঃ াহন মৃত আজাযম্নর ইরাভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫১৭ ১৭৭৭৩৯০০২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৬৯ নুয োান াাফউিীন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৩৬৯ ১৮৬৩৪১৮৩২৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭০ কুরুভা জফগভ ভফরার ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫১৫ ১৮৩২৫৮৮৮৯২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭১ জযাজেো জফগভ ভপরভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৪৮৫ ১৮৩১৫৫১০৬৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭২ যােন্দ্র দা গরে ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৩৬ ১৮৫১১০৫১০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭৩ ভহভা জফগভ ইভাইর ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫১৬ ১৮২৮৩৮৬৩৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭৪ াাোান জফগভ নুযছাা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৯৯ ১৮১২৫৪৪৮১১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



২৭৫ ভহনযা জফগভ ভাফুজ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫০৩ ১৮৪৬২৮৩৯৬৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭৬ হরন দা  সুফর ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬১১৯ ১৮২৪৯৩০৫৭২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭৭ ুফর্ণ দা সুদর দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭৮ েৃষ্ণ হয দা সুজন পয দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৬০৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৭৯ যহভা জফগভ ইব্রাপভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৪৮৮ ১৮৫৮৮২০০৬০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮০ হযজদাোন  যম্নহুর আপভন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৯০ ১৮৫৮২১২০৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮১ যম্নহুর াঅহভন ফাদা পভয়া ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৪৭৯ ১৮২৯৮৯৪৮৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮২ তপুযা জফগভ পযাজুর ইরভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৯৬ ১৮৮২৭৫২২৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৩ নুয াঅরভ মৃত নুয আম্মদ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬১৮৬ ১৮২৪০৮২৫৩৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৪  জযাহেো জফগভ ভভাোঃ াপনপ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৬৮৫ ১৮২৪৯১২৭৯৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৫ জভাাঃ হরটন আরাভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৭৬৪৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৬ হযনা জফগভ ভারায়ভান ভারন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৭ জাজর্োযা জফগভ জারকয ভারন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৭৭৬ ১৭৭৮৪১০০৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৮ জদজরাোয যম্নহুর আপভন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৯২ ১৮২৯৩৭৪৭৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৮৯ োজফদ াঅহর পপউরস্না ৪

াযাপভয়া

২৬১১২৯৯২৪৫১৭৯ ১৮২৯৮৯৪৮৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯০ ুগনধা দা পদয়ার পয দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৬৫ ১৮৪৬০২২৭২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯১ হয ফনু্ধ দা অ ডন দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯২ নােভুর ে আছাদুর ক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬১৮৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯৩ হফরহে জফগভ ভভাোঃ নজযম্নর ইরাভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২১৯৭৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯৪ হনতযরার দা একা জরদা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৭১ ১৮৭৫১৫৩৪৪৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯৫ হফভর হযদা পদনন ভজুভদায ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৮০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯৬ জভাজভনা জফগভ ভভাোঃ কুদ্দু ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২১৬ ১৮২৩৯৪৬১৮৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯৭ হনু্ট দা ধরন দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



২৯৮ রারন ফারা দা পফরতন্দ্র দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

২৯৯ ততজেফুন নুয নুয আরভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০০ োভজদ আরাভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০১ পুরফানু যম্নহুর আপভন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৩৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০২ াযম্নর জফগভ আরতাপ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২১ ১৮১৫৪৭১৬৭৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৩ তপুযা জফগভ মৃত ভভাজারম্মর ভারন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৩৮২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৪ াঅনোরুর ে মৃত আাদুর ক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬১৯০ ১৮২৬১১৯৪৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৫ াঅজনাোয জাজন ভভাোঃ পভয়া ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৪১৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৬ জভাাঃ েহভ াঈদ্দীন পজলুয ক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৭৬৫৭৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৭ জভাাঃ পাযম্নে মৃত এছাক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৯৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৮ জভাাঃ াআহি আফদুর ভাররক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩০৯ পুরফান ুজফগভ আবুর খারয়য ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৩৫ ১৮২৪৭৮৮৬৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১০ জভাাঃ নাহেয মৃত ভরাকভান ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৩৮০ ১৮২৬৩৪১০৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১১ াঅভা জফগভ মৃত আবুর ারভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২২৬৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১২ জভাাঃ জখ যাজর  ভভাোঃ যপপক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১১৭ ১৮২৯৩৩৯৬৪৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৩ াাআপুর াআরাভ পপউরস্না ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৭৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৪ জভাাঃ াাফাঈদ্দীন মৃত পজলুর যভান ৪

াযাপভয়া

১৫২৮৮০৭১৭০৯৩৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৫ নুয োান জফগভ মৃত ভপাযকান উিীন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৬৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৬ াহদা খাতুন  ভভাোঃ আবুর খারয়য ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৬০ ১৮৩৭৩৫৯৪৫৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৭ হদজরাোয াআরভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৫৯১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৮ যহপকুর াআরাভ নুযম্নর ক ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৩৩৬ ১৮২৭৫৫১৩৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩১৯ জহরনা াঅেতায পভজানুয যভান ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৩৬ াযম্নর ভফগভ

৩২০ জভাক্তাজদয ভাওরা ভভাোঃ আয়ুফ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১৮৫ ১৬৪৫৯২১৭৭৪ াযম্নর ভফগভ



৩২১ জগারা নুয ভভাোঃ পভরাদ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৫৬২ ১৮৮৩৮৫৮৭৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২২ াঅজভনা জফগভ মৃত জাভার ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯০৫৭ ১৮৩০৬৩৬৯২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৩ ভহেফুর ভাওরা মৃত আপরাতুন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৬৩০ ১৮৬৪৫৩১২৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৪ হযনা জফগভ াপফবুর ভারা ৫

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৪২২৩৭১৭৩ ১৮৭৫৫৯১৪৪৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৫ াঅরাাঈদ্দীন হরটন আবুর ফায ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৮২০ ১৮৬৯৪৫৭৯২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৬ হদদাযম্নর াঅরভ মৃতপখযম্নর ইরাভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৯২০ ১৮৮৫৩৮২৫৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৭ জভাাঃ াহনপ মৃত নুয উরস্নযা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৪০৫ ১৯১২৬৪৭১৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৮ নাহেভা জফগভ পনজাভ উিীন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৪৩ ১৮৫৯৩৮৩৯৫১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩২৯ নুয োভান মৃত ভভাজারফফর ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২২৯ ১৮৩২২৮৪৮৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩০ েহভ াঈদ্দীন মৃত যম্নহুর আপভন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৩৬৮ ১৮২৮১৫৩৩৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩১ হযজদাোন পখযম্নর ইরাভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৭৭ ১৮১৫৭০২৩৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩২ াআভাাআর জাজন মৃত ভরাকভান ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৬০৮ ১৮৫২৫৫৩৮৯৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৩ নুয াঅরভ মৃত আবুর ফায ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯২৪০ ১৮৫৯১৯৫২১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৪ াঅজো জফগভ মৃত যপফউর ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৬০৩ ১৮১২৫৪২০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৫ জভাত্মপা মৃত আবুর খারয়য ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯২৭৫ ১৮৭০২৬২৫৫৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৬ জভাাঃ জহরভ মৃত আব্দুর ফারছক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২৩২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৭ াজেদা জফগভ নুয জাভান ৫

াযাপভয়া

৮১৯২২১৪১০৮২৩২ ১৮৫০৮৭১২০৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৮  ভফফত াঅহর  মৃত াভছুর ক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৪ ১৮৬৪৭৩৮৫৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৩৯ হযপা জফগভ আবু তারয ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯২৩৪ ১৭০৫৫২৮৭৮৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪০  ভহনযম্নোভান মৃত আব্দুর াফ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৭০৬ ১৮৩৩৬৬৯৮৪৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪১ জযখা জফগভ মৃত পপকুর আরভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৩৩ ১৮৬৩২৯২৫৪২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪২ খুহে জফগভ মৃত আবুর কারাভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৭২ ১৮১৪৯৬০০৬৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪৩  জভাাঃ েহযম্নর াআরাভ মৃত ভতৌপাজ্জর ফাপযক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৬৬১ ১৮৬৩২৫৮১২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৩৪৪ জেহভন ভগারাভ ভারা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২১৬ ১৮৩৭১৪৬৯৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪৫ জরার াঈদ্দীন মৃত ভভাজারম্মর ভারন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২২৩ ১৮১৫৮১৪৭৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪৬ জভাাঃ হদদায মৃত আব্দুর নফী ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮০৮২১০৪৫১ ১৮৭৬১২৩১৭৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪৭ ফুরফুর ভভতাে  ভভাোঃ আবু াপনপ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩২৮ ১৮৪৯৬৪৯৭৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪৮ হভনাযা জফগভ কাভার উিীন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২৮২ ১৮৩৫৯৫৫৭০২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৪৯ জাজনোযা জফগভ পগয়া উিীন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২৯৫ ১৭১১১৫৩৩৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫০ হফহফ ভহযেভ মৃত খপফযম্নর ক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২৬৬ ১৮৪৯৫৯৬৭৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫১  জেহভন াঅক্তায ভভাোঃ ইব্রাপভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯১৭৯ ১৮৮৮৫০৩৫৩০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫২ ভাুদা জফগভ মৃত খপফযম্নর ক ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০৮৮ ১৮৪৯৫৯৬৭৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৩ জভাাঃ োহযভুর ভাওরা মৃত আপরাতুন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৮৩৩ ১৮৩৪৪৬৯২০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৪ জফরহত ফারা কৃতডন দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮১২৯ ১৮৭৪৭৪৫৬১১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৫ জনুহর ফারা সুপনর দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৫২১ ১৮৯১৬১০৯০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৬ নন্দ যানী দা ফরাই দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৪৯৬ ১৮৬৯৪৫৭২২১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৭ হপজযাো জফগভ  ভভাোঃ ইব্রাপভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৮১ ১৮৯২০৩৩৪৪৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৮ ফৃস্পহত দা  ভনার দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৪৩৭ ১৩১০৭৬৮৩১৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৫৯ তযম্ননী ফারা পনযঞ্জন দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮০৯২ ১৮৩৮৯৯৭৬৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬০ াঅব্দুর ফাজতন মৃত ফাদা পভয়া ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৬৬৩ ১৮৫৪০২৯৮২৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬১ োানাযা জফগভ পপউর আরভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৮৬ ১৮৬৪৮১৩৩২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬২ াঅজনাোযা জফগভ উভান গপন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮২০৩৫১১৭৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬৩ নাযহগ আবুর কারভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৬৫১৯২৯৮৪ ১৮৫৯৭৯৩৪৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬৪ জভাাঃ ফাায মৃত আবুর খারয়য ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২৬৭ ১৮৩৫৯৫৩৪৯৯ াযম্নর ভফগভ

৩৬৫ জোযা জফগভ মৃত ভভাত্মপা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯২৩৮ ১৮৬০৭১৭৭৪৭ াযম্নর ভফগভ

৩৬৬ জভাাঃ াাআপুর ভফাযান উিীন ৬

াযাপভয়া

১৫০৫৯৩০০০২৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৩৬৭ হেফ অপজ উরস্না ৬

াযাপভয়া

১৫০৫৯৩০০০২৪৯ ১৮২৭৫৪৯২৭৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬৮ কুরুভা জফগভ আবুর ফায ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৬২০ ১৩১৬৬৫৫৬৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৬৯ জভাাঃ াঅফুর োরাভ ভভাোঃ আফদুর ভাররক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৮৬ ১৮১৬৩৫৯২৫৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭০ জপারী জফগভ মৃত মুনছুয ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৭৪০ ১৮৫৮৪১৮০৬৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭১ জভাাঃ হযন া আরভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৫৫ ১৮১৮৯৪৬৩৪২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭২ ভঞ্জযু াঅরভ ইউসুপ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১০০১ ১৬৪১৬৯২৫৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৩ াঅফ ুতাজয মৃত আপভয ভারন ৬

াযাপভয়া

১৫২৭৮০১২২৬২০১ ১৮১২৯৩৫০৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৪ ভহনয জাজন মৃত আবুর খারয়য ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২৬০ ১৮৪৬৯৭১৬১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৫ নুয নাায জফগভ ইব্রাপভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১০২৮ ১৭৮৩৯১১৫২৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৬ হফহফ াহরভা জাভার উিীন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৭০৮ ১৮৪৬০২৩৭৫৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৭ জভাাঃ হযাে াঈদ্দীন মৃত যম্নহুর আপভন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮৪২ ১৭৯৯৮১১০৮৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৮ ভাাইন াঈদ্দীন মৃত আবুর খারয়য ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২৬৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৭৯ জভাাঃ াহনপ মৃত খুযপদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৫৯ ১৮৬৫৯৯০১১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮০ ভুহরভ আফদুর ভন্নান ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮৭৩ ১৮২৮৮৯২৫৬১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮১ জযাজেো জফগভ আফদুর াই ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮২ োজদরু ে  ফায়দুর ক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৫৭৫ ১৮৭৯৯৪৫৪০২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৩ জযহেো জফগভ মৃত নুয ভারন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩৫৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৪ দরুার  ভকান্দয ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৫ জহরভ  ভগারাভ ভারা ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৬ ওফােদরু ে মৃত মুপপজুর ক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩৪৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৭ পাজতভা জফগভ াভছুর ক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৮ াআপজতোয াঈদ্দীন দ্বীন ভভাাম্মদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৯৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৮৯ খহতো জফগভ আফদুর যাজ্জাক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮০১ ১৮৭০৫৮৮৪১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৩৯০ নুয নাায জফগভ আফদুর াফ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫১৮০৮২৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯১ হুভােুন েহফয মৃত পযাজুর ভারা ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯২ হনরুপা জফগভ নুযম্নর আরভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১০৭ ১৮১৫৬৭০৯৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৩ খহতো জফগভ নাপছয ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২৫২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৪ জভাাঃ াঅজনাোয আফদুর ফারতন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩০০ ১৮১৪২৫৮৪৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৫ পুরহভো  া আরভ ৬

াযাপভয়া

১৫০৫৯৩০০০২২৭ ৮৬৮৪১৮১৭৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৬ জভাাঃ েরুহপোয াঅরী মৃত অপর উল্যাহ্ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩৯৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৭ জভাাঃ হহদ্দে মৃত মুপি ভপপজ উল্যাহ্ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২৭৭ ১৮৩৮০৫৮৩২৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৮ জভাাঃ াআহরোে  ভভাোঃ পদুল্যা্ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৩৯৯ াঅেফয ভভাোঃ পপিক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০০ েজুরখা জফগভ ভভাোঃ পভন্টুা ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০১ জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন ছারফয আম্মদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৫৫৮ ১৮৩৬৬৭৯৮২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০২ জভাাঃ নাহেভ াঈদ্দীন পরয়জ আম্মদ ৬

াযাপভয়া

১৫০৫৯৩০০০৪৪২ ১৭৮৯৪০৬৪১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০৩ জভাাঃ াঅফদরু াহভদ ভভাোঃ আফদুর ান্নান ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩২৯ ১৮১৫৬৪৭৬০৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০৪ জযহেো জফগভ আরভগীয ভারন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৭৫ ১৮৪০৫২৮২২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০৫ জভাাঃ জাজর আবু তারয ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৬৩ ১৯৬৬২৮১২৭৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০৬ জভাাঃ াআাঈুপ আবু তারয ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৬১৯ ১৬৭৫৮২২৫৩৩ াযম্নর ভফগভ

৪০৭ াাফ াঈদ্দীন ফাদা পভয়া ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩১৪৮৮৪ ১৮৭৬৭৬০৩০০ াযম্নর ভফগভ পডরারযয ভভাফাইর নং

৪০৮ পহযদা জফগভ জয়নার আারফদীন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪০৯ কুরুভা জফগভ ইয়াপন ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৮৬ ১৮৫৮৫৬১০৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১০ াঅজো জফগভ নুয জাভান ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১১ ফহফ ফারা দা পফরতন্দ্র দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০১৩ ১৮৬৯০৯৩১৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১২ ভন রতা দা মতীন্দ্র ভভান দা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬০১৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৪১৩ তাহভনা াঅক্তায নুয আরভ ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১৪ োভার াঈদ্দীন াপফবুয যভান ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬২০০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১৫ পহোঈর াঅরভ  নুয হুদা ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৬৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১৬ াঅেতাযা জফগভ ইউসুপ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৫৪৯ ১৮৮০৩০৯৩৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১৭ জাজনোযা জফগভ আপছায ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৬০ ১৮৩৭২৪০৭২৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১৮ নন্দ যানী দা ফারায়ন দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৪৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪১৯ জফরহত যানী দা কন্জজুরার দা ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯৪৩৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২০ জরার মৃত আফদুর ভান্নান ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২১ পুরহভো আফদুর আয়ার ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৩৪ ১৮৪৩৪৩৫৩৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২২ াঅফদরুস্ন্যা মৃত ভফাযান ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৭৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৩ ওফােদরু ে ভপজবুর ক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩৪৪ ১৭৪৯৯৭৭৭০৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৪ কুরুভা জফগভ আরনায়ায ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১৮৯ ১৮৩৫৯৪৮০৪৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৫ ভহেফুয যভান মৃত আফদুর ভারজদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৬৬১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৬ জভাাঃ ভােুদ মৃত ভপজবুর ক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৮১ ১৮৭৪৪৩২৬৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৭ াআব্রাহভ খহরর এনামুর ক ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১০২৭ ১৮১৩০২২৮০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৮ পহোঈরস্ন্া  ভকান্দয পভয়া ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৯৯ ১৮১৪২৫৮৫০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪২৯ জভাাঃ হনোভ মৃত া আরভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৬৪২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩০ ুহপো জফগভ াইফুর ৬

াযাপভয়া

১৫৭০৮৬৫১৯৩২১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩১ াঅহভন যুর  আপজজুয যভান ৬

াযাপভয়া

১৫৯৫৫০১৮৬০১৫৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩২ নােভুন নাায পপছউর াান ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮০০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩৩ াাোান মৃত পভয়াধন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৯১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩৪ জখােন ভকান্দয ভারন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১০২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩৫ েহযম্নর াআরাভ নুযম্নর ইরাভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৪৩৬ খহফযম্নর াআরাভ পযাজুর ইরাভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৬৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩৭ ভজনাোযা জফগভ নাপছয ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩৮৭ ১৮২৯১৯৭৫৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩৮ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত াযম্নন যপদ ৬

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৭১৭৪০১২ ১৮৩৫২৯৯৪৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৩৯ হদারী েরদা সূম ড জরদা ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৪৬৭ ১৮৬৯৭০৮১৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪০ োজরা জফগভ ভভাোঃ আফদুর ভন্নান ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৪৬৪ ১৮৪৫১১৩৮০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪১ েহযনা জফগভ ভভাোঃ আবুর ফায ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৩৩৯ ১৮৫৯৭৪৭৯৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪২ যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভফাযান উিীন ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২৫১ ১৮৭২০৭৪৭৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৩ াঅজভনা জফগভ মৃত জাভার উিীন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৪৯০৫৭ ১৮৩০৬৩৯৬২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৪ জভাাঃ োভার াঈদ্দীন নুয আরভ ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১২৮ ১৮২৩৯৪৪৬৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৫ াজনা াঅক্তায  ভভাোঃ আফদুর াপভদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৩৩৩ ১৮৫১৯০১০২২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৬ জভাাঃ াঅহেেরুস্ন্া নুয ভারন ৬

াযাপভয়া

৬৮৮৮১৯৩৮০৯ ১৮৭৬০৫৪১৫৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৭ ফাফুর েরদা ÿা পদযাভ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৫৪৩ ১৮৪০৯৯৬২৩৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৮ নাযহগ জফগভ  জপভ উিীন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৮২৫ ১৭৬০০৯৪২৮৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৪৯ জাযাফ মৃত ভভাাম্মদ আরী ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১১৫৫ ১৭৭২৭৬৯২১৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫০ াঅহভযম্নজ্জাভান ভভাোঃ আফদুর াফ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৬৩৬ ১৭৫২৩১৮৮৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫১ োানাযা জফগভ আফদুর ভন্নান ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮০৩ ১৭৩০৭৬৬৮১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫২ াঅহতকুয যভান  মৃত আবু তারয ৬

াযাপভয়া

৬৪৫৫৮০৬৭৬৭ ১৬৩০১৮৩৪০২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫৩ জযাজেো জফগভ নুয নফী ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১২১৪ ১৮১৫৭৭০২৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫৪ জভাত্মপা োভার াা মৃত সুরতান আম্মদদ ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০১৮৪৬ ১৮৭৯১০৫৩৭৮ াযম্নর ভফগভ

৪৫৫ ভুহেফুর াঅরভ ভুন্না মৃত জপভ উিীন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০৮৮ াযম্নর ভফগভ

ক্রপভক নং োডণ ধাহযয নাভ পতা/স্বাভীয নাভ য়াড ড নং

াযাপভয়া

এন আই পড নং  কাড ডধাপযয ভভাফাইর পডরারযয নাভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫৬ াফ াঈদ্দীন ভভাত্মপা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩১৪ ১৮৮৩১৫৭১১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫৭ জভাাঃ েেনার পদ উরস্নযা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩০০ ১৮৮৩১৫৭১১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৪৫৮ হদ মৃত মুিী উরস্নযা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৫৯ াঅজভনা জফগভ ারদকুর ভারা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬০ হভনাযা জফগভ ভভাোঃ সুপপয়ান ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬১ জপারী জফগভ ইউসুপ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩২৯ ১৭৬০৫৯৬১৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬২ জহরভ ভভাত্মপা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩১১ ১৭৩৩৮৪৩৭৫৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৩ নুযোা ভাররক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৮৬ ১৩১৯২২২৮৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৪ নাহেভা জফগভ মৃত ইয়াপন ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৩৮ ১৮৮৩১৫৭১১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৫ ভজনাোযা জফগভ তপপয আরভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৪২ ১৮৩৯৩৮২৯১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৬ যাজ্জাে আবুর ফায ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫৬৭ ১৭৩১৬৬৬৩৩৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৭ হফহফ জোযা াছুর ক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫৬০ ১৭৭৫৮১৩২৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৮ াআভাভ াঈদ্দীন  াভছুর ক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫৫৬ ১৮২২৩০৬৪৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৬৯ াযাধন চন্দ্র ভেভুদায ভগৌযী ভজুভদায ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৩৫ ১৮৩০০৫৮২৭৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭০ হযদ রার জচতন্য পয ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭১ নুয োভান ভভাজারম্মর ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮২২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭২ হযােরু াআরাভ জয়দ আম্মদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৫৭ ১৭৩৩৮৪৩৭৫৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৩ তােহরভা জফগভ ইব্রাপভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫৭৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৪ নুয োান জফগভ ভভাত্মপা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৫ ুহপো জফগভ নুযম্নরস্না ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০১৭ ১৮৮২৬৫৯৫৫১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৬ হপজযাো জফগভ  আবুর কারাভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৩৬ ১৩১৯০৫১৮৮২২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৭ াঅফদরু ভাজরে আফদুরস্না পভয়া ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৭৩০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৮ ুহপোন ভপজপউল্যা্ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৬৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৭৯ যম্নভা জফগভ  ভামুন ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৩৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮০ জখরনা জফগভ খপফযম্নর ক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৭৮ ১৮২২৩০৬৪৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৪৮১ াঅজনাোয জফগভ ারপজ উরস্না ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৭১৫ ১৬৫২৯০৪৯৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮২ াঅজরো জফগভ জারকয ভারন ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০১৭৯ ১৭৩৩৮৪৩৭৫৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৩ জখােন ভেভুদায  ভুরদফ ভজুভদায ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৩৩০৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৪ ুযভা জফগভ ফাবুর ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২৮৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৫ যম্নভা জফগভ াইফুর ৭

াযাপভয়া

১২২৭৮০৮০০০০২ ১৭৭২৭৬৯০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৬ াঅেতাযা জফগভ মুা পভয়া ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৭ স্বপ্না জফগভ আফদুর ফায়দুর ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০১১ ১৮৬৮৯৪৪২০৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৮ েহয মৃত াপফবুরস্না্ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০০৯৭ ১৮৮৩১৫৭১১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৮৯ জভাাঃ েহফয মৃত াভছুর ক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৮০৯ ১৭৭৫৮১৩২৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯০ জভাাঃ যাজদ ভভাোঃ অপদ উরস্না ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৭২০ ১৮২২৩০৬৪৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯১ হফরু  ভফচু ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২৭৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯২ নাহেভা জফগভ জাভরদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০১৭৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৩ নুয নাায জফগভ জাভরদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২৮১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৪ াঅফ ুফেয হহদ্দে  আপজজুর ক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৮১ ১৮৮৩১৫৭১১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৫ পাজতভা জফগভ পদুরস্না ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৬ নাহেভা জফগভ  ভপরভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০১৬০ ১৭৬০৫৯৬১৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৭ তপুযা জফগভ ভয পারুক ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০১৮০ ১৮২২৩০৬৪৭৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৮ োভযম্নর াান কাভার াা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৪৯৯ যম্নহফো জফগভ যপফউর ভারা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০১৯২ ১৮৯১৬৪১৬৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০০ াঅযহত ভেভুদায ধীযন্দ্র ভজুভদায ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০১ স্বপ্না জফগভ  ারপজ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৯৭ ১৭৩১১৮৯২০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০২ ভাহপো জফগভ আপরাতুন ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৯৩ ১৮৭১৯০৭৫৭৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০৩ জযাজেো জফগভ এজাায ইরাভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২০০ ১৩১৫২২২৮৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৫০৪ নুয োান জফগভ কাপযউর ভারা ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২০১ াযম্নর ভফগভ

৫০৫ হেন্নাতুয নুয আপরাতুন ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০২৫৬ ১৮৩৪০৫৮২৭৭ াযম্নর ভফগভ

৫০৬ োন্নাতুর জপযজদৌ আপভন যসুর ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৭৭২ ১৯১৫০৫৪৬৯৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০৭ হনোভ াঈদ্দীন মৃত নুযম্নরস্না পভয়া ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩০৮ ১৯৩৭১৬৫৯৩৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০৮ জযাজেো জফগভ  ভভাোঃ ইউসুপ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫১৮ ১৮৩০৭৪১০৫৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫০৯ রাবরী াঅেতায আকতাযম্নজ্জাভান ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৩২ ১৬১৫৬৩৯৬৯০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১০ জাজনোযা জফগভ ভভাারযপ ভারন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৫৯ ১৮৩০১৪৭৬৯১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১১ জাজনোযা জফগভ নুযম্নর আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫১৭ ১৮৬০৫৩৯৫৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১২ পাজতভ জফগভ  আফদুয যপভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৬৫ ১৮৫১৯৩৭৪৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৩ কুরুভা জফগভ আফদুর ভাররক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১৫৫ ১৮৭২৩২২০৫৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৪ াযম্নর জফগভ মৃত জাাঙ্গীয আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১৬০ ১৮৭৬৫২৩৭০২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৫ তােহরভা জফগভ ভভাোঃ আরভগীয ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৭৪ ১৮৮৫২০১৫১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৬ নাহেভা াঅেতায পযাজুর ইরাভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৩৩ ১৮২২৬১৫৩৯১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৭ াঅজরা জফগভ  আফদুর ফারতন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৩০ ১৮৩৩০৪২৪২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৮ ভাপুো জফগভ আপজজুর ক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯২৮৯ ১৩১৭৬৯৪৪২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫১৯ াজরা জফগভ নুয আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৩৫ ১৭৪২৫১৬৯৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২০ জভাাঃ ভুনেুয ভভাোঃ ফাবুর ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩১১ ১৮২৬৩৬৩৩৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২১ াজরো জফগভ জপয উিীন ফাফায ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৬৩ ১৮৩৪৪৬৯৪৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২২ পুরোন জফগভ  জাভরদ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৫৫ ১৮৩৪০৮০৪৩২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২৩ াঅজনাোযা জফগভ  মৃত ভভাজারম্মর ভারন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৭০ ১৮৫১৪০৬৩১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২৪ যাজদা জফগভ পপযদ খান ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১৩৪ ১৮৫৭৬৭০৯১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২৫ হভনাযা জফগভ ভভাোঃ পদদায ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১১৭ ১৮৮৪০৬৭৯১৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২৬ যম্নভা জফগভ ভাাগ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৬৯ ১৮৫৮৮১৬৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৫২৭ ভহনযা জফগভ ভভাোঃ ভভাত্মপা ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১৭১০ ১৬৭২০১৪১৩৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২৮ জভাাঃ েহফয ভভাোঃ পযাজ ৮

াযাপভয়া

৭৮০৫৯৫৯০৭৪ ১৭৫৬২৪৮৫০৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫২৯ হযাংকু যানী ভেভুদায ভীয ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৬ ১৮৩৬৭১০৯৩৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩০ নুয োান নুযম্নরস্না ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৮৬ ১৯৮২২৫৮৯৫৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩১ াঅেতাযা জফগভ নুয ভারন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৪২৫ ১৮১৬৫৬৩৫৪৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩২ জাজনোযা জফগভ আবুর কারাভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৭০ ১৮৪৫৯২৩৫৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৩ জগারা নুয  ভভাোঃ পরটন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩৮২ ১৮৭৫২২৩৬৫৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৪ তাহরভা জফগভ ভভাোঃ দুরার ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৯৯৪ ১৮৩৬৪১৬২০৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৫ হাঈরী জফগভ যাজধন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০২৭৫ ১৮৫৪৫৫৯০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৬ জভাাঃ জহরভ াঈদ্দীন তাজুর ইরাভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩৪৮ ১৮২৯৭৩৫৩২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৭ াঅেহরভা জফগভ ভভাোঃ পযন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৩৯ ১৭৯০৩২৫৭৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৮ জভাাঃ োভজদ মৃত জয়নুর আফদীন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৮২ ১৮৩০৪৫৬২৯১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৩৯ জভাজেন াঅযা জফগভ ভভাোঃ াভছুউিীন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯৪৫৪ ১৮৬৫৮২৫৯১৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪০ জভাাঃ হপে মৃত নুয ভারন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩০৯ ১৮৫২৫৭৭২৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪১ নাহেভা জফগভ আফদুর ভজাফ্পয ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৭৪ ১৮৪৩১৫৯৫৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪২ েজুরখা জফগভ  ভভাোঃ ভাফুজ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫১৮৩ ১৮৩৯২৩৫৭৮২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৩ পহযদা জফগভ ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৫৩ ১৮২২২২৯৫১৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৪ াঅভা জফগভ ভভাোঃ ইব্রাপভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৪১ ১৬২৫৫৭৬৯৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৫ যাজফো ুরতানা হনা ভভাোঃ পপিক ৮

াযাপভয়া

৬৪৫২২৭৪৩৪০ ১৯০২৮৫৫৩৯১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৬ তাহভনা াঅেতায ভভাোঃ পাযম্নক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫২৪ ১৬১৫৮৫৪৪৭৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৭ েযনা জফগভ পদন ভভাাম্মদ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫২০ ১৮১৪২৬২২৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৮ াজনা জফগভ পপকুর আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৩৬ ১৩০৫৯৯৪৭৯৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৪৯ ানাাঈরস্ন্া  মৃত পরয়জ আম্মদ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২০৭ ১৮২৮৬৫৩২৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৫৫০ খহতো জফগভ  আবুর কার ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯২৮৩ ১৮৮২২০৫৫৩৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫১ জভাাঃ জখােন  াভছুর হুদা ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৬০ ১৮১১৮৭১৭৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫২ হযনা জফগভ আবুর ফায ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৯৮ ১৭৮৬২২৬৭৩৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৩ হ যানী ীর ভগাার চন্দ্র ীর ৮

াযাপভয়া

১৪৬৬৭৪৮৭৬৯ ১৮৩৭৮১৬০৮২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৪ তাহভনা জফগভ ভভাোঃ জপভ উিীন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৬৮ ১৮২৭৭১৬০৬৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৫ জভাাঃ নাহেয মৃত আবুর খারয়য ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৮৮ ১৮৮৪৭৪৭৫৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৬ নাযহগ নুযম্নর আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৪০ ১৬৩৭১২৪৮৭২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৭ জযানা  ভভাোঃ াাফউিীন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫১৮০৮৫০ ১৮২৪৬৮১১২৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৮ জভাাঃ ভঞ্জযু াঅরভ মৃত ফায়দুর ক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৫০ ১৯১৮৩৯৫৪৮৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৫৯ াঅফুর ফায মৃত পজলুর ক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৪০৫ ১৮২৯২২৬৭১০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬০ াঅফুর োরাভ াঅরী ারপজুয যভান ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০২৮ ১৮২১৪৮৪০৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬১ জযাোনা জফগভ পপকুর আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৮৯ ১৬৭৭০১৯৯৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬২ াযবীন াঅেতায  ভভাোঃ পপক ৮

াযাপভয়া

১৯৫২৩১৭৫৭৪ ১৭৮৪৪৯৮৪৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৩ রােী জফগভ ভভাোঃ পদুরস্না ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৪৪ ১৮৩২০৫৮৩১৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৪ নােভা জফগভ ভভাোঃ ফাবুর ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৯৩ ১৮৭১৪৯৫৩৩৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৫ জভাাঃ াঅফুর খাজেয মৃত পপকুর আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৬৬ ১৮৩৫৩৩৫৯৯৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৬ জযাোনা জফগভ জাভার উিীন ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৬৯৫ ১৬৭৭০১৯৯৯৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৭ জভাাঃ হেহদ্দে ভভাোঃ াভছুর হুদা ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৮৫ ১৮৪৮৪০৫৮১৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৮ যহভা জফগভ ভভাোঃ যপভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৬৯ াাআপুর াআরাভ জপযম্নর ক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৫৩ ১৮৩৯৪৯৮১৯১ াযম্নর ভফগভ

৫৭০ হপজযাো জফগভ ভভাোঃ পপক ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৩৩২ ১৭৭৬৩৩৭৯২৭ াযম্নর ভফগভ

৫৭১ জগারাভ হেফহযো মুা পভয়া ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৫৩ ১৮৫৭৬৭০২৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭২ হফরস্ন্ ুযাহন দা জগদী চন্দ্র সুত্রধয ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৯৩৮ ১৭৬৪৯২১২১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৫৭৩ াাোান ভপরভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৯৮২ ১৮৭২৫৯২৪০০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭৪ াঅফুর োরাভ নুয পভয়া ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৭৬৯ ১৮৪০৭৪১৮৩৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭৫ জখােন মৃত ইভাইর ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯১৬৫ ১৮৬৯০৯২৮৯৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭৬ জভাাঃ াহনপ মৃত আব্দুরস্নযা ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০১ ১৮৭১৯৩১২৫৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭৭ জভাাঃ োভযম্নর াআরাভ ভভাোঃ পছিীক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৫২ ১৮৩৫১৯৬৬০০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭৮ যম্নহেনা জফগভ ছপফ উরস্নযা ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০৫ ১৮৩৯৩৪০৫৩৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৭৯ াঅফুর োজভ আবুর খারয়য ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৯১ ১৮৩৯০৮৫৬০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮০ াঅফ ুতাজয া আরভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৩৮ ১৮৪৬২৬৬৭৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮১ তাহভনা জফগভ ভয পাযম্নক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৬৭ ১৮২৪৪২১৭৩২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮২ জযাজেো জফগভ াভছুয ক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৪২ ১৮৬০১৫৭৬১৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৩  জভাজভনা জফগভ াজী আছাদুর ক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৬৫৮ ১৮২৭৪২০৫০৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৪ খহতো াাজাান ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৮২ ১৮৪৪৮৯৬৩৯৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৫ নুয োান জফগভ মৃত কাভার ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৪৯ ১৭৩২১৯২২৩১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৬ হফহফ েহেনা মৃত আবুর খারয়য ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৩৪ ১৮২২৪০৩৮৭০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৭ খাজেয াঅম্মদ মৃত খৃা যপদ পভয়া ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০১৮ ১৮১৫৬৬৫০৬১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৮ োাঈোয মৃত আরনায়ায ভারন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২২৬৯৪ ১৬৪৫১৭০৮০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৮৯ াআোহভন াঅক্তায  ভভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৪৩ ১৮৭৬৬৯৩৭৪২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯০ হফহফ জোযা  ভভাোঃ মুনছুয আরী ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৯৯৯ ১৮১৯৮৯৩৮০৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯১ হরটন আবুর খারয়য ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯১৫৬ ১৮৪৬০৫৩৪২০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯২ ুহপো ভভাোঃ আক্তায ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৬২ ১৭৭২৭১৬২৭৯৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯৩ াহেনা জফগভ মৃত নুয ভারন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৭৩ ১৮১৮৮৫৮৩২৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯৪ োেী নেযম্নর াআরাভ মৃত আব্দুর াপকভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০০৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯৫ াঅফুর োভার  ভতাপাজ্জর ফাপযক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৬৬৩ ১৮১৫৬৬৪৮৭৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৫৯৬ নুয োান জফগভ নুয ছাপা ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৬১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯৭ এরাপ নুয নুয আরভ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৬৮০ ১৮১৫৬১৬২২৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯৮ যাজনা াপনপ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৭২১ ১৮৭১৭৩৩৩৮২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৫৯৯  জভাাঃ নাহেয মৃত ভভাোঃ ভচৌধুযী ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৯২ ১৮১৩৪০২৯৮৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০০ জভাাঃ াঅব্দুর ফাজতন মৃত আব্দুর গপন ৯

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৯২২১৩১৯১ ১৬১৫৬৩৪৫৯৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০১ জভাাঃ দরুার ভপজবুর ক ৯

াযাপভয়া

১৫০৫৯৬৪৯৯০৯০ ১৮১৩২৪১৭৪৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০২ ুযভা যভান  ভভাোঃ পছিীক ৯

াযাপভয়া

৩৩৪৩০৫৪০৭৫০৪৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০৩ াা ফানু মৃত া আরভ ৯

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৮২১৬১০৮ ১৮৫৫৭১৬৮৮৩৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০৪ োানাযা জফগভ  ভভাোঃ জাভার ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯০৪২ ১৮২৯৩৮৪৪১২ াযম্নর ভফগভ

৬০৫ জভাাঃ াান ভভাোঃ জাভার ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৮৫৪ ১৮৬৮৭৩৩০১১ াযম্নর ভফগভ

৬০৬ জভাাঃ হভরাদ মৃত ইউনু ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৪০০ ১৮১৬৮৩২৩০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০৭ জভাাঃ নাহেভ আবুর কারভ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৯০৪১ ১৮১৬৮৩২৩০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০৮ মাতনা জরার ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫১৬ ১৬৭৬৪০৭০৪০১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬০৯ াঅোদরু ে সুরতান আরম্মদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৮৬২ ১৭৩১৩৬১৯২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১০ হনোভ াঈদ্দীন সুরতান আম্মদ ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৪৬৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১১ জোনা জফগভ খায়যম্নর ইরাভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৭৬৬ ১৭৩১৩৬১৯২৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১২ জভাাঃ েহভ মৃত আফদুর ছত্তায ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩৩৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১৩ জভাাঃ জফরার মৃত নুয ছাা ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩৪৬ ১৮৩২৫৮৮৮৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১৪ পাজতভা জফগভ পদরদায ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯৩৩২ ১৮২১৯০৮০৩০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১৫ জভাাঃ োজদরু াআরাভ যপপকুর ইরাভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০২২ ১৮৭৬৬০৯৫৩৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১৬ ুহপো জফগভ ভজারম্মর ভারন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৯৯২৬৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১৭ োজফযা খাতুন মৃত সুরতান আম্মদ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫১১৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬১৮ হপকুয যভান মৃত ভপজবুর ভারা ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০১৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৬১৯ োের যানী যাে ভন্টু ীর ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫০২৪ ১৬৮০২৯৮১৩৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২০ হুভােুন েহফয মৃত আপরাতুন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০১৮ ১৮২০১০৯৯৮৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২১ জভাাঃ াঅেুফ ছারফয আম্মদ ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩৪৬ ১৮১৬৮৩২৩০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২২ াযম্নর  ভভাোঃ আরী ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫০৭৩ ১৭০৩৪০৬৬৫০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৩ জভাাঃ াহনপ  ভভাোঃ ভভাত্মপা ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০০৫৬০০ ১৮৬২২০৫৪১৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৪ জভাাঃ োভার মৃত ভাফুজ উরস্না ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫০৭৮ ১৮৪৯৩৩৯৮৯৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৫ ুেন চন্দ্র ীর মৃত পনফাযে ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩৪০০৪২ ১৮৪৩৮২৭৯৮৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৬ ফানী যানী মৃত ফুরনী ভজুভদায ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৭ হচনু যানী ভেভুদায পকযে ভজুভদায ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৪১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৮ াঅজরা যানী ভাপনক ভজুভদায ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৩৮ ১৮৪৬২৬৬০৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬২৯ িাথণনা যানী  সুপনর চন্দ্র ভজুভদায ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৩৭ ১৭২২৮৫২৯৪৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩০ াঅভোদ জাজন মৃত ভভাজাভরম্মর ভারন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০২৫৫৮ ১৮১৮৬৮৩২৩০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩১ নােভুন নাায ফহফতা ভভাোঃ ভাপনক পভয়া ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০১৯৯ ১৬৭৬৬৬০২১৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩২ হভন ুজফগভ ভয পাযম্নক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৭৯ ১৬৩৭০৮২৭৪৬ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৩ াঅজনাোয জাজন নুয াদী ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫২৮৪ ১৮৫৬১৮৭০১০ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৪ াযবীন াঅেতায াাজাান ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫৩২৯৭৮৯ ১৮৪৬২৬৬১৬২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৫ জভাাঃ োভজদ মৃত ভপপউরস্নযা ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৩১৪ ১৮৬০৭০১৬৯২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৬ জভাাঃ পাযম্নে মৃত যপভউরস্নযা সুকানী ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫২৩ ১৮১১১৪৮৯৬৭ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৭ হহযন াঅেতায পদদাযম্নর আরভ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫৬৪ ১৮১৬৮৩২৩০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৮ নুয নাায জফগভ আবু ফকয পছপিক ৮

াযাপভয়া

১৫৮৭৯৩৬৯১০০৩১ ১৮১৬৮৩২৩০৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৩৯ ভহেণ না াঅেতায াাফউিীন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০৫০ ১৮৮২৭৫২২৮৯ াযম্নর ভফগভ

৬৪০ োাঈোযা জফগভ আনছাযম্নর ক ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫০০০০১২ ১৭৮৯৮০২৪৩৩ াযম্নর ভফগভ

৬৪১ াঅজো জফগভ াইফুর ইরাভ ১

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৮৫৬৩ ১৮৫২৪১৯৫৭১ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫



৬৪২ জভাাঃ াঅেফয জাজন মৃত ছারফয আম্মদ ৮

াযাপভয়া

১৫১৭৮৯২২৭৪১৪৩ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৩ জাজনোযা জফগভ  খপফয ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১১৮৩ ১৮২২৫৫১৩১৫ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৪ নােভা জফগভ ভামুন ৬

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৫৫২৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৫ াঅজরা যানী পফপচত্র কাায ৭

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৪১১৪ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৬ হভনাযা জফগভ আরাউপিন ২

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২৮১০৬৮ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৭ জভহযনা াইফুর ৪

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯২১২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৮ াজেযা যম্নহুর আপভন ৯

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯০৫২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৪৯ াযবীন পপরযাজ খান ৫

াযাপভয়া

১৫১৭৮৩৫২০৯২৩২ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

৬৫০ জভাাঃ াঅহেে মৃত কারা পভয়া ৫

াযাপভয়া

১৫২৭৮০৮৭১৪৯ াযম্নর ভফগভ ১৮১৫৪২০৪৬৫

মুছানৄয 

ইউপনয়ন 

ন্দ্বী,চট্টগ্রাভ

খাদ্যফান্ধফ 

কভ ডসূপচয 

ক্রোঃ নং নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নম্বয ভবাক্তায ভভাফাইর 

নাম্বায

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর নম্বয

১ াঅফুফেয হেহদ্দে মৃত পজর কপযভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৩১ ১৮৪৬৮৬৯৪০৫ ভভাোঃ পদদাযম্নর আরভ ১৮১৩৯৯০৩২৩

২ ুহপো জফগভ ভভাোঃ জাপয উস্নস্না ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৭৮ ১৮২০১৭২০০৫ ’’ ’’

৩ জাযাফ জাজন আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৭২ ১৭৬৩৩২২২৫৪ ’’ ’’

৪ াঅফুর োরাভ মৃত আফদুর আয়ার নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৩৯৩৭ ১৭৬৩৩২২২৫৪

৫ জভাোজজ্জভ জাজন মৃত পজলুয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫৯০৬০২৩৯৩৫০৭ ১৭৩২০৬৩০৩২ ’’ ’’

৬ াজনা জফগভ মৃত ইয়াপছন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৫৯ ১৮৬০৫৮১০১৯ ’’ ’’

৭ াঅরভগীয ভভায়ারজ্জভ ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৮৭৭৫০০০০৩৬ ১৭৩২০৬৩০৩২ ’’ ’’

৮ াজনা জফগভ পখযম্নর ইরাভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬২৯ ১৮৬৭৬৪৭৭০৮ ’’ ’’

৯ ােভারা জফগভ মৃত ভামুদ উরস্না ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৯৭ ১৮৩৬৪১৬৪১৭ ’’ ’’

১০ জহরনা জফগভ নাপছয উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৪২০২২৮৩৭১১ ১৭১২৮৮২০২৩ ’’ ’’



১১ হনোভ াঈহদ্দন মৃত ভজারম্মর ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭০৪০ ১৮২৪৮৩৭৬৩৯ ’’ ’’

১২ যাজফো জফগভ আবুর ফায ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৯৬ ১৮৪৩৭০২১৯৫ ’’ ’’

১৩ নুয াঅরভ মৃত াভশুর আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৭৪৭ ১৮৪৩৭০২১৯৫ ’’ ’’

১৪ নাযহগে াঅেতায হুভায়ুন কপফয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮১৩৩১৪২৮২ ১৮২৬৫৪৪২০৪ ’’ ’’

১৫ াঅজনাোয জাজন মৃত ইউনুছ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৬৩ ১৮৩২৬৫৪০২ ’’ ’’

১৬ োজরা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারাভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৫৭ ১৮৯০৮১২১২১ ’’ ’’

১৭ াঅেহরভা জফগভ ভয পাযম্নক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৭২ ১৮১৫০২৫৯০২ ’’ ’’

১৮ জভাাঃ োজফদ ভজাপম্মর ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১৮৫ ১৮২৭৯২০৩৭২ ’’ ’’

১৯ হযােরু ভাওরা মৃত আছাদুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৮৫ ১৮৬৬০৭৮১১৬ ’’ ’’

২০ ুহপো নজযম্নর ইরাভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬৩৭ ১৮৩৫১৩৬৭৩৪ ’’ ’’

২১  জভাোজম্মর জাজন ভদারেয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৭৫১৮৫৪৭৩৮০৯৫৯ ১৮৮২৭৫২২৪২ ’’ ’’

২২ জযাোনা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৯১ ১৮৮২৭৫২২৪২ ’’ ’’

২৩ জফরাজেত জাজন মৃত আরনায়ায ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৪১ ১৮৮২৭০৪৭৫৩ ’’ ’’

২৪ ুযাাআো জফগভ ভফাযান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১১৮ ১৮৭৯৯৩৯৬৫৪ ’’ ’’

২৫ াোন ভজফর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৩২৭ ১৮৩৯৬০৮১৫০ ’’ ’’

২৬ ভাাইন াঈহদ্দন এনামুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০৪৫ ১৮১১৬৭৪৫৬২ ’’ ’’

২৭ হদদাযম্নর াঅরভ আইয়ুফ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৫৮ ১৮৩৯৬০৮১৫০ ’’ ’’

২৮ াঅফুর োরাভ নুয ভারাইভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৩৩১৩০৩১৮৪৯৪৭২ ১৮২৪১৭৩২৩৯ ’’ ’’

২৯ যহভা জফগভ ভরাকভান ভারন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫০৪ ১৮৬৯৫৩৮৩০৬ ’’ ’’

৩০ জযহেো জফগভ ভফরার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৫০ ১৮৬৮০৭৫৫৭৪ ’’ ’’

৩১ হেোাঈয যভান আফদুর ান্নান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৪৭ ১৮১৪৪৩১৯৬৫ ’’ ’’

৩২ েহভ াঈহদ্দন মৃত আফদুর ান্নান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৪৪ ১৮২৩৯৪৫২৩৫ ’’ ’’

৩৩ োজরাা জফগভ ফাায ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৫০ ১৩০৫৫৬১৯৭৭ ’’ ’’



৩৪ ভনেযু াঅরভ আফদুর ফারতন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১৩৬ ১৭৫৪৪২৬৮২৮ ’’ ’’

৩৫ াঅরতাপ আরী আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫২ ১৮৩০১৪১২২৩ ’’ ’’

৩৬ োভযম্নন নাায ইব্রাীভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫২৭৮০৮২১৬৪৭২ ১৮৩০১৪১২২৩ ’’ ’’

৩৭ জভাাঃ নাহেয াঈহদ্দন নুয ভারাইভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৩৩ ১৮২৬১১৯৪২৮ ’’ ’’

৩৮ যাজনা জফগভ যপপক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৯৬ ১৮২২৪১৪৮৯৯ ’’ ’’

৩৯ হরভা াঅেতায কাইয়ুভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৬৯০২২৬৭৬০৫ ১৮৫৫০৫৬১৮৬ ’’ ’’

৪০ ভহন াভশুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৪৪ ১৭২৭৩০৫২৮৮ ’’ ’’

৪১ খাহদো জফগভ মৃত আবুর কারভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৭৫ ১৩০৫৫৬৫২০০ ’’ ’’

৪২ হপকুর াঅরভ আবুর াফ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫১৭ ১৮৪৫৫৪৫১৮৭ ’’ ’’

৪৩ জফরাজেত জাজন আরনায়ায ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৪৯ ১৭৪৬৮০০৪৫৬ ’’ ’’

৪৪ াযবীন াঅেতায আরনায়ায ভারন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭০১৮০৪১২ ১৭৪৬৮০০৪৫৬ ’’ ’’

৪৫ ভজনাোযা জফগভ এভরাক পভয়া ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৭৩ ১৮৩৫৯৯৪৮৬১ ’’ ’’

৪৬ জোফাজেয াআরাভ নুয ভারাইভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৫৩ ১৮৪০৪১৩৮৭৪ ’’ ’’

৪৭ াঅফুর োরাভ মৃত ছারয়দ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৮৮ ১৮৭৪৫০৪৮৬৬ ’’ ’’

৪৮ হযাে পজলুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯৮০ ১৮৭৪৫০৮৪৬৬ ’’ ’’

৪৯ জভাাঃ জাজর আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯৮১ ১৮৩২২৪৯১৯৯ ’’ ’’

৫০ ওভয পাযম্নখ নুযম্নর হুদা বইয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৭০৮ ১৮১৬৪৪৭৯১৪ ’’

৫১ হেনা জফগভ ভয পাযম্নক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬০৩ ১৮৬৮৭৭৫৫৭৬ ’’ ’’

৫২ েহয াঈহদ্দন আবুর খারয়য নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৮৭ ১৮১৩৩৪০৯৬২ ’’ ’’

৫৩ হভটু হভো আফদুয যপভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৬০০২৩১৭৬২৩ ১৮৬৮৩৩১১২০ ’’ ’’

৫৪ যহভ আফদুর াদী নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৩৫২০১২৫৪ ১৩০৮৭৭৫৫৭৬ ’’ ’’

৫৫ াঅরতাপ আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৬৬ ১৮১২৫৮২৮১৩ ’’ ’’

৫৬ জভজয োন আবুর খারয়য ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৭০ ১৮২৯৫৬৩৪৫৭ ’’ ’’



৫৭ াঅজো জফগভ আবু তারয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৩৫ ১৮৬১৮৫৭৫২২ ’’ ’’

৫৮ াভুন নাায মৃত ভখাকন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৯১ ১৮৬১৮৫৭৫২২ ’’ ’’

৫৯ হযভা জফগভ ভভাোঃ জাপয ইকফার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৬৯০৫৮৮৯১২৩ ১৮১৬৪৪৭৯১৪ ’’ ’’

৬০ াোান ফাদা নুযম্নর হুদা বইয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫ ১৮১৬৪৪৭৯১৪ ’’ ’’

৬১ াঅফুর োজভ নুযম্নর আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৩৮৭৯১৬৮৯১৭ ১৮২৫১২৮৪৪৩ ’’ ’’

৬২ হহযনা াঅেতায ভাঈন উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৮৬৫৩৯০৩৫ ১৮১৫৩১৬১৯৩ ’’ ’’

৬৩ নাহদা জফগভ আরভগীয ভারন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫০২২৯৫৭৮৩ ১৮২৯৫৬৩৪৫৭ ’’ ’’

৬৪ ভহনয পজলুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৯২ ১৮১১৫৩৩৪৪১ ’’ ’’

৬৫ াআেফার জাজন এভরাক পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৬৭২৫৮১৩০১৮৭৯৩ ১৮২৪৫০৪২৮২ ’’ ’’

৬৬ জভাত্মপা োভার আফদুর াফ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮০৫৪ ১৮৬৬১৮৫৭৫৭ ’’ ’’

৬৭ এভরাে আফদুর ফারয়ছ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৯০ ১৮১১৫৩৩৪৪১ ’’ ’’

৬৮ তােহরভা জফগভ আপজজুয যভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪৫৮৮ ১৮২৪৫০৪২৮২ ’’ ’’

৬৯ জযাজেো জফগভ ভাপনক পভয়অ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮২০ ১৮১২০৯১৪৬৯ ’’ ’’

৭০ ভাভুদরু াান কুতুবুর ইরাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৮৪ ১৮১৫৩৪৯২৪৮ ’’ ’’

৭১ াঅহনে াঈরস্ন্া অপজ উরস্নযা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০২০ ১৮৩১৪০৬৬১২ ’’ ’’

৭২ াআহরোে অপজ উরস্নযা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১২৮ ১৭৭৫২০৭২৮৫ ’’ ’’

৭৩ খাজরদা াঅেতায ভামুদুর াান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৮৫ ১৮১৫৩৪৯২৪৯

৭৪ াফায নুয ীদ উরস্নযা নাযী মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৬১২২ ১৮৫৬৮৩৮৯৮৫ ’’ ’’

৭৫ াভশুহদ্দন মুছা পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৫৩ ১৮৩৩৮৬১৩২০ ’’ ’’

৭৬ াঅহযপ যপপক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮০৭ ১৮৩৩৮৬২৭৩৫ ’’ ’’

৭৭ ভুাম্মদ পহযদ ভভাজারম্মর নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৪১ ১৮১১৫০৫৪৮৫ ’’ ’’

৭৮ োভযম্নর াোন জাভার নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০৬২০ ১৮৩৩৮৬২৭৩৫ ’’ ’’

৭৯ জহরভ সুরতান আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০৩ ১৮৩৩৮৬১৩২০ ’’ ’’



৮০ নুযম্নর াঅরভ মৃত ক্বাযী এছাক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৯৯ ১৮১১৮৬২৭৪১ ’’ ’’

৮১ জভাাঃ হযাে ভভাোঃ ভগারাভ ভপজদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪১৮ ১৮৫৯২১২৫১৯ ’’ ’’

৮২ নুযম্নর াঅপোয নুযম্নর আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৭৭৯০৫৭৬১ ’’ ’’

৮৩ োভার াঈহদ্দন আবুর খারয়য নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৫৩৪৪১৬৯ ১৮২২৩০৬৪০৩ ’’ ’’

৮৪ জভাাঃ হপকুর াঅরভ ভভাোঃ নুযম্নর হুদা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬০২ ১৮১৪৮০২৬১৮ ’’ ’’

৮৫ োজরা জফগভ আবুর ফায ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৬২৩০ ১৮৭৭৯০৫৭৬১ ’’ ’’

৮৬  জভাাঃ ভাভুন পজলুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১৩২ ১৮১১৫৩৪৩০৯ ’’ ’’

৮৭ াঅফদরুস্ন্া াঅর ভাভুন ভপাযকান উপিন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৯৭৪২ ১৮৩০৯৯০৬৭৯ ’’ ’’

৮৮ ুহপো জফগভ জপভ উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৩৭ ১৮৭৬২০৮৫০৮ ’’ ’’

৮৯ াভশুর াঅরভ মৃত আফদুর আয়ার নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০২২ ১৮২২৩০৬৪০৩ ’’ ’’

৯০ জভাাঃ ারা াঈহদ্দন ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১৮৩ ১৮১২৭২৪৩৫৭ ’’ ’’

৯১ ুরতানা যাহেো আবুর ফায ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪০৯ ১৮১৭৭৯০৫৭৬ ’’ ’’

৯২ োভজদ আফদুর াই নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১১৯ ১৮৫৯২১২৫১৯ ’’ ’’

৯৩ জভাাম্মদ াঅজনাোয আবুর কারভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৫৯ ১৮২৯৩৯০২৫৬ ’’ ’’

৯৪ যাজদা জফগভ আরনায়ায ভারন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৭২ ১৮২৯৩৯০২৫৬ ’’ ’’

৯৫ োজেয জাজন যপপকুর ইরাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৪৪ ১৮১৭৭৯০৫৭৬ ’’ ’’

৯৬ নুয োান জফগভ রাইভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৪৯ ১৮৫৯২১২৫১৯ ’’ ’’

৯৭ জেহভন জফগভ জপয উপিন নাযী মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭০৬১ ১৮২৯৩৯০২৫৬ ’’ ’’

৯৮ ভাপুে াঅরভ মৃত পপ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪৩৫১ ১৮১২৭২৪৩৫৭ ’’ ’’

৯৯ হযাে আফদুর াদী নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪২৩৯ ১৮৬৬১১৯৬৫০ ’’ ’’

১০০ ভাজরো জফগভ মৃত ভভাতারেয নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪২৩৭ ১৮২২৩০৬৭১৫ ’’ ’’

১০১ হফো ধন া আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৭৩৭ ১৮৯৩১৩১৩২২ ’’ ’’

১০২ হনোভ াঈহদ্দন ভরাকভান ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৯৯৫৫১১০০৫১৭৮ ১৮১৩৩৯৪১২৬ ’’ ’’



১০৩ ভাপুে াঅরভ ইভাইর ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪০৬৬ ১৮৩৫৩৬৪০৭১ ’’ ’’

১০৪ েুহপোন আফদুর ভনাপ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৭৬৫৫৫ ১৮৮১৭২৩২১৬ ’’ ’’

১০৫ জভাাম্মদ জভাত্মপা অপদুয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৯০ ১৮৪০৪১৩৮৭৯ ’’ ’’

১০৬ জযহেো জফগভ পরয়জ উরস্না ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৫৭ ১৮৭৯৯৭৬৫০৮ ’’ ’’

১০৭ ুহপো নাপয উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৩০৩ ১৮৯৩১৩১৩২২ ’’ ’’

১০৮ ভুহপে াঈরস্ন্া পরয়জ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৪৭ ১৮৫০৫৯৪৫৮৭ ’’ ’’

১০৯ োভার জযম্নর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৯১ ১৮২৬৩৬৩০৫৪ ’’ ’’

১১০ েহয াঈহদ্দন পজলুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৬১ ১৮৩০১৫৩৫৫২ ’’ ’’

১১১ াঅফুর োরাভ ভকযাভত আরী নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৩৬ ১৭৭৯৪৩৩৭৫৭ ’’ ’’

১১২ াআাঈেুপ ভভায়ারজ্জভ ভারন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬৯ ১৮৩১১৭১১৩৯ ’’ ’’

১১৩ জভাদাজেয াঅভদ মৃত ভপজবুর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬৪ ১৮৩১১৭১১৩৯ ’’ ’’

১১৪ াঅরতাপ জাজন ভভাদারেয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬৬ ১৮৬৪৮১৩১১৭ ’’ ’’

১১৫ ুহপো জফগভ নুয আভদ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬২৪৫৯ ১৮৫৫৪৬৫৪৮৬ ’’ ’’

১১৬ জভাাম্মদ োজদ ভরাকভান ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৩৩ ১৮৪৯১৫৭২৭৬ ’’ ’’

১১৭ হপজযাে খান পরয়জ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭১৫৮ ১৮৫২৪৬৩১৬৬ ’’ ’’

১১৮ জভাাম্মদ াআাঈেুপ মৃত আফদুর আয়ার নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩২০ ১৮৪৯১৫৭২৭৬ ’’ ’’

১১৯ জফাযান ভরাকভান ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৩৪ ১৮৫৬৭২৭১৮১ ’’ ’’

১২০ াঅফুর খাজেয আফদুর ভতাররফ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৯৫ ১৮৬৩৮৮৮৯১৬ ’’ ’’

১২১ জভাাঃ েহয আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৩০০ ১৮৭৪৮১১৬৬৯ ’’ ’’

১২২ হযাে আবুফকয পছপিক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬১ ১৮৭৪৮১১৬৬৯ ’’ ’’

১২৩ পহযদা াআোেহভন আবুফকয পছপিক নাযী মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৫৯ ১৮৭৪৮১১৬৬৯ ’’ ’’

১২৪ াফায নুয নুয আরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৭৭ ১৮৬৮৭০৫০৩৭ ’’ ’’

১২৫ ভহভনা জফগভ ভভাোঃ ঈভাইর ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৬৩ ’’ ’’



১২৬ াানা জফগভ জয়নার আরফপদন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১৬২ ১৮৬৯৬০৬২১৯ ’’ ’’

১২৭ জযাোনা জফগভ  ভভাোঃ আবু তারয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯১৪ ১৮৮১২৩৬৩৫৪ ’’ ’’

১২৮ ুহপো জফগভ হুভায়ুন কপফয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫১৩ ১৮৫৩৩৮৭৯৩ ’’ ’’

১২৯ যভুো যম্নহুর আপভন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৫৭ ১৮৬৪৪৯১৩৬০ ’’ ’’

১৩০ ঝযনা জফগভ ভভাোঃ কাভার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫০৫৩৭ ১৮৮২৭০৪৮৪৮ ’’ ’’

১৩১ হপজযাো মৃত কপফয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৪৬ ১৮৭২০৪২৪০৫ ’’ ’’

১৩২ পুরফান ুজফগভ নুযম্নর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০০৭৮ ১৮৭২০৪২৪০৫ ’’ ’’

১৩৩ েহভ াঈহদ্দন মৃত ভারাইভান নাযী মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০০৯২ ১৮৭৪৮১১৬৬৯ ’’ ’’

১৩৪ ভাপুো জফগভ আবুর ফায ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৩৯১ ১৮৬৪৪৯১৩৬০ ’’ ’’

১৩৫ নুয নাায জফগভ ভফরার উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২৩৯ ১৮৭২০৪২৪০৫ ’’ ’’

১৩৬ াঅেহরভা পাযম্নক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫৯০৬০২১১৪১৫৫ ১৮৬৮৩২০৮৫০ ’’ ’’

১৩৭ াজনা াঅেতায ভভাোঃ ভভাক্তারদয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২২৩ ১৮৩৯৪৩৮৪২৬ ’’ ’’

১৩৮ জোনা মুপরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৬০২৭৩ ১৮৬৮৩২০৮৫০ ’’ ’’

১৩৯ যাজনা জফগভ ভভাত্মপা ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২৪৭ ১৮৮২৭০৪৮৪৮ ’’ ’’

১৪০ জোন্দয াঅরী মৃত জপভয়ত আরী নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৩৯১ ১৮৪০৪১৪০৪৮ ’’ ’’

১৪১ নুয োান জফগভ সুরতান আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫১৬ ১৮১৫৬২২০৯৮ ’’ ’’

১৪২ াঅফুর জাাাআন মুপি ইউনুছ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৩৯৪৬ ১৮৩৫৩৬৪১৭৩ ’’ ’’

১৪৩ াহনপ ভজফর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৩৯৫১ ১৮৩৬৪৬০৩৬২ ’’ ’’

১৪৪ ভজনাোযা জফগভ া আরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৩৪ ১৮৬৮৭৪০৩৭৬ ’’ ’’

১৪৫ পুর হভো ইভাইর ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১৯৫ ১৮২৫৬০৯৮১৮ ’’ ’’

১৪৬ োানাযা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১৩১ ১৮১৫৬২২০৯৮ ’’ ’’

১৪৭ হভুর ভফরারয়ত ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৯৫২৩৩৭৪৪৭ ১৮১৩৭২৭৬৪১ ’’ ’’

১৪৮ াঅফুর খাজের আবুর ফারতন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৭২৬ ১৮৩৭৯৩৫৭০৩ ’’ ’’



১৪৯ াায ফানু জপভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৭৮৬ ১৮৩৬৪৬০৩৬২ ’’ ’’

১৫০ োজদা খাতুন মৃত আভদ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৪৭ ১৮৮২৭৫২২৪২ ’’ ’’

১৫১ যাজনা জফগভ তাজুর ইরাভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৫১ ১৮১৬৭৫০৩৯৮ ’’ ’’

১৫২ ভাআেনু নুয জফগভ ভাপনক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৬০ ১৮২৯৫৮৯৮৮৪ ’’ ’’

১৫৩ জোযা জফগভ আফদুর ভন্নান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৫২৫৬৬৫১ ১৮৪৫১১০২৪২ ’’ ’’

১৫৪ রারটু জফগভ নাপছয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৩৯ ১৭৯৮৫২৫৮৭৭ ’’ ’’

১৫৫ াোান নপজয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৭৭২ ১৮৩৬৬৩৫০৬৮ ’’ ’’

১৫৬ াঅেফয জাজন ইপিছ আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১৭৭ ১৮২০১৭০০৫ ’’ ’’

১৫৭ নুয াঅরভ ভপপজ উরস্নঅ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৪৪ ১৮৬৮১৭৪২৯৫ ’’ ’’

১৫৮ াঅফুর োজভ মৃত অপদুয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৭০৫ ’’ ’’

১৫৯ নুয াঅরভ পপউরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৯২৫ ’’ ’’

১৬০ োজরা জফগভ পপকুর আরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৫৮ ১৮৩৪৯৮২২৮১ ’’ ’’

১৬১ জফরাজেত ভভায়ারজ্জভ ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৬৭৬৬ ১৮৪৫৬৮১৪৬৬ ’’ ’’

১৬২ হপন আবুর খারয়য নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯৪৯ ’’ ’’

১৬৩ যহভা জফগভ পযাজুর ইরাভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪০৪ ১৭৯৮৫২৫৮৭৭ ’’ ’’

১৬৪ েেনার াঅজফহদন ছারয়দ উরস্না বইয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭০৪৩ ১৮১৬৭৮১৩৯৭ ’’ ’’

১৬৫ োজেয জাজন ভগারা যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৩৭ ১৮৫০১৭৪২৯৯ ’’ ’’

১৬৬ াঅজভনা জফগভ আরা উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২১৭ ১৮৫২৫০৯৬১১ ’’ ’’

১৬৭ জভাাঃ জহরভ নুয ছাা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২৬৪ ১৮২৬১১৯৪২৮ ’’ ’’

১৬৮ জযাজেো জফগভ আবুর ফাায ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১৪৩ ১৮৪৯৭৫৯৯০৪ ’’ ’’

১৬৯ জভাাঃ াআাঈেুপ ভভায়ারজ্জভ ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬৯ ১৮৮৭০১৩০৬২ ’’ ’’

১৭০ জাযাফ অপরদ যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৫১ ১৮৬৪২৭৪০৯৬ ’’ ’’

১৭১ পখযম্নর াআরাভ মুপি ভপফ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪৭৩ ১৮২৫১১৬৭২৯ ’’ ’’



১৭২ ভুাম্মদ জফরার ভগারা যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪৩৬৮ ১৭৮৩৫৮৩৬৫২ ’’ ’’

১৭৩ াআাঈনুে আপফউর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৭৪ ১৮৮৯৪৯৫৯৮২ ’’ ’’

১৭৪ জভাাঃ াহনপ মুপি যম্নর আপভন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪৬০ ১৮২৬১১৯৪২৮ ’’

১৭৫ যহভ আপফউর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৭৭৮ ১৮৭১৯৯৫৮১২ ’’

১৭৬ ভাাইন াঈহদ্দন আফদুর ভন্নান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬২৫ ১৮৭৯৯৭৬৭৫৪ ’’

১৭৭ াঅহেেরু াআরাভ মুপি ভপফ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪৭১ ১৭৭১০৭৮৭৬৭ ’’

১৭৮ জভাাঃ ভনেযু আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০২৮১ ১৮৩৭৩১১৩২৭ ’’

১৭৯ াঅহযপ াঈহদ্দন আপজজুর ইরাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০১৯৫ ১৮৩২৬৫৪১৯৩ ’’

১৮০ োভার াা মুছা পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৮৭ ১৮২৯১৪০৫৫৮ ’’

১৮১ াঅফুফেয হেহদ্দে মুপি ভপফ উরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪৬৯ ১৮৬৮০৮৯২১৮ ’’

১৮২ াঅফুর ফায মৃত আছাদুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭২৫৫২৩১ ১৭৬৭৭২২২৫৪ ’’

১৮৩ জযাজেো জফগভ ভভাাম্মদ াপনপ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২২২ ১৭৩২০৬৩০৩২ ’’

১৮৪ োজেযা জফগভ জয়নার আফপদন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৩৫৩ ১৮৬৭৬৪৭৭০৮ ’’

১৮৫ পাজতভা জফগভ ভভাোঃ ভভাত্মপা ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২২৬ ’’

১৮৬ তপুযা জফগভ নুযম্নর আরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২১৯ ’’

১৮৭ জভাাঃ যহপে আপজজুয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮৯৯ ১৮৬২৩২৬৭১৯ ’’

১৮৮ াঅফদরু ওাফ আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮১৩ ’’

১৮৯ পখযম্নর াআরাভ মৃত আপরাতুন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৯০২ ১৮৬৫০৭৭৪২৯ ’’

১৯০ জহরভ গুযা পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৩১৭ ১৮৬৬৩২৮৭১১ ’’

১৯১ জযাজেো জফগভ ভভাোঃ খপফয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৩১৩ ’’

১৯২ াদ্দাভ আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৯ ১৮৯০৮১২১২১ ’’

১৯৩ জফরার মৃত অপদুয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৬৮৫ ১৮৭৭৯৬৩১৩৭ ’’

১৯৪ পুরফানু ভাপনক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৭১০ ’’



১৯৫  পাজতভা জফগভ ভভাত্মাপপজুয যভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৬৩৮ ’’

১৯৬ ভহন পযাজুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৩৩৭ ’’

১৯৭ ভাহনে মৃত ভারজদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৩২৭ ১৮৪৬৯৭১৩২৫ ’’

১৯৮ জযখা জফগভ ভপপজুয যভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২৯৪ ১৮৬৬৩২৬৯৩৪ ’’

১৯৯ ুযভা জফগভ আফদুর আপজজ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২৯৩ ’’

২০০ েহেনা জফগভ জপভ উপিন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬০ ’’

২০১ যহপকুর াআরাভ াভশুর ক নৄযম্নল মুছানৄয মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৬৫ ১৮২২৪৪১৬৯২ ’’

২০২  জভাাঃ ভােেুদ ভভাোঃ যপপক নৄযম্নল মুছানৄয মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৯১ ১৮৩৫৪৯৮৬৩৪ ’’

২০৩ জভাাঃ হযন যপপকুর ইরাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৪০ ১৮৬৪৮১৩০৫৮ ’’

২০৪ তােহরভা জফগভ আরভগীয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৭৮০২২৯৬০০৯ ১৮৭৪৫৭৯৮৮০ ’’

২০৫ াযম্নর এভরাক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮৬২ ১৮২৪৭৩৫২৭৭ ’’

২০৬ াঅফদরু ভন্নান মৃত ভভাযরদ পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮৪ ১৮১৩৩৭৩৩০০ ’’

২০৭ াঅফদরু ান্নান ভতাপাই আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২৭৮ ১৭৬০৫৯৪৩৯৪ ’’

২০৮ জযহেো আবুর ফায ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮৪৬ ১৮৪০৮০৬৫১৯ ’’

২০৯ েুহপোন মৃত ভপপজ উরস্না ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২৭০ ১৮৩৬৮৪৬৯৩১ ’’

২১০ াঅরতাপ জাজন মৃত আবুর কারাভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫৯৩৫২৬৩১২৪৮৭ ১৮১২০৪৮০১৩ ’’

২১১ যহফ াঅরভ যপভ উল্যা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৩৪ ’’

২১২ হযজদাোন আফদুর ভারজদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৮৫ ১৮১৫৬০৬১৩১ ’’

২১৩ জযাজেো  জফগভ আফদুর ভারজদ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৯৭৪ ১৮১৫৬১৬২৬৯ ’’

২১৪ মভুনা ফারা দা নরগন্দ্র জরদা ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৪৬৩৭৮২০৭৫৫ ১৮২৯৬৬৪৮৫২ ’’

২১৫ ভাহনে আফদুর ভনতাজ নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮৬৯ ১৮৩০৩১৪২৮৬ ’’

২১৬ নাহেভা জফগভ পরটন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫১২ ১৮৩০৩১৪২৮৬ ’’

২১৭ ভাহনে পযরার নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৩০০ ১৮৫৭৪৭১৪১৫ ’’



২১৮ েৃলর্রার েরদা অন্নদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৮০ ১৮১৮০৭৮৮৬৩ ’’

২১৯ মতন েরদা সুকুভায জরদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৪৬ ১৮৩৭৬৮১১২০ ’’

২২০ ফাফুর েরদা পযচান জরদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৫১ ১৮৫৭৪৭১১৪৫ ’’

২২১ াঅজরা যার্ী েরদা ভনচন জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২২০ ১৮৬৬০৩২৪৩১ ’’

২২২ েৃলর্নাে বভন নাথ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ৫১০৫৮৪৪৯৭০ ১৩১৭৬৯৯১৪৭ ’’

২২৩ াঅজরা যার্ী েরদা কৃলে ধন জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২০৪ ১৮৭৫২২৩৬৫৭ ’’

২২৪ জমাজগ েরদা মৃত অতুর পয জরদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৪২ ১৮৮১৪২৪৭৯৫ ’’

২২৫ াঞ্জনা েরদা ভারন্দ্র জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২১০ ১৮২৪৩১৮০৪০ ’’

২২৬ ভহর্ েরদা পয জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৪৮ ১৮৭৬২৩৩২২১ ’’

২২৭ জভঘ যানী েরদা কানু জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২২৫ ১৮২৯১৯৩৩৫২ ’’

২২৮ নফদ্বী েরদা কভর দা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫০১ ১৮২০৪২৬১৪৬ ’’

২২৯ াহয ফারা দা কুঞ্জ রার ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৩৭ ১৮৭৭৪৮৯১৬৪ ’’

২৩০ াজনা জফগভ কাভার াা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৫৬ ১৮৩৫২০৩০৩২ ’’

২৩১ রীর জভান দা মৃত কভর দা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৪২৫ ১৮২৫২৬৮০৪০ ’’

২৩২ াঅফ ুতাজয পযাজুর ভারা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০৩ ১৮৩৭২৪৯৩৪১ ’’

২৩৩ হোযা জফগভ আবুর ফয ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯৬১৫ ১৮৭১০৮০৩৪৮ ’’

২৩৪ াঅহযপ আফদুর ভাররক নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯৭৩৯ ১৮৮১৪০২৫৬৩ ’’

২৩৫ ভহ াঈহদ্দন এভরাক পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫৯৪১৩১৩৬৩৩৯১ ১৮৬৬৩৮৬১৫৭ ’’

২৩৬ জারাাআভান মৃত ছারয়দুর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৭৬৫৫৭ ১৮৩৫২০৩০৩২ ’’

২৩৭ জভাত্মপা নুযম্নর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০১ ’’

২৩৮ নুয াঅরভ ভভাফারশ্বয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০৯৫ ১৮৩৬৭৭৭২০৪ ’’

২৩৯ জাজনাঅযা জফগভ ভয পাযম্নক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৩৩ ১৮২৪৩১৮০৪০ ’’

২৪০ জভাাঃ ুভন আপরাতুন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৫৪ ১৮২৪৩১৮০৪০ ’’



২৪১ পুর ফান ুজফগভ আপরাতুন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০৮২ ১৮৭৭৬০৭৭১২ ’’

২৪২ াঅজভনা জফগভ ভপনয ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০৮৪ ১৮৪৬০২৩৮০৯ ’’

২৪৩ কুরেুভা কাভার াা ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮২৪ ১৮৪৬০২৩৮০৯ ’’

২৪৪ াআব্রাহভ মৃত ভভাতারেয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৩৫ ১৮৪৬০২৩৮০৯ ’’

২৪৫ াঅহযপুর াআরাভ  আফদুর ফারতন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪৮৫ ১৮১২৮৮৯৬৪৩ ’’

২৪৬ হফহফ ভহযেভ আফদুয যভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১০১৭৮৭৫৩৪৪২৬৮ ১৮৫৮৮২৯২০৯ ’’

২৪৭ ুহপো জফগভ পদদায আরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৩০ ১৮১১৮৮৯৬৪৩ ’’

২৪৮ জভাাঃ াান াভশুর আরভ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯০৫৭ ১৮৮৫৫৩৩১২৬ ’’

২৪৯ াগয জফগভ মৃত া আরভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৩০ ১৮৫৯৭৫৩৬১৫ ’’

২৫০ েহেনা জফগভ পদ উরস্না ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৪২৭৪ ১৮৮৩৮১২৯৯১ ’’

২৫১ াঅফুর াান আবুর ফয নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৭৯ ১৩০২০৯৬৬১৮ ’’

২৫২ নােভা জফগভ যভজান আরী ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪২৬ ১৮৬৯৩২৮৭৬১ ’’

২৫৩ ফাফরু আফদুর ভভানাপ ’’ মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৩০৯ ১৮৩০৫৫৯২৫২ ’’

২৫৪ জভাাঃ াঅফ ুতাজয আপফউর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬২৮ ১৮৬৯৩২৮৭৬১ ’’

২৫৫ যাজদ আপফউর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬০৫ ১৮৩০৫৫৯২৫২ ’’

২৫৬ জগারাভ  যভান ভগারাভ ভারা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৪০০০১৩০ ১৮২৪৩১৮০৪০ ’’

২৫৭ াঅফুফেয হেহদ্দে ভগারা যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬০১ ১৮২৮৫৩৭০২৪ ’’

২৫৮ াআব্রাীভ আপফউর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৩০৬ ১৮২৫২৬৮০৪৬ ’’

২৫৯ জযাজেো জফগভ মৃত আপফউর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৪ ১৮৭৭৬০৭৭১২ ’’

২৬০ ভুাম্মদ যহভ মৃত আপফউর ক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩১৯ ১৮৪৬৯৭০৫৭৮ ’’

২৬১ াোন মৃত আফদুর ভন্নান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৩২ ১৮৭৭৫৭২১২৬ ’’

২৬২ াঅেতাযা জফগভ আবুফকয পছপিক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬০২ ১৮৩৮২৪২৫৫৬ ’’

২৬৩  জভাাঃ াআাঈেু ভভাজাফ্পয পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৭২৩ ১৮৩৬৬৫৫৪৬৫ ’’



২৬৪ জভাাঃ াঅজনাোয আফদুয যফ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০৬৫ ১৮৬৯০০৫১৪১ ’’

২৬৫ জভাাঃ েহফয ভভাোঃ পপউরস্নযা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৫৫৪ ১৮৮৩৮১২৯৯১ ’’

২৬৬ াঅজনাোযা জফগভ ভভাত্মাপপজুয যভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৯২ ১৮৭৭৫৭২১২৬ ’’

২৬৭ জেহভন ভভাোঃ ভাফুরজয যভান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৯৩ ১৮৩৬৬৫৫৪৬৫ ’’

২৬৮ জভাাঃ াঅরভগীয ভভাোঃ ভান গপে নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৫৬ ১৮৭৪৫৭৯৮৮০ ’’

২৬৯ জভাাঃ াঅরভগীয মৃত পছপিকুয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৮৬৮৫৩৩০৬৩১ ১৮৮৩৮৫৯০৭৭ ’’

২৭০ জভাাঃ জফরার আফদুর াপকভ নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯৫৬ ১৭৭৬৫১১৪৪৬ ’’

২৭১ হহযন াঅেতায ভভাোঃ যারদ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৫৯৫০৮৯৪৯৮৪৩ ১৮২০০১৭৫৪৬ ’’

২৭২ জরােভান জাজন মৃত আফদুর কুদ্দু নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৪০ ১৮৮৩৮৫৯০৭৭ ’’

২৭৩ াঅজো জফগভ আপজজুর ক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২৩৬ ১৮২৯০৬৬৯৭০ ’’

২৭৪ হযােরু াআরাভ মৃত আফদুর কুদ্দু নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৪৫ ১৭৭৬৫১১৪৪৬ ’’

২৭৫ জযাজেো জফগভ াভশূর আরভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৪৯২৪৭ ১৮১২৩৫৭৩৯১ ’’

২৭৬ পুরোন জফগভ মৃত আফদুয যপভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৪৬ ১৮৩১০৫৬৮৭১ ’’

২৭৭ জাজনাঅযা জফগভ যম্নহুর আপভন ভযাং ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯০৪৩ ১৮১২৮৯৩৭১২ ’’

২৭৮ হদরুস্ন্া আফদুর কুদ্দু নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৪২৭৩ ১৮৮৩৮১২৯৯১ ’’

২৭৯ াঅজনাোযা জফগভ মৃত ছারয়দুর ক ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০১ ১৮৮১৪৯৭৪৪১ ’’

২৮০ াঅেহরভা জফগভ ভভাোঃ ভারাইভান ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২৬৮ ১৮৩৮২৪২৫৫৬ ’’

২৮১ জভাাঃ াঅাআেুফ মুছা পভয়া নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৭৬ ১৭৯০৩২৫৮৫৯ ’’

২৮২ ভুো হভো মৃত মুযপদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৭৪ ১৭৯০৩২৫৮৫৯ ’’

২৮৩ স্বপ্না ভভাোঃ ভাফুজ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৬৭ ১৮৬০৫৮১০১৯ ’’

২৮৪ জভাাঃ াঅহেেযু যভান মৃত পপ উরল্যা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯০৩৩ ১৮১৩৩৭৩২৯৭ ’’

২৮৫ জভাাঃ া াঅরভ ভভাোঃ ভীয আফদুরস্না নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৩২ ১৭৩১৪৯৯৬৮৬ ’’

২৮৬ নােভা জফগভ ভফাযান উপিন ’’ মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১০৭ ১৮৮৬০৩৩০৫৫ ’’



২৮৭ জভাাঃ নুয মৃত আতাউয যভান নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০২৮ ১৮৩৮২৪২৫৫৬ ’’

২৮৮ াঅফ ুোজেদ ভামুদ উরস্নযা নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৩৭৫২২৯০৪৫৬ ১৮৩৬৪১৬৪১৭ ’’

২৮৯ োহেো জফগভ আফদুর ভন্নান নাযী মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৫০ ১৮১১৮৬৭২৪১ ’’

২৯০ ভুো হভো মৃত ভভাভত্মারছয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৩৬ ১৭৬৭৬০২৫০৩ ’’

২৯১ াহরভা জফগভ ভভাোঃ আইয়ুফ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০১৯৭ ১৮৬৮৭০৫১৩৭ ’’

২৯২ াজনা জফগভ জাভার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪০৬ ১৭৯৩২৫৮৫৯ ’’

২৯৩ জভাাঃ যহপকুর াআরাভ মৃত আফদুর আয়ার নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬০২১ ১৮৬০৫৮১০১৯ ’’

২৯৪ জভাাঃ ুভন আবুর খারয়য নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯৫০ ১৮২৩৯৪৪৮৭১ ’’

২৯৫ এযাদ ভগারাভ ভাররক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪০৩৩ ১৮৮৩২৭৮১২৯ ’’

২৯৬ ভাুদ ভপরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৩১ ১৮১২৭২০৩৭৪ ’’

২৯৭ ফাফয ভফরারয়ত ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭০৪০ ১৮৩০৯২৫৩৯১ ’’

২৯৮ যাজদ খান ভগারাভ ভাররক নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০৪ ১৮২৩৭২৬০৪৫ ’’

২৯৯ াঅফদরু জাফান নুয আরভ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৮৩ ১৮৩০৯২৫৩৯১ ’’

৩০০ জোহনুয জফগভ ভভাোঃ আরাউপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫১০১৮ ১৭৭৫৩৮৫৫৩৩ ’’

৩০১ জভাাঃ জদজরাোয পজলুর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮১৭ ১৮৩৬৪১৫৭৮৫ ’’

৩০২ ভজনাোযা জফগভ মৃত যম্নহুর আপভন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৬২ ১৮৩৯৬৬১২৭৬ ’’

৩০৩ জহরভ ভকান্দয ভারন ’’ মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪১৫৪ ১৮৩১৭৫২৮৮২ ’’

৩০৪ াঅফদরু ভাজরে মৃত ভভাোঃ পভয়া ’’ মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪০৮ ১৮৬৮৪২৬৬২৩ ’’

৩০৫ জভাাঃ াঅান াঈরস্ন্যা ভভাোঃ ভফাযান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫৮৭৫০০০৫৬ ১৮৬৮৪২৬৬২৩ ’’

৩০৬ হফহফ াঅজো মৃত আফদুর আয়ার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৬০ ১৮৩৯৮২৬০২৩ ’’

৩০৭ জভাাঃ াঅেতায জাজন মৃত আফদুর ফারতন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫১৫ ১৮৬১১৯৯৯৬১ ’’

৩০৮ জগারাভ ভাওরা বো মৃত ভারতান আভদ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৩২ ১৮৩৫৮৪৭৯৩৬ ’’

৩০৯ নাহগণ জফগভ ভভাোঃ ভফরার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৫১৩ ১৮৬১১৯৯৯৬১ ’’



৩১০ জভাাঃ াাফ াঈহদ্দন যভত উরস্নযা যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮০৬৯ ১৭৭৮৭২২৩৪৮ ’’

৩১১ াঅফুফেয হেহদ্দে মৃত যম্নহুর আপভন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৬০০৫৮২২৫২০ ১৮৩৯৬৬১২৭৬ ’’

৩১২ জভাত্মপা অপদুয যভান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮৯৯ ১৮৮৪৬৭৭৩২ ’’

৩১৩ োজরভা খাতুন মৃত এয়াকুফ আরী ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬১৪৬ ১৮৩৯৬৬১২৭৬ ’’

৩১৪ নাহেভা জফগভ ভভাোঃ ভভাত্মপা ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৫২ ১৭৪৭৩১৬৫৫৬ ’’

৩১৫ ফহদ াঅরভ াভশূর ক  যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ২৮৫২২৬৭৯৪৩ ১৮৬৭৮০৬৪৫৭ ’’

৩১৬ াহেো খাতুন ভভাোঃ াভশুর হুদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৪৩৮ ১৮৩৫৬৬৩০২ ’’

৩১৭ জযাোনা জফগভ ভভাোঃ ভরার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২১৭ ১৭৭৮৭২২৩৪৮ ’’

৩১৮ জেফর ে মৃত নৃয আভদ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৬৩৯ ১৮১৬১০৫৭১৯ ’’

৩১৯ ওভয পাযম্নে আপভনুয যসুর যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬২৯৪ ১৮৬৫৯৯২৩৭৩ ’’

৩২০ ফুো াঅেতায আফদুর ভন্নান ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৪১৮ ১৮১৩৫৬৬৩০২ ’’

৩২১ জভাাঃ হফরু ভভাোঃ াদী নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২৫১ ১৮১৩৫৬৬৩০২ ’’

৩২২ জভাত্মপা মৃত আফদু ারাভ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৬৪৫৬২৩৭২৭৭ ১৭৪৭৩১৬৫৫৬ ’’

৩২৩ াঅফ ুতাজয মৃত ফাদা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৩৫ ১৮৫৬৮৫২০৪৯ ’’

৩২৪ াঅফুর ফায মৃত াপফফ উরস্নযা যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২০৯ ১৮১৩৫৬৬৩০২ ’’

৩২৫ হযােজুদ্দৌরা বাুআো মৃত াইদুর ক ভুইয়া যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯৭০১ ১৭১৫০৪৭৩৭২ ’’

৩২৬ জভাাঃ াহন মৃত ইয়াপছন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০১৮১ ১৮৬০৫৮১০১৯ ’’

৩২৭ এভরাে মৃত আফদুর কারয়ছ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৯০ ১৮২৪৫০৪২৮২ ’’

৩২৮ হফাঈটি জফগভ মৃত যপপকুর ভারা ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬৭৭ ১৮২৬৫৪৪১৪৭ ’’

৩২৯ ভজনাোযা জফগভ আফদুর দুদ ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৩১০ ১৭৬৪৬৫৬২৬৩ ’’

৩৩০ াঅহপো জফগভ াভশুরক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৩০০ ১৮৪৬৬৪৭৫৫০ ’’

৩৩১ হনোভ াঈহদ্দন ভগারা যভান যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫১৪৪ ১৮৭০৫৮৮২৯৩ ’’

৩৩২ নাহেয ফাদা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৬১৫ ১৮৪২৪৫১৫২১ ’’



৩৩৩ নুয োপা আফদুর ভারজদ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৮১৫ ১৮৬১৯৮৪১৮৭ ’’

৩৩৪ াআাঈেু ফাদা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫০২২৪৭৯৪৭ ১৮৪২৫২২৬৩৬ ’’

৩৩৫ োভার াঈহদ্দন সুরতান আভদ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৬১২৬ ১৭৫৯০৪৫২৫০ ’’

৩৩৬ চান ভহর্ জফগভ পদ উরস্না মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৩২৫ ১৮৫৬৩৯৮১০১ ’’

৩৩৭ াঅহফাঈর ে মৃত আফদুরস্না যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১০৫৪ ১৭৪৬১৪৭০২০ ’’

৩৩৮ জভাাঃ াজেদযু যভান  আফদুর ফারতন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০১৬২ ১৮৩৩৮৬২২১৫ ’’

৩৩৯ াঅফুর ফায আপফউর ক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯২৪ ১৭৪২০৩৮১২৪ ’’

৩৪০ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত পপ উরস্না যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৫৬ ১৮৭২৫২০৩৮৭ ’’

৩৪১ হনজরাপা ভভাোঃ ভখাকন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮৮০ ১৮৭২০৪৭৫০৬ ’’

৩৪২ হভনু্ট েরদা মৃত জরদা যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৫৩ ১৮৮১৮৮৪৮৪৫ ’’

৩৪৩ ুযভা জফগভ ভভাোঃ পযাজ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৬৩ ১৬৪৭৫৮৪৪৬১ ’’

৩৪৪ াঅেহরভা জফগভ হুভায়ুন কপফয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৫৮০ ১৮৮২৭৫২২৪২ ’’

৩৪৫ দগূণা ফারা মৃত বক্ত ভাপঝ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৬১ ১৮৬৬৮০২৭২৫ ’’

৩৪৬ জিভ রার েরদা অনদা ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৭৬ ১৮৫০৯৫৫১৩৪ ’’

৩৪৭ জভাাঃ জচৌধুযী মৃত আফদুরস্না পভয়া যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৩০ ১৮৬৯৮৯৮৩৬১ ’’

৩৪৮ হদহর দা মৃত ধভ ডদা ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৫৮ ১৮৭৭৯২৪২৩১ ’’

৩৪৯ ঞ্চযানী ংকয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭০০০০০৭ ১৮৬৬৮০২৭২৫ ’’

৩৫০ ুহরন মৃত সুপত যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪৩১২ ১৮৬৬৮০২৭২৫ ’’

৩৫১ াঅফদরু ান্নান ভরাকভান ভারন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৯২ ১৮৮৯৮৮৩৮২৭ ’’

৩৫২ জভাাঃ াহদ াঈরযাা্ মৃত আফদুরস্না পভয়া যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬৭৩ ১৮২৬১১৯৪৫১ ’’

৩৫৩ হদদায জাজন মৃত আবুর ারভ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৪৩ ১৮২৬১১৯৪৫১ ’’

৩৫৪ ুরাাআভান মৃত মুপজবুর ক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৬১০ ১৮৬৫৯৯২৫৩৮ ’’

৩৫৫ জোৎনা জফগভ মৃত ভভাোঃ আরভ ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১১০৪ ১৩১৬৩৯৯৬১৭ ’’



৩৫৬ জভাাঃ ুহপোন খান মৃত পছপিক খান যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৭৪৩ ১৮২৪৩১৮৩১১ ’’

৩৫৭ াঅমুফ খান মৃত পছপিকুয যভান যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৬৫১ ১৮২৯৬৪৫৭০৬ ’’

৩৫৮ াঅজনাোয জাজন আফদুর ফারতন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ৫৫৫৫৯৩২২৪২ ১৮৩১৮৬৬৭৬৩ ’’

৩৫৯ জফরার মৃত আছাদুর ক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৩৩৯ ১৮৩৭৭২৮৫৬৮ ’’

৩৬০ হযনা জফগভ ভভাোঃ ভফরার ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৩৭৮ ১৮৭৪৫০৮৪৬৬ ’’

৩৬১ াঅফদরু ভন্নান মৃত ফায়দুর ক যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৩০৩ ১৩১৮৮৯৫৫৩০ ’’

৩৬২ াহফনুয জফগভ মৃত আবুর ফঅয ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১০১ ১৮৭৪৭৪৪৯০০ ’’

৩৬৩ পুরফানু পপছউর আরভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৬৫১৯০৫৫৯ ১৮৭৯১০৫৩৮২ ’’

৩৬৪ াঅেতাযা জফগভ ভগাপযান ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫৬৬৮ ১৮৫৫০৫৬১৮৬ ’’

৩৬৫ াঅফুর ফায মৃত জছয়দ আভদ যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৭১ ১৮১১৬৭৪৫৬২ ’’

৩৬৬ োেী নেযম্নর াআরাভ মৃত াপফফ উরস্নযা যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬৪৮ ১৮৩৪৪৩৩৪৪৩ ’’

৩৬৭ ভজনাোযা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮০৭৭ ১৮৭০৫৮৮৯২৩ ’’

৩৬৮ াঅফুর ফয মৃত নুযম্নর ইরাভ যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬২৩ ১৮৭৭৯০৫৭৬ ’’

৩৬৯ জযাোনা জফগভ ভভাোঃ ভপরভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮০৮৮ ১৮৭৪৫০৮৪৬৬ ’’

৩৭০ জাজন াঅযা জফগভ আয়ুফ খান ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮০৯৬ ১৮৬৪৮১৩২০৩ ’’

৩৭১ হযন াঈহদ্দন ভফাযান উপিন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৭০৭ ১৮২৫১২৮৪৪৩ ’’

৩৭২ জযাজনা জফগভ ভভাোঃ পপক ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০৩৪ ১৮২৯৬৩৫৪৩৩ ’’

৩৭৩ নােভা জফগভ আফদুর ভভাতাররফ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬০৯ ১৮৬৮৭০৫১৩৭ ’’

৩৭৪ াভশুর াঅরভ ভকান্দয ভারন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬২০ ১৮৩৯৬০৮১৫০ ’’

৩৭৫ ফাজেে আবুর কারাভ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৫৯৭ ১৮৬৬৬৯৫৯২২ ’’

৩৭৬ হযভর চন্দ্র নাথ মৃত ভখাকানন্দ নাথ যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২৯৩ ১৮২২৯০৮০১৮ ’’

৩৭৭ োানাযা জফগভ আবুর ফায ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৭২ ১৮৬৭৯৪১২৩৩ ’’

৩৭৮ জোৎনা জফগভ াভশু ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১১৯ ১৮৬৭১১২০১১ ’’



৩৭৯ জফরার াঈহদ্দন াভশুপিন যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২০০০০৩ ১৮৫৬৭২৯০৮৪ ’’

৩৮০ ভনেযুা জফগভ আবুর কারাভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১০৬ ১৮৩৯৬০৮১৫০ ’’

৩৮১ যম্নভা জফগভ ভভাোঃ াভীভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০৭ ১৮৫৬৭২৯৬৮৪ ’’

৩৮২ জভাজভনা জফগভ ভভাোঃ আরভগীয ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১০৫ ১৮৬৭৯৪১২৩৩ ’’

৩৮৩ নুয োান জফগভ নুয আরভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৩২৫ ১৮৩৭৭২৮৫৬৮ ’’

৩৮৪ ভহর্ েরদা পয জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৪৮ ১৭৭৬১৭৮৩৪৮ ’’

৩৮৫ হফন্দ ুরার েরদা ভমারগ চন্দ্র জরদা যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৪১৮ ১৮৬৬০৯৫৯২২ ’’

৩৮৬ াজেযা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১০৩ ১৮৭৭৪৫১৩৬৮ ’’

৩৮৭ ভাহনে আবুর খারয়য যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬১৪ ১৮৫৪৭৪৮১৯৭ ’’

৩৮৮ জভাাঃ পখয পযরদায়ান যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৬৮ ১৬৪৭৫৮৪৪৬১ ’’

৩৮৯ জভাত্মাহপেযু যভান আপভনুরস্না যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৮২২ ১৮০২০৯০৫১৯ ’’

৩৯০ জভাাাঃ জফরার ভভাজারম্মর ভারন যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৮২১ ১৮৮২৭৫০২৬৯ ’’

৩৯১ খাজরদা জফগভ ভাঈন উপিন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২২৭ ১৭৩১৯৯৬৭৮৭ ’’

৩৯২ যাজনা জফগভ ভনাজর ক ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৯১ ১৮৪৬৫০৩৮০৯ ’’

৩৯৩ োজরখা জফগভ মৃত ভভাজারম্মর ভারন ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৬৮ ১৮৭২০৪৭৫০৬ ’’

৩৯৪ যহপে মৃত আফদুর ভনাপ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১২০০ ১৮৪৯২৬৩০৪১ ’’

৩৯৫ াঅফুর জাজন আবুর কারাভ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৩৪৬১৫৩ ১৮৪৯২৬৩০৪১ ’’

৩৯৬ কুরেুভা জফগভ জপযম্নর ইরাভ ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮৮৯ ১৮০২০৯০৫১৯ ’’

৩৯৭ োেী াঅফদরু াহরভ কাজী াাদাৎ] ভারন নৄযম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২৬৭ ১৭৭৬১৭৮৩৪৮ ’’

৩৯৮ ভভতাে জফগভ মৃত ইয়াপছন ’’ মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৫৯৩ ১৮৫৬৮১৪৫২২ ’’

৩৯৯ ভহর্ নাথ অমুল্য নাথ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০০৬৮ ১৮৪৬৫০৩৮০৯ ’’

৪০০ জফরার ভারতান আভদ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮২০ ১৮৩৬৫৬১৮২৯ ’’

৪০১ তপুযা জফগভ ভভাোঃ ভামুন ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৯৬ ১৮৪৮৩৬০৮১১ ’’



৪০২ জভাাঃ নাহেয আফদুর আয়ার যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৯৮৪৩ ১৮৭৮৭৮৬৪৮৯ ’’

৪০৩ া াঅরভ মৃত আফদুর ত্তায যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৫৮৫ ১৮৭৯৩৪৪৭০৫ ’’

৪০৪ ভহ াঈহদ্দন াপ উপিন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৪৮৩ ১৮৭৯৩৪৪৭০৫ ’’

৪০৫ া াঅরভ মৃত যাজা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৭৪ ১৩০৫৫৬১৯৫৭ ’’

৪০৬ াঅহযপ জপযপ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৬১৮৭ ১৮৩০৯৯০৯৭৮ ’’

৪০৭ হদ াঈরস্ন্যা পপউর ক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫০৩২৩ ১৮৪৬২৭১৬৫৫ ’’

৪০৮ হদদায পদরদায যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮৫৪ ১৮৫৬৮১৪৫২২ ’’

৪০৯ ফাজেে যারয়ছ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৫৯৭ ১৮৪৯২৬৩০৪১ ’’

৪১০ ুযাাআো াঅেতায ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২২৭ ১৮৭৭৪৫১৩৬৮ ’’

৪১১ াাোান পপউরস্নযা ’’ মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৪৪০ ১৮৪৮৩৬০৮১১ ’’

৪১২ জযহেো জফগভ আবু তারয ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৪৮৭ ১৮৩০৯৯০৯৭৮ ’’

৪১৩ পহোঈর াঅরভ মৃত অপদুয যভান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৫৮২ ১৮১২২৩৮৪৫০ ’’

৪১৪ যহপে মৃত নুয আভদ যম্নল ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৯৯ ১৮৫৬৭২৯৬৮৪ ’’

৪১৫ েজুরখা জফগভ আফদুর ভন্নান যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ৯৫৭৬১৪০৩০৬ ১৮৪৬২৭১৬৫৫ ’’

৪১৬ যম্নভা জফগভ মুপরভ উপিন ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮৮৫ ১৮৫৮১০২৪৩৭ ’’

৪১৭ াইভাাআর নুয জাভান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১০৮১ ১৮৬৭১১২০১১ ’’

৪১৮ হদদাযম্নর াঅরভ মৃত আফদুর ভাররক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৪৬ ১৮৩৭৭২৮৫৮৬ ’’

৪১৯ োজরা জফগভ আবুর কারভ ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৩০৯ ১৮৭৫৪৬০৭১০ ’’

৪২০ জাযাফ মৃত ইঊছু যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৪১৬ ’’

৪২১ নাহেয মৃত আবু সুপপয়ান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১১৫৬ ১৮৭৫৮৬১৬৪৩ ’’

৪২২ ভাহনে মৃত আফদুর াফ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৫২৭৩ ১৭৮৮৩৬৮৮০৯ ’’

৪২৩ াভশুন্নাায নুযম্নর আাদ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮৬৬ ১৮১৪৯৫১৪৪২ ’’

৪২৪ াঅফদরু ভাজরে আফদুর াফ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৩৯৪১ ১৭৮৮৩৬৮০৯ ’’



৪২৫ াজরো জফগভ ভভাোঃ ইঊছু ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১১৩১ ১৭৩৭৯৬০৮৮৩ ’’

৪২৬ নফদ্বী েরদা ভনচন জরদা যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২২১ ১৮৬৩৯৭৮১০৪৪ ’’

৪২৭ ফাদর চন্দ্র নাথ পনতয রার ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০২৯১ ১৭৬১৩৮১০৪৪ ’’

৪২৮ োভজদ মৃত ঈভান আরী যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৬২৬ ১৮১৫৬১৬২৬৯ ’’

৪২৯ াআব্রাীভ নুয ইরাভ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০১৫৩ ১৮৬৩২৫৮৭৩৪ ’’

৪৩০ যাজনা জফগভ আবু তারয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৪৩ ১৮১৬২৮৩১৯৮ ’’

৪৩১ পাজতভা জফগভ আবু তারয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০১৯ ১৮৮৯৪৮৯৮১২ ’’

৪৩২ াঅজরাযানী  ভেভুদায কৃলে রার ভজুভদায ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৩৮১৩ ১৮৬৩৯৭৮১০৪৪ ’’

৪৩৩ যাজদ ভভাোঃ ভগাপযান ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ৪২০৫৮৩৯৬২৬ ১৮৭৫৪৮১৯৬৯ ’’

৪৩৪ যহফাঈর াঅরভ ভভাোঃ ইপি যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৮৪৪ ১৮৬৩৯৭৮০৪৪ ’’

৪৩৫ জভাাযপ আফদুর ভাররক নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ৮৭০২৩২৮৪২১ ১৭৮৮৩৬৮৮০৯ ’’

৪৩৬ হযদ েরদা মৃত ভরনাযঞ্জন জরদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২১৭ ১৭৮৮৩৬৮৮০৯ ’’

৪৩৭ জযাহতা েরদা মৃত ফযদা জরদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২০৬ ১৮৭৫৮৬১৬৪৩ ’’

৪৩৮ জভাাজযপ ভাওরা মৃত ভপপজ উরস্নযা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯০৫২ ১৭৮৮৩৬৮৮০৯ ’’

৪৩৯ হযদ যাজ পকায নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৪১৬ ১৮৫৪৬০৩৬২৩ ’’

৪৪০ ভয পযফন্ধু নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০১১১ ১৮৫৪৬০৩৬২৩ ’’

৪৪১ স্বন েরদা পনতায় জরদা নৄযম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৪০ ১৮৬৫৯৮৮১৫৫ ’’

৪৪২ ভাযানী েরদা অজুডন জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৩১ ১৮৬৮৮২৭৯৩৩ ’’

৪৪৩ হফন্দ ুেরদা পযরার জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮২৩২ ১৮৬৮৮২৭৯৩৩ ’’

৪৪৪ জটাোন েরদা পযদ চান জরদা ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৫২ ১৮৬৮৮২৭৯৩৩ ’’

৪৪৫ জযাোনা জফগভ যপফউর আরভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬৫২ ১৮২৭৪০২৫৩৫ ’’

৪৪৬ োভযম্নর াান আবুর কারভ ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০৯৭ ১৮৭৬৫৫১৭৩৪ ’’

৪৪৭ পুরভারা মৃত পনতয রার ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৩১৫ ১৮৮৭০১২৬৬৭ ’’



৪৪৮ নােভুর াঅরভ মৃত ছারয়দুর ক ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১১১৩ ১৭১৬৫২৪৭৫৩ ’’

৪৪৯ হফহফ পাজতভা ভভাজারম্মর ভারন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৬৭১ ১৭১৬৫২৪৭৫৩ ’’

৪৫০ নুয াঅরভ মৃত ভভাোঃ ভারন ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৪৭৪ ১৮৯৩১০০১৮৩ ’’

৪৫১ যহভা জফগভ নুযম্নর হুদা ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৮৭৮ ১৮৬৬৫১৩৬৭১ ’’

৪৫২ হনোভ মৃত আফদুর ভাররক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৪৩০ ১৭৬০৭০১৫৩৮ ’’

৪৫৩ ভাাইন াঈহদ্দন ভভাোঃ ভভাত্মপা যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬০৪১৬ ১৮৮৩৮৫৮৮৭৮ ’’

৪৫৪ োভার াা মুছা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৫৮৯ ১৮৯৩১০০১৮৩ ’’

৪৫৫ োরা মৃত পনতয রার যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৩১৪ ১৮৬৮৮২৭৯৩৩ ’’

৪৫৬ ুযভা জফগভ পনজাভ উপিন ভপরা মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৩০৮ ১৮৩০৯১৬৬৩৯ ’’

৪৫৭ হদরদায জাজন মৃত আফদুর ভাররক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ৮২৫৫৮৫২২০৭ ১৭৮২৭২৮৫৭৭ ’’

৪৫৮ জতৌহদযু যভান মৃত আফদুর ভন্নান যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮১০৯ ১৮৫৯৭৬০৫১২ ’’

৪৫৯ োভার ভভাোঃ ইয়াকুফ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৬৬৮ ১৮৪৬৫০৩৮০৯ ’’

৪৬০ যহপে সুরতান আভদ যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০২৯ ১৮৩২১৪৮০৬৪ ’’

৪৬১ হহযন াঅেতায আিাপ উপিন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ২৮৫২২৭১৪৪০ ১৮৫২২৮৪২৩০ ’’

৪৬২ জভাাঃ ভাাইন াঈহদ্দন যভত উরস্নযা যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮০৬৯ ১৮১৫০২৪৩২৯ ’’

৪৬৩ হযােজুদ্দৌরা বুো মৃত াইদুর ক যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯৭০১ ১৭১৫০৪৭৩৭২ ’’

৪৬৪ ুযভা জফগভ আফদুর ভন্নান যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৮৩৪ ৭১৭৫০৪৭৩৭২ ’’

৪৬৫ ুযাাআো জফগভ ভকান্দয ভারন ভপরা মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৮৮৯৯ ১৮৪৬১১৯২৪৩ ’’

৪৬৬ োজদরু াআরাভ মুছা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৮৭০২৩৩৯১২১ ১৮৭৮২০২১১৯ ’’

৪৬৭ ভনুয াঅভদ আপরাতুন ভুইয়া যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৮৭২৬ ১৮১১৬১৫৫৪৭ ’’

৪৬৮ জভাাঃ জফরার ভভাজারম্মর ভারন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৫৪৪ ১৮২০২২৪৭২৫ ’’

৪৬৯ াঅফুর াজভ আনছাযম্নর ক যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯২০ ১৮৪৩৬৬৪৫০০ ’’

৪৭০ জভাাঃ াহনপ ভভাোঃ আফদুর ভন্নান যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৪৭ ১৮৮৩৬১৬৯৬৫ ’’



৪৭১ পখযম্নর াআরাভ ভভাোঃ কাভার উপিন যম্নল মুছানৄয ৫ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৭৯৮ ১৮৮৩৬১৬৯৬৫ ’’

৪৭২ াাফ াঈহদ্দন ভভাোঃ ভাজাযম্নর ইরাভ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৯৯৪ ১৭৫১৭৫২৭৫৭ ’’

৪৭৩ াআাে ভভাজাফ্পয আভদ নৄযম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮১৮ ১৭৫১৭৫২৭৫৭ ’’

৪৭৪ রালু্ট জফগভ ভভাোঃ নাপছয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮৩৯ ১৮১৩২৪৯৫২৫ ’’

৪৭৫ েজুের মৃত াযম্নন যপদ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৮৮৫ ১৮১৩২৪৯৫২৫ ’’

৪৭৬ াঅফদরু ফাজতন মৃত ফাদা পভয়া যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৮৯৫ ১৮২০৯৮৪৪৮১ ’’

৪৭৭ াঅফুর জাজন যপভ উরস্নয যম্নল মুছানৄয ৪ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬৪০ ১৮৪০৬৭১৭১৬ ’’

৪৭৮ হপকুর াঅরভ আছাদুর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০৪৮৭ ১৮৭৭৪৮৯০৭৭ ’’

৪৭৯ াঅজভনা জফগভ মৃত নুয ভারন নাযী মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬২৮ ১৮২০৯৮৪৪৮১ ’’

৪৮০ নুয াঅরভ জযম্নর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭২৭৩ ১৮৭৭৪৮৯০৭৭ ’’

৪৮১ ান্ন জফগভ তাজুর ইরাভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৬৩৮ ১৮৮২৭৫০২৬৯ ’’

৪৮২ জভাাঃ াঅহেে আপরাতুন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ৮২১৫৪৬০৯১৯ ১৭৩১৯৯৬৭৮৭ ’’

৪৮৩ েেজদফ দা রপন ফাবু যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৫০ ১৮৭৮৭৫২৩১৩ ’’

৪৮৪ খাজরদা জফগভ ফাায উপিন ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯২৬৬ ১৮৭২৫২৬৫৬৩ ’’

৪৮৫ রহন ফাফু মৃত ফজ পয যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৪৪৮ ১৮৭৮৭৫২৩১৩ ’’

৪৮৬ জাজনাঅযা জফগভ আবুর খারয়য ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৮৭৭ ১৮৫১৭৮৫০৪৪ ’’

৪৮৭ াঅহেেযু যভান পরলুর ক ভযাং যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৮৮৪ ১৮৭৮৩৭০৮৬৮ ’’

৪৮৮ তাহভনা জফগভ ভনসুয ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৯৯৪ ১৮৩৪২১২৮৮৪ ’’

৪৮৯ োহফো খাতুন মৃত ভজফর ক ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯৪২৩ ১৮৬০৮০৪৩১১ ’’

৪৯০ াআব্রাহভ মৃত াভশুর ক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৯৪২২ ১৮৬০৮০৪৩১১ ’’

৪৯১ জভাাঃ পহোঈর াঅরভ ার এভযান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৬৩৪২ ১৮৬০৮০৪৩১১ ’’

৪৯২ যম্নহুর াঅহভন নপজয আভদ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫৮৫ ১৮৮৪২৮১৪৫২ ’’

৪৯৩ াআব্রাহভ যম্নহুর আপভন যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৯৬৯ ১৮৮৪২৮১৪৫২ ’’



৪৯৪ াহপো জফগভ মৃত আফদুর কপযভ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮১৫ ১৮৭৪৫১৭৭৩৯ ’’

৪৯৫ াঅফদযু যফ জারকয উরস্নযা যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪৪২৩৯ ১৮৩৫৬৭৬৯৫৪ ’’

৪৯৬ জভাাঃ  াাআপুর ভভাতারেয আভদ যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬১৪৭৬ ১৮৩৫৬৭৬৯৫৪ ’’

৪৯৭ াাোন জফগভ অপর আভদ ভপরা মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৫৭৮০৩ ১৮৭২০৪২৩৩০ ’’

৪৯৮ োভযম্নন্নাায ভয পাযম্নক যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫২৬৬২৮৩ ১৮৭২০৪২৩৩০ ’’

৪৯৯ জভাাজযপ জাজন ভভাত্মাপপজুয যভান যম্নল মুছানৄয ৩ মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫০০০০০১ ১৮১৬২৮৩১৯৮ ’’

৫০০ াঅফুর োজভ আফদুর ভন্নান যম্নল মুছানৄয মুছানৄয ১৫১৭৮৭৫৩৪১৫২৪ ’’

১১ নং মুছানৄয 

ইউপনয়ন 

ক্র.নং োডণ  ধাযীয নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ গ্রাভ য়াড ড ইউপনয়ন এনআইপড নম্বয ভভাফাইর নং পডরারযয নাভ ভভাফাইর নং

১.       োভার াঈহদ্দন সুরতান আাম্মদ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭০৬ ০১৮২৮-৩৭০৪৯৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২.      জভা: জভাত্মপা মৃত নুযম্নর গুা ভ: মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৯৪ ১৮৫৭২৭২২০৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩.     ুযাাআো জফগভ আপভয াভজা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮৬৩ ১৮৮১৭২৩০৩৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪.      োজরা জফগভ ভভাজারম্মর ভা: মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৮০ ১৮৩১৩৬২৭৪১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫.      জতাযা জফগভ আবুর ফায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৮৬ ১৭২৬৫৭৩৩২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬.     হফহফ ভহযেভ ভভা: ভভাত্মপা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮২৯ ১৮৮৫২০১৩৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭.      নূয োান আবুর খারয়য মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৭১১ ১৮৫১৯৫২২৩২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮.     জযাজেো জফগভ ভভা: ইব্রাীভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৫৮ ১৮৬৬৭০৮৩৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯.      াযবীন াঅক্তায মুাম্মদ ভখাকন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০১৪ ১৩৭১৩৫৭১০৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০.              

          

াআব্রাীভ াান ভভা: নূয আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৮৭১০৬৬৯৬৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১.               

          

াানাযা জফগভ ভভা: আবুর ফায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৩০ ১৮৭৯০৩০৫০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২.              

           

নুয োান জফগভ আবুর কারভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৪২ ১৮৩৩৮১৮২৬৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩.              

          

যহপে মৃত ভগারাভ যী মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৫৩৩৯৪ ১৮৪৩৮১২৩৭৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪.               

          

জভা: াাোান মৃত ছাইদুরস্না মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৬০ ১৮৪৫১৫৭৮২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



১৫.              

          

াঅজো জফগভ ভভা: পপক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৫৬ ১৮৪০৬৭২০৪৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬.              

          

জোযা জফগভ পপকুর আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৩২ ১৮২১৫৩১২০২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭.              

           

পুরফানু পপরযাজ খান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮২৩ ১৯৩০০৮৫৬৯৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮.              

          

ুখী তাজুর ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫৯৫৭০৭৬৭৮৮৩৯ ১৮৪৩১৪৭০৮১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯.              

          

জভাোজম্মর জাজন ছারয়দুর ক মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৬২১ ১৮৩৯৩৫৩১৩৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০.              

          

জভা: োপয ভভা: ভজরর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৩১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩১৪৫৩২৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১.              

           

ন ুযনফী নুয আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮২০ ১৮৭১৯২০২২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২.              

          

াহরভা জফগভ ভচৌধুযী ভু ূঁইয়া মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৭৭ ১৮৩৪৯৮৯০৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩.              

         

নুযম্নজ্জাভান নুযম্নযর আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯৪১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৭৯৫১২৯৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪.              

          

াযবীন াঅক্তায নুয আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৫৪ ১৮৪৬০২৩৮২৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫.              

          

াায ফান ুাঅক্তায ভারাইভান ফাদা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮১৮ ১৮১৫০৮১৩৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬.              

         

াঅেহরভা জফগভ ভকাযফান আরী মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৮৬৩৮২১৩৩৮৫ ১৮২২৯৩৭৮১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭.              

          

াজদা জফগভ আবুর ারভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৭০০ ১৬৯০০৯৯৪৪৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮.              

         

হফহফ ভহযেভ ভাফুজুয যভান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৪৫৭ ১৮২৬৫৮২৮৮২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯.              

          

নাহদা াঅক্তায কাভার াা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০৪০০ ১৭১৫৪৩৬৫২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০.              

         

াঅভা জফগভ নজযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৪৭৩ ১৮৩৫৯৯৬৯৯৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১.              

          

জযােোনা জফগভ কাভার াা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮৪২ ১৬৮৭২৭৩৮১২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২.              

         

রাাআরা মৃত ভভাজারম্মর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫২১০ ১৩১৯২১১৯৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩.             

         

ভাহপো খাতুন ভভা: ইপিছ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৪৭৪ ১৮৪৬২৬৬৪৬০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪.              

         

জযাজেো জফগভ কাভার াা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৪৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫.              

         

জভা: হভযন ভভা: আবুর ফায মুছানৄয

মুছানৄয

১৫২৭৮০৯২১৪০১৯ ১৮১১২২১১৯৪৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬.             

         

ভুাম্মদ যাজদ আফদুর আউয়ার মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৫০০ ১৬৯০০৯৯৫১৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭.              

         

গােী োাআায া: ভভা: জাভরদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩১১৭৩৬৫৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৩৮.              

        

ুহপো  জফগভ মৃত ভভাজারম্মর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৬৯ ১৮৭৫৫৫৯১৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯.              

         

ভজনাোযা হুভায়ুন কপফয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯২৭ ১৮৩০০৭৫৮০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০.              

          

ভুাম্মদ াহনপ আব্দুর াপভদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৬১ ১৮৫৪২৫৬৯৯০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১.               

          

াঅজভনা জফগভ ভভা: জাভরদ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬৪৬১ ১৭৯১৩৮৪৫৪০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২.              

          

জভা: োভজদ মৃত পরয়জ উরস্নযা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬৪৬০ ১৮৫৪৮৬০৩৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩.              

         

াঅফুর ফায মৃত ভভায়ারজ্জভ ভা: মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০৪১ ১৮৩৫৬৭৬৭৪৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪.              

          

ীভা যানী পফস্নফ ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩৬ ১৯০৫০৯৫৬৯৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫.              

          

াঅজরা যানী মৃত ভফছু ভাজন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫২১৯ ১৩১০০৬৩৬৫৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬.              

         

জেহযনা জফগভ আরনায়ায ভারন জুরয়র মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৪০০ ২৩১০০৬৩৬৫৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭.              

          

াঅফুর োরাভ ভজাপপয আোঃ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৪৯ ১৭১২৯৬১৯৪৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮.              

         

জযাজেো জফগভ আবুর কারাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৫২ ১৮৮৯৪৯৬১২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯.              

          

যাভরা জদফী মৃত ভফছু ভাজন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩৪ ১৮২৫৫৬৩৯১৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫০.              

         

জভা: াআাে মৃত ভজফর ক মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪০২ ১৮১৩৩২৭৯০৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫১.              

          

জভা: এভরাে মৃত আব্দুর াপকভ মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০১৮ ১৮৭০৬১১৭৩৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫২.              

          

জভা: োভজদ মৃত আব্দুর কারদয মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০১৯ ১৮৩৪০৮০৮২৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৩.              

         

াঅেতাযা জফগভ ভভা: ইব্রাীভ মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৭১ ১৬৪৪৬১৩৩২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৪.              

          

াযফীন াঅক্তায ইব্রাীভ মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৭১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৫.              

         

াযম্নর াঅেতায আব্দুর ভন্নান মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৮০ ১৮৮১৪৪৩৭৮৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৬.              

         

হফরহেে জফগভ মৃত আব্দুর ভ: মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৩২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৭.              

          

াোন জফগভ ভাপনক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৫৭ ১৮২৫১০৫৯৮৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৮.              

         

ারভা জফগভ ভাপনক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৫৩৫৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫৯.              

         

ভাহনে মৃত ভকযাভত আ: মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৫৬ ১৮২৫৭২৮৪৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬০.              

         

পহযদা াআোেহভন গাজী জাভপদুয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৭১ ১৮৩৮৭৬৬৯৮৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৬১.              

          

যানু ভজফর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৩৮ ১৮২১৯৬১৮৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬২.              

         

াহদা জফগভ ভভা: জপভ উিীন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫২৭৮০৬২৩১২৩৯ ১৮৪৫৪৬৪৩০১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৩.             

         

াঅহপো জফগভ আব্দুর ভন্নান মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৭৫ ১৮১৫৫০৯৮১৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৪.              

         

াঅজো জফগভ ভভা: ইউসুপ মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৮২ ১৮৬৭৮২৯৯৬০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৫.              

         

হহযন াঅেতায ভভাাযপ ভারন মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩২৭ ১৮৮২৭০৪৬১৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৬.              

        

জেফর ে মুত জুফাইয আ: মুছায ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৩৪ ১৮৪৬৩৯০৫৩৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৭.              

         

জযাজেো জফগভ ভভা: ার আরভ মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৫৯ ১৮৬৩৫৩১৬৪৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৮.              

        

াঅেতাযা জফগভ আপভয ভারন মুছানৄয ৩

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০০৮ ১৭২০১৫০৭৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৬৯.              

         

াজদা জফগভ আপভয ভারন ভপনয মুছানৄয ৩

মুছানৄয

১৯৯৩১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৮৫৫৭৪০৭১৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭০.              

          

নােভা জফগভ ভপনযম্নর ইরাভ মুছানৄয ৩

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০০৮ ১৮১৫১৪৯২৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭১.              

           

জযখা জফগভ জয়নার আরফদীন মুছানৄয ৩

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০১২ ১৮৪০৫৫৮৪০৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭২.              

          

াঅব্দুর াাআ মৃত মু: ছারয়দ উ: মুছানৄয ৩

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০০১ ১৬৩০৬৩৯৯২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৩.              

         

যহপকুর ভাওরা মৃত জতয়ফ উ: : মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২০২ ১৮১৯৮০২৭৪৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৪.              

          

রােী াঅেতায আরাউপিন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৫.              

          

হভদরু মৃত মুযারী মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০৩৯ ১৮৩৯৮৬২৮৪৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৬.              

         

ঙ্কে ূত্রধয ভফচাযাভ সূত্রধন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৭৩৫ ১৮২৯৭২৫৮৮৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৭.              

          

োনেুন নুয আনছাযম্নর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৩৬ ১৮৩০১৩১৭৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৮.              

         

হুভােুন েহফয মৃত নুযম্নর ই: মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৩৬ ১৮৬৯৪৫৭৪৪৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৭৯.              

          

খহন চন্দ্র ূত্রধয ফযদা কুভায সূত্রধয মুছানৄয

মুছানৄয

১৫৯২০৩৭২৮৫৯১৪ ১৮১১১৮২৯৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮০.              

         

খুকু যানী ফাবুর ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮১.              

          

জভা: োজেয জাজন ভভা: কপরভ উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৫৩২ ১৮১১২৭০৮১৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮২.              

         

ফাফুর চন্দ্র ভেভুদায মৃত ভফচু ভাজন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩৩ ১৮২৭৪৭৮২৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮৩.              

        

জোনা জফগভ ভভা: পপক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪২৪ ১৮৪০৯৮৯৬৩৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৮৪.              

         

াাদাত জাজন আনছাযম্নর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৩৯ ১৮৩০০৭৫৮০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮৫.              

         

াঅব্দুর ভন্নান মৃত ভভা: আরী উ: মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩১৯৯ ১৮৬১৯১৬৯৯১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮৬.              

        

জভা: হপকুর ভাওরা মুিী ভভাত্মাপপজুয যভান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫৯৪৩১৪৮৬৯৭৭৫ ১৮২০২৯০০১৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮৭.              

         

রাখী জফগভ ভভা: া আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫৯০১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮২১৭৪২০৯৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮৮.              

        

জভা: াজ এভযান জারার আম্মদ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৭২১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৭২৫১১৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৮৯.              

         

জভা: হপে মৃত ভখ আং মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪২২ ১৮১৫৪৯৮৫৯৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯০.              

         

জভা: াভেুর াঅরভ মৃত ভভাজাপপয আাম্মদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬৪৬৮ ১৩১২৫৫৯১৬৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯১.              

          

জযাহেনা জফগভ পদদাযম্নর আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৪৬ ১৩১২৫৫৯১৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯২.              

          

জোহনুয জফগভ াভছুর আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৪৫ ১৮৮৭৩৯০৭৪৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৩.              

         

ভনজতাল মৃত পগযন্দ্র মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৮০ ১৮৯৩১০০১১৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৪.              

          

াঅজভনা জফগভ যপপকুর ভারা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৫২৮ ১৮৯০৮৬৪৩৭৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৫.              

         

জভা: পোর ভভা: াভছুর আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৮১৫১৭৮৭৫০০০০০০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৬.              

         

ুযাাআো জফগভ ভভা: এভরান ভারন জপভ মুছাা নৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮১৪ ১৮৪৫৬৩২১৬৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৭.              

          

জভা: এভরাে মৃত মুপি আপরাতুন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮১৩ ১৮৬৫২২২৬৭১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৮.              

         

জভা: ভাভুন াভছুর আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৬১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৮৬৩৭৬৮৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৯৯.              

         

জভা: জভাত্মপা ভজফর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮১১৮০০২৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০০.            

       

ানাে আপজভ উিীন মুছানৄয ৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৭৬ ১৮৮৭০১২৬৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০১.             

       

 জভাোাযম্নর সুরতান আভদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৮৪৬০২৩৬২৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০২.            

       

ুখরার ূত্রধয মৃত কৃষ্ণরার সূত্রধয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৭৩০ ১৮৪৬৯৭০৯২৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০৩.            

      

হল্পী যানী দা সুরকতু দা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১০৪৮ ১৮৯১৬৪১৩৮৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০৪.             

      

জদজরাোয জাজন ভভা: হুভায়ুন কপফয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪২৮১ ১৮৯৩১৩১৬২১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০৫.            

       

াঅজভনা জফগভ ভভা: ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৪০ ১৮৪৩৩৬০৯৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০৬.            

      

োানাযা জফগভ পজলুর কপযভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৭০ ১৮১৬২৮২২১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



১০৭.            

       

জভা: পেরুর েহযভ ভভা: নুয গপে মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৬৮ ১৮৭০২৬২৫৪৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০৮.            

      

ুফর চন্দ্র ূত্রধয মৃত পফভারা সূত্রধয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৭২৩ ১৮৬৫৯০৩১২৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১০৯.            

       

নুযম্নন্নাায জযানা জপয উপিন ফাফয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৭৮ ১৭১৪৩১৮৬৬৬৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১০.             

       

াঈৎর ূত্রধয মৃত পফভর সূত্রধয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৭০৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১১.             

        

ফাফয াজী ভভা: আব্দুয যফ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৭৪ ১৮১৫৬৮০৪২৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১২.             

       

জভা: ভাফুফুয যভান যম্নহুর আপভন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৫৮১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩৫৪৯৮৪৫৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৩.            

       

জযাজেো জফগভ আবু সুপপয়ান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৩৩ ১৭১৫৬১১৬৮৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৪.             

       

জভা: াভেুযর হুদা মৃত নুযছাা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭৩০ ১৮৬৭১৫৭২৩৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৫.             

       

াঅজনাোযা জফগভ ভভা: াভছুর হুদা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭৩০ ১৬৯০০৯৯৫১৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৬.            

       

জভা: হপকুর াঅরভ মৃত আব্দুর ভনাপ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৬৮২ ১৮৫৯৩৬৩৮৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৭.             

       

জভাো: পাজতভা জফগভ পখযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৭৭৩ ১৮৪৬৩১৯৩৮৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৮.            

       

জভাাযপ জাজন নুয ছাা পভয়া মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৩৮ ১৭১৫৫৩৮৪৯৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১১৯.             

       

পহযদা জফগভ ভভা: দুরার মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৩৭৫৯৩৩৩৩৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২০.            

       

াযবীন াঅেতায আবুর ফায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮২৪ ১৮১৬২৪২৪৭৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২১.             

       

াজেযা জফগভ ভভাাযপ ভারন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৪১ ১৮১৪৮৭৩৬৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২২.            

        

নুযোা মৃত এভযান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৬১১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮২৪৯০১৯০৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৩.            

       

নাহেভা ইয়াপছন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৬২ ১৮১২৮৫১৯৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৪.             

       

াঅজভনা জফগভ ভভাাম্মদ ভাপনক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৭০ ১৮৬৫৯৮৬৪৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৫.            

       

াঅেভা াঅেতায ভভা: পযরদায়ান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮৫৮ ১৮৭৭৪৫৫৭৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৬.            

       

জভা: াঅরভগীয পখযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮৮০ ১৮৯৩৩২৪৫২৩৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৭.             

       

জভা: ভাওরা মৃত াপপজুয যভান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭০৫ ১৭৬১৪৩৮১৩৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৮.            

       

জাজনাঅযা জফগভ মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৫৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১২৯.            

       

াঅজনাোযা জফগভ ার এভযান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৬৫১ ১৮১৫৬৭০৩৩২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



১৩০.            

      

নুয াঅরভ মৃত আফদুল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৪৮১ ১৮৪৯২৬৩৪৪২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩১.            

       

যতন কুভায দা মৃত ভগাার চন্দ্র দা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৫১৯ ১৭৭০০০০০৮৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩২.            

       

জদফী যানী দা যতন কুভায দা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৫০৮ ১৮২৫১০৫৯৮৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৩.            

      

হিোংো যানী দা পংকয ফপনক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৯৪১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮২৫৭২৮৪৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৪.            

       

নােভা জফগভ তাজুর ইরাভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯০৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৫.            

      

যম্নভা জফগভ আপভনুয যসূর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৫৬ ১৬৭১৬৯৬৩৯৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৬.            

      

াঅহভনুয যূর মৃত াভছুর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৬০ ১৮২৮৭৫৮৩৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৭.            

       

জোযা জফগভ ভনছায উিীন মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৫৩০ ১৮৭৯৯৭৬৭১৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৮.            

      

নােভা জফগভ ভভা: পপছউর আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭১৯ ১৮৬৩৮৫১০২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৩৯.            

      

াঅফদরু ভহেদ মৃত ভতাপাজ্জর ফাযী মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৯১৪ ১৬৩৪৮৩০১২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪০.             

      

াহনা জফগভ ভামুনুয যপদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩১৪ ১৮৪৬০২৩৫৫৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪১.             

       

াঅফুর ফায মৃত ভকযাভত আরী মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৯৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪২.             

       

ভহেো খাতুন ভভা: নুযম্নর হুদা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪১৭ ১৭৩০১৬২৫২৯৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৩.            

       

জভা: জভাত্মপা ভভা: ভপাযকান উপিন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২০৩ ১৮৩১৪০৭২৬৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৪.             

       

জভা: নুযম্নর হুদা মৃত ভখ আাং মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২০৩ ১৭৫২৪৩৫৯৭৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৫.             

      

াঅজো জফগভ মৃত ভজয ইরাভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩২৩ ১৮৭৪৮০৯৭৬৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৬.            

       

ুহরা ফারা ভেভুদায মৃত মরগশ্বয চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩২৩ ১৬৪২৭৬০০১৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৭.             

       

ফান ুযানী ভেভুদায অজুডন চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২২২ ১৮৬৪৭৪১২০৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৮.            

       

যহভা জফগভ পনজাভ উপিন মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩২৪ ১৮৯১৬৪১৬০৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৪৯.             

      

জভা: াআাঈেু ভজাপপয আাম্মদ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৭৯ ১৮৫৩৬৫০৬৫৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫০.            

       

হফদ চন্দ্র ভেভুদায মৃত পচভত্মযে ভজুভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৬৫ ১৩০১৬৭০১৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫১.             

       

জভা: াঅফুর খাজেয মৃত াযম্ননুয যপদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৭৬৩ ১৮১৬৭০৮০৪৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫২.            

       

েহেনা জফগভ আয়ুফ আরী মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৩০৫ ১৮৩৩৯৫১৪৪১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



১৫৩.            

      

জভা: েেনার াঅজফদীন ভভা: আয়ুফ আযী মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৭৭৭ ১৮৫৮৯৬৪৬৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫৪.             

      

জোনা জফগভ ভভা: আয়ুফ আরী মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৩০২ ১৭৫৭৮৯৩৬৩৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫৫.            

       

জভা: াঅপচায আব্দুর ফারতন মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৭৩ ১৮১৫১৪৯২৪০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫৬.            

      

জযােোনা জফগভ ভভা: আপছায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৭৩ ১৮৩৮৬১৪৯৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫৭.            

       

ােুণ ন চন্দ্র ভেভুদায ভাপনক চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২১৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫৮.            

      

জভা: োভার মৃত ইপরয়াছ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬২১৯ ১৮৩৯০২৩৭৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৫৯.            

       

োহফো খাতুন সুরতান আাম্মদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৪৬২০৩ ১৮৮৩০৫২৬৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬০.            

      

ুরতান াঅাম্মদ মৃত মুকন্ডর আরী মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৮৪ ১৮১৫১৪৯২৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬১.            

       

জাযভুো জফগভ আপজজুয যভান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৮০ ১৮৭১৪৭৮২০৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬২.            

       

জযােোনা জফগভ ইউচু মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬২০২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৩.            

      

োানাযা জফগভ মৃত জপযম্নর ক রাজু মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩১৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৪.            

       

ভাহনে চন্দ্র ভেভুদায মৃত ভমারগশ্বয চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২১৮ ১৬৭৬৮১২৩৬৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৫.            

      

হদ্বজন চন্দ্র মৃত েবাত চন্দ্র মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬২৫৩ ১৮২৫১৫০৩৮২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৬.            

      

যহভ াঈরস্ন্যা মৃত জপযম্নর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩১৩ ১৮৬৪৮১৩১১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৭.            

       

াঅফুর োজভ মৃত ইউনুছ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩২৭ ১৮১২৩২৬০২৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৮.            

      

েজুের চন্দ্র ভেভুদায দীরন চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৯৮৯১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৯৫৯৬৫০৮০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৬৯.            

      

জানাযা জফগভ ভভা: ভকাযফান উপিন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৯১৫ ১৮১২৪৬৪৬৪২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭০.            

       

 জভা: জপাযোন াঈহদ্দন মৃত আব্দুর াপনপ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮৪০ ১৮৭৯৯৭৬৬৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭১.             

       

াজনা াঅক্তায আবুর ফায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭২৪ ১৭০২৬২৬৪২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭২.             

       

জভা: নুযম্নর হুদা মৃত নুযম্ন ছাা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭২২ ১৮৩৬৪১৪২৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭৩.            

       

ুহপো জফগভ নুযম্নরস্না মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭৯০৬ ১৮৩২৪১৪৪০১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭৪.             

       

জযাহেনা জফগভ ার আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৬৩ ১৮৬৩২৫৭৮৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭৫.            

       

নুযম্নর হুদা মৃত আব্দুর ভন্নান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৬৮১৫১৭৮৭৫০০০০০০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



১৭৬.            

       

ুযাাআো জফগভ ভাইন উপিন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯৩১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৮৫৩৫৬০৪৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭৭.             

       

জভা: াঅফুর ফায মৃত ভজফর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৬৩১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮২৯৪৯১৮৭১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭৮.            

       

ুহপো জফগভ কাভার উপিন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২২৩ ১৮১৬১৩৮৩৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৭৯.            

       

াযহভন াঅেতায ভভাপজবুর  ভাউরা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯৪১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৭৬১৭৫৭৬২১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮০.            

      

াাদাত জাজন ভভা: নুয ভারভন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৮১২০৯১১৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮১.            

       

জোযা জফগভ নুয ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮২.            

       

াঅফুর োরাভ মৃত ভজফর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮১৯ ১৮৩০০৬১৬১৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৩.            

      

াভুন নাায মৃত ইউসুপ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭১৯১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৪.            

       

েহভ াঈহদ্দন মৃত ইউসুপ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭১৩৪ ১৮২৩৮৩১৭৪৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৫.            

      

হল্পী ভভা: ভনছু আাভদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৫৭ ১৮৬৫৪৫৯৬০৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৬.            

      

জভা: ভনেুয াঅভদ ভভা: আবুর কারাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০০৭ ১৮৬৯৬১৫৯৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৭.            

       

জভা: নুয জাজন ভভা: এছাক মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮১২ ১৮৮২৭৫১৩১৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৮.            

      

জভা: জভাাযপ জাজন মৃত আবু সুপপয়ান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৮১ ১৮২৪৭৬৭৫২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৮৯.            

      

হযনা যানী পনী কাভত্ম মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫২২৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯০.            

       

জখরনা জফগভ ভভা: পখযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭০৩ ১৮১৫৬২২৭১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯১.             

       

পাযানা জফগভ ভভা: পযয়াদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৮৮১৫১৭৮৭৫৩৪২৩০০ ১৮২০০৫৮৪৪১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯২.            

       

াঅজনাোযা জফগভ আফদুর কাপদয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৬৩ ১৮১২৮৪৭৮৪৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯৩.            

      

া াঅরভ ভভা: ভীয আব্দুরস্না মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৭৩১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৫২৩৭৬৪৮২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯৪.             

      

হভনার মৃত যরভ চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩০ ১৮৫৮৯৬৪৬৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯৫.            

       

ুভন পভরন মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫২১৮ ১৮১৫১০২৫৫৬৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯৬.            

      

পহযদা জফগভ ভভা: দুরার মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৩৭৫৯৩৩৩৩৩৫ ১৮১৬৩০৬০৫৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯৭.            

       

াঅব্দুর োজদয মৃত া: পছপিকুয যভান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৭০১৫১৭৮৭৫৩৪৫০০০ ১৮৬১২৬৩৭৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

১৯৮.            

      

নুয োান জফগভ মৃত আরী উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩১১১ ১৮৪১০০৮৭২১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



১৯৯.            

       

জভাজভনা জফগভ পযরদায়ান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩১৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০০.            

      

জভা: পখয াআরাভ মৃত ভগারা যভান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৬০৩ ১৮১৪৩৯৬২৮৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০১.            

       

জযহেো জফগভ ভভা: পখযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৬১১ ১৮২৪৩২৫৮৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০২.            

       

াঅজভনা জফগভ ভভা: ভাকছুরদয যভান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৬০৮ ১৮৭১৪৭৮২০৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৩.            

      

জযাজেো জফগভ ার আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৭৮৮৯৫৮০৫৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৪.            

       

জভা: াঅহেেরু ে মৃত অপজ উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭১৬ ১৮৭৬১৪১৬২৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৫.            

      

াঅফোয াঈহদ্দন ভকান্দয পভয়া মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫৯২০৩৮৮০৮৮২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৬.            

      

ভুাম্মদ হেফহযো আবুর কারভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৭.            

       

জভাাঃ জাজন  ভভাোঃ কালু মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৩৭১৭৯৫১৯৯১ ১৮১৬২৪২৪৭৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৮.            

      

যম্নভা জফগভ  ভভাোঃ জারদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৬৫১৯৮২০৮ ১৮১৯৯৮০৫৯৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২০৯.            

      

পখযম্নর াআরাভ ভপফ উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২২৭২৫ ১৮৮৪৭৪৭৭০৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১০.            

       

ােুণ ন ভেভুদায সুধীয চন্দ্র মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৩৭১ ১৮১৫৯২৯৭০৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১১.             

       

তুরী  যানী অজুডন চন্দ্র মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৬৭ ১৮১৬৭২১৭৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১২.            

        

ফাফনা যানী সুা ধীয চন্দ্র মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৭২ ১৮৩১১৩৩৭২৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৩.            

       

নেন চন্দ্র ীর ননী  ভগাার ীর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৭৬১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮১৫১৪৬৫১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৪.             

       

জভাাঃ ারা াঈহদ্দন পখযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭০৪ ১৭১২৩৮৮৮০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৫.            

       

হদজরাোযা জফগভ  ভভাোঃ সুজাউর ভারা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭০৮ ১৮১৬৪৪৬০৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৬.            

       

ারভা জফগভ কাপযমুর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৭২০৬০৭৪১৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৭.             

       

দরু যানী পভন্ট ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬৪৬৫ ১৮২৩৮৮৫০৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৮.            

       

তহরভা জফগভ পভরন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩৪০৮০৭৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২১৯.            

       

 জভাাঃ াাদাত  ভভাোঃ এভরাক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৯৮৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২০.            

       

নহভতা যানী মৃনার মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩১ ১৬৪৭৫৮৫৫৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২১.            

        

নাহেয াঈহদ্দন ার আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৮৭৬২১০৭৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



২২২.            

       

 জভাাঃ োভযম্নর াান ার আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৩.            

      

াজদা জফগভ উপি আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৬০ ১৬৪৪০৭১৮২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৪.            

       

াঈলা যানী সুা ভন মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫২১২ ১৮১৫৩৩৬১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৫.            

       

াঅেহরভা জফগভ ভয পাযম্নক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৪৩ ১৮৩৫৯৫২৬৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৬.            

      

গীতা যানী ীর দুরার চন্দ্র ীর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৪৫১৬৫ ১৮১৪৯০০৭৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৭.            

       

ভাহপো খাতুন  ভভাোঃ আপজজুর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৫২৭১৭ ১৮৪০৫৫৮৪০৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৮.            

      

াঅজভনা জফগভ  ভভাোঃ কপফয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭৩৬ ১৮৫৯৩৪৯০৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২২৯.            

       

হফহফ াজেযা আব্দুর াই মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৯৯ ১৮৮৮৯৪৯৬০০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩০.            

      

েহুযা জফগভ মৃত আবুর কারাভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৫৭০৪া ১৮৭১৭২১৪৪৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩১.            

       

নুয াঈরযা মৃত নুয ভারন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৪৮৯ ১১১৫৭১১৪১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩২.            

      

নাহদা জফগভ  ভপাযকান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৪৪ ১৬৪৭১০৩৪৩৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৩.            

     

জভাাঃ জফরার আপফউর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮০৬৯ ১৮২৮৫৭৪৫১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৪.            

      

াঅফুর োজভ মৃত এাক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৫৯৮ ১৮৮০৯২৮৯৯১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৫.            

      

যাাআো খাতুন মৃত ভারজদুর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩৪০ ১৯৮১৪৮৬৮৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৬.            

     

জভাাঃ াঅহফাঈর ে মৃত ভভাোঃ াভছুর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪০৯১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৭.            

      

জোনাযা জফগভ মৃত আফদুর ভন্নান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৫৩ ১৭৮৩৭৪১০০৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৮.            

     

জফাযান মৃত ভভাজাপপয মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮০৫৮ ১৮১২৮৫৩৩৯০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৩৯.            

      

জভাাঃ জভাোজজ্জভ মৃত যপভ উল্যা মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০০৫ ১৮২৩৫১৫৬৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪০.            

       

জভাাঃ াঅফ ুুহপোন মৃত ারপজ উল্যা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৪৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪১.             

       

জভাাঃ াঅযাপ াঈরযা মৃত যম্নহুর আপভন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৬০০ ১৮৩৪৪৮৯৪৬৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪২.            

       

জভাাঃ োভযম্নর াান  ভারাইভান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮২১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৬১২০৯৫৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪৩.            

      

পের ে মৃত নুয ইরাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৫৬৩ ১৮১৬২৭৮৫৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪৪.             

      

জভাাঃ জারাাআভান মৃত াভছুর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৪১৭ ১৬৩২৮৪৪২৪১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



২৪৫.            

       

 জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত ফাদা পভয়অ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮০২২ ১৮১৫৬৬৫১৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪৬.            

      

 জভাাঃ ভহপে াঈদ্দীন ভভাোঃ আক্কাচ উিীন মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৫০০০২৮ ১৯৮২২৫৬৪৮৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪৭.            

       

াঅজভনা জফগভ আফদুয যপভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩১৭ ১৬৪১৩৯৭২৫১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪৮.            

      

াঅজভনা জফগভ  ভভাোঃ পপকুর আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৮৫৩৮২০৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৪৯.            

       

পুরোন জফগভ  মৃত াযম্নন যপদ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৮৬ ১৮৩৪৬৪৬২৩৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫০.            

      

ভযন  ভেভুদায  মৃনার কাপভত্ম ভজভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩৭৯ ১৮১৩৮৯০৪৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫১.            

       

ানে ুভেভুদায মৃনার কাপভত্ম ভজভদায মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩৭৮ ১৭৯০০৫৮৬৫১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫২.            

       

নাহেভা জফগভ পভরাদ উিীন মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৬৫১৯৫০৯৪ ১৮৩৪৪৮৯২৭৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৩.            

      

রােরা  জফগভ  ভভাোঃ কাভার মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩০৯ ১৮৫৯৫৮৮৪৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৪.            

       

জভাাঃ াঅকুর োরাভ মৃত াযম্নরনয যপদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৫.            

      

তপুযা জফগভ  আবুর কারভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩২৬ ১৮২৮৫৭৪৫১৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৬.            

      

াযম্নভা  যানী  মৃনায চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৮৭৭ ১৮৫৭২৭৭২৬০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৭.            

       

হফধান  চন্দ্র ভেভুদায  মৃত পভনার চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ৮১৫৬১৪৯৯০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৮.            

      

াযোনা াঅক্তায হ আবুর কারাভ আজাদ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৯২২৯৪১৫৭ ১৮৭৯১৯০৫৬৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৫৯.            

      

েল্পনা যানী ভেভুদায মৃত মৃনার কাপভত্ম ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৩০৯৭৩২৪০৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬০.            

      

ভৃনার ভেভুদায মৃত পচভত্মাযন ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৮৯ ১৮৫১৯২৪৩২১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬১.            

       

াভেুয নাায আিাপ উল্যা ভপরভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৯০ ১৮১৬১৩১১৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬২.            

      

জভাজনাোযা জফগভ  ভাপনক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৪৯১ ১৮৭৪৬৫৫০০৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬৩.            

     

ুভন ভপফ  উল্যা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬২৪৩ ১৮৫৫৪২০০৬৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬৪.            

      

নূয  নাায জফগভ আফদুয যভান মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫৯৫৭০৭৬৪৩৪৬৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬৫.            

      

 জভাাঃ জপাযোন ভভাত্মাপপজুয যভান মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৮৫ ১৮৫১১৬৯০৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬৬.            

     

হুভােুন েহফয মৃত আবুর কারাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৭৩ ১৭১২০৮৪২০১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬৭.            

      

নােভা জফগভ াভছুর আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭১০ ১৮৬৫৬৯৪৮৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



২৬৮.            

     

 জভাোাঃ ুযভা  ভভাোঃ াাফ উিীন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৯১৭ ১৮১৪৩২৩৬৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৬৯.            

      

হভনাযা  জফগভ  ভফরার মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪২৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭০.            

       

জভাাঃ েহয  ভভাোঃ ভফরার মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭০০০৪৯০ ১৮২০০৫৮৪৪১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭১.             

       

 জভাাঃ তােরু াআরাভ  ভগারাভ পকফপযয়া মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৪০০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭২.            

       

 জভাাঃ জফরার আফদুর ভন্নান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৮৫৩৮৪১৫১ ১৮৬১০৫৭১৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৩.            

      

 জভাাঃ জফরার মৃত ভজফর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৫৭৩ ১৮৬০৮৬৪৮৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৪.            

       

হফরহেে হফো মৃত ভভাোঃ াভছুর ক মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪০৯৯ ১৮২৪৫১৬৭০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৫.            

       

 জযাজেো জফগভ ভগারাভ পকফপযয়া মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৮০৭ ১৭৬৪৯৯১০১৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৬.            

      

নাহেভা জফগভ মৃত ভভাোঃ ইউছু মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪১০২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৭.            

       

জভাোাঃ হনরুপা জফগভ  ভফরারয়ত ভারন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৫৩১ ১৮৭২৬৪১৮০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৮.            

      

 জভাাঃ জফরাজেত জাজন মৃত াজী  আফদুর াফ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৫৩৩ ১৮১২৮৪৭৮৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৭৯.            

       

াজ এভযান ফাদা পভয়া মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৬৫০ ১৮১৯৮০২০৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮০.            

      

যহভা  জফগভ  ভভাোঃ নুয আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৪৯৩ ১৮২৮৪৫৬০৭১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮১.            

       

 জভাাঃ াঅফুর োজভ আবুর কারাভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৪৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮২.            

      

াজদা জফগভ জপযম্নর ইরাভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮২৮ ১৮২২১০৭২২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৩.            

     

নুয  াঅরভ  মৃত আফদুয যপদ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩২৭৮ ১৮৫২৩৭৬৪৮২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৪.            

      

নােভা জফগভ াাদাত মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫২২ ১৮১৫৫২৯১৯৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৫.            

      

 জোযা জফগভ নুযম্নর  আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৯০০ ১৮৮১৩০৭৩৫৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৬.            

     

যহভা  জফগভ পদদাযম্নর আরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৪৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৭.            

      

াঅফদযু যভান আবুর কারভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮০১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮১৫৫০১০২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৮.            

     

রােী  ভেভুদায যতন চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২২৪ ১৮১২০৯১১২৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৮৯.            

      

াআহরোে মৃত তপজর ফাপযক মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৫৫৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯০.            

      

াজরা জফগভ  ভভাোঃ পপযদুর ভারা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭০৬ ১৮১৬৩৭২৪৪৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



২৯১.            

       

হনযথ চন্দ্র ভেভুদায মৃত সূর্য্ড কুভায ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১২৮৮ ১৮৬৭৩৭৯৮৮৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯২.            

       

তপুযা জফগভ  ভভাোঃ ফাবুর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫২৭৮০২২২৭৯২৬ ১৮৩৬৭১১১৪৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৩.            

      

 জভাাঃ জভাত্মাহপেযু যভান মৃত আফদুয যপদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৮৪ ১৭৮৭৭৫৯০৩১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৪.            

       

োজভ মৃত াপপজ উল্যা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৬৭৫ ১৮১৬৪৪৭৯১৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৫.            

      

হফহফ  াজেযা আফদুয যাজ্জাক মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০২৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৬.            

      

যহভা  নুয  ছাা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৪০ ১৭১৪৩১০২৮০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৭.            

       

াঅজরো জফগভ ভয পাযম্নক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৩১ ১৭৬৬৪৭৩২০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৮.            

      

 জভাাঃ যহপকুর মৃত আফদুরভনাপ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯১০ ১৭৯৩৮৫৮৯৮১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

২৯৯.            

      

হফহফ েেনাফ আফদুর ফারতন মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৩৩ ১৬৭৫৮০৭৭৮১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০০.            

     

াঅফদরু ফাজতন নুযম্নর  আাদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৬৬১৫১৭৮৭৫০০০০০০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০১.            

      

কুরেুভা জফগভ যপপকুর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯২৯ ১৮১৩৩২৮৩৬০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০২.            

      

যনহেত ূত্রধয মৃত ভতরজন্দ্র কুভায সূত্রধয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৬৯৪ ১৮১১৫৬০৩৪৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৩.            

     

জভাাঃ ফাফুর মৃত পপকুয যভান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫৯২৮২৮৭৮১৭১৪ ১৮৬৪১৯৭০৫৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৪.            

      

জভাাঃ জহরভ মৃত ভভাজারম্মর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৩১ ১৮৮৯১৯০২৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৫.            

     

জভাাঃ ভহনয  ভভাোঃ ভভতাজুর কপযভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০৫০ ১৭৪৩১০৪৫৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৬.            

     

োহদা জফগভ নুযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৭.            

      

জভাাঃ োপয আবুর কারভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৪৩ ১৮৪২১০৪৫৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৮.            

     

ুহপো জফগভ আফদুয যপভ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০২৯ ১৮৬৪৮১৩৩৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩০৯.            

     

জভাাঃ োভার াঈদ্দীন মৃত াভচুর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৮৭০ ১৮৭১৯৯৫৮১২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১০.            

      

োজরা জফগভ া আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭৯২৭ ১৮১৪৩২৭৬৪০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১১.            

       

হপযম্নো জফগভ  ভভাোঃ জাপয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৫২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১২.            

       

ুাংকু যানী অজুডন চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫২৭৮০৮২১৬৬৫৪ ১৮১৩৩১০১৭১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১৩.            

      

ফুয  খান মৃত ডাোঃ ইউসুপ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০৬৭ ১৮৫৬১৮৬১৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৩১৪.            

       

জভাাঃ ভভতােরু েহযভ মৃত নুযম্নর ইরাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯১৩ ১৮৪০০৬০৬৯২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১৫.            

      

জযহেো জফগভ ভভতাজুয কপযভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৯০ ১৮৭৪৯৮৭৩৪৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১৬.            

      

ফজেন্দ্র কুভায ভেভুদায মৃত পফাযী কুভায ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৮৭৬ ১৬৭৯১৫৬৫৯৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১৭.            

       

জভাাঃ াজ াঅরভ মৃত আফদুর আপজজ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৫৮ ১৮২৩৮৩১৭০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১৮.            

      

হভনু্ট ভেভুদায মৃত অনাথ ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫২২১ ১৮১৩০৬৩১৯৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩১৯.            

      

ভহযেভ  জফগভ  ভভাোঃ কাভার উিীন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৮৭২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২০.            

      

ভৃনার ভেভুদায মৃত ফযদা চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৮৮২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২১.            

       

যম্নহেনা জফগভ  ভভাোঃ ার আরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৬৩ ১৮৩০১০৪২৯৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২২.            

      

াঅহরো জফগভ ভভাোঃ কাভযম্নর াান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৭৮০ ১৮৪০৮৬৩৬৩৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৩.            

     

 জভাাঃ াাআপুর াআরাভ  ভভাোঃ পপক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৫৫৭ ১৮১৫৮০৭০৫৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৪.            

      

 জভাাঃ ভহনয জাজন মৃত ভভাোঃ আফদুর কারাভ সুকানী মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫৯২৮২৯৪৯২৫৩১ ১৮৪৮৫২৪৪৪২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৫.            

      

 জভাাঃ াঅরী  ভকান্দয মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৯৮৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮২২২২৯৬৯৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৬.            

     

 াজনা জফগভ জারদ উল্যা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৯২২৯৫৩৪৭ ১৮২১৩৮২৬৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৭.            

      

 ধনুোযা জফগভ মৃত আবুর কারাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৪৮৯ ১৮৩৭৬৮৮৯৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৮.            

     

জভাাঃ াহনপ মৃত নুযম্নর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৮৬৮৫২৯০৮৩৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩২৯.            

      

োপয নুয পভয়া মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৮৯ ১৮৭২০৩৮৬২১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩০.            

     

গীহত যানী পনযজ্ঞন ভজুভদায মুছায ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৮৮৫ ১৮৩৭৪৭৮৬৫৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩১.            

      

ানে ুভেভুদায ংকয ভকজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৯২৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩২.            

     

হপজযাো জফগভ  ভভাোঃ পছিক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫২৭৮০৫২২৪৬৫০ ১৮২৯৪৯৫৭২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩৩.           

     

ীভা যানী কারাচান ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫২৭৮০৮২১৬৬৮৬ ১৮২৮৩৭০৫২৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩৪.            

     

কুরুভা জফগভ েহর আরনায়ায ভারন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০০৪২ ১৮৪৩৬০৬২০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩৫.            

     

পহেরা জফগভ  ভভাোঃ নুযম্নর হুদা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭২৩ ১৬৭৫৮০৭৭৮১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩৬.           

     

াঅফুর খাজেয নুয ইরাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৯৯৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৩৩৭.            

     

জহরনা  াঅক্তায ভভাোঃ পাযম্নক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৯৩১৫২৭৮০৭০০০০০০ ১৭০৯২২৭১৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩৮.           

     

হভন্ট ভেভুদায মৃত োন পয ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৩২৭ ১৮৭৯২৩৪৯৯৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৩৯.            

     

াঅফুর োজভ মৃত নুয উল্যা পভয়া মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৯৫৭১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩৮৪২৯২০৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪০.            

      

াঅফুর োরাভ ভভাোঃ পভয়া মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৪৮ ১৬৩০৬১৭৭৬৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪১.            

       

ুোাঈর ভাওরা মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮২৭০৭ ১৮৩৪৪০৭৯১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪২.            

      

 জভাাঃ োপয মৃত আরী উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩১৮১ ১৯৯৯১৯৯১৭৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৩.            

     

 জভাাঃ েহভ াঈহদ্দন পপযদুর ভায়া মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭০৯ ১৮১১১০৩২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৪.            

      

জভাাঃ াআরাভ মৃত যম্নত্মভ আরী মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৩৮ ১৮৩০৬৮২৯৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৫.            

      

যাজনা জফগভ আবুর কারাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৯৭৯ ১৮৫৩৪০২৬৮৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৬.            

     

োানাযা খাতুন মৃত ছপফ উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬০৭২ ১৮১১৫৪৩৭৬০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৭.            

      

হদদাযম্নর াঅরভ মৃত আব্দুর ভভাতাররফ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৭৪৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৮.            

     

হফহফ াঅজো  ভভাোঃ ভারায়ভান মুছানৄয ‘২

মুছানৄয

১৯৯৪১৫১৭৮১৩০০০০০০ ১৮৬০৫৮১০০১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৪৯.            

      

তপহয বুো মৃত অপদুর মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০০৩ ১৮৭৭৬০৬৭৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫০.            

     

ুুুযাাআো জফগভ ভারায়ভান ফাদা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০৪৫ ১৮২০০৭৫৪০৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫১.            

      

 জভাাঃ ভহপে আপজজুয যভান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪১২৫ ১৮১৯১৬১৭৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫২.            

      

ুেীত চন্দ্র ভেভুদায  ভগৌযাঙ্গ চন্দ্র ভজুভদায মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৯৮৭ ১৮১৪৭১৯৬০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৩.            

     

াআোেহভন াঅক্তায  ভভাোঃ াাফ উিীন মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৩০ ১৮৫৬৮৩০৪৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৪.            

      

হফহফ যহভা  ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৫৩ ১৮৯৬৪৯৩১৭২৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৫.            

     

 জভাাঃ হুভােুন েহফয  ভগারাভ নফী সুকানী মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৫১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৬.            

     

াঅফুর োজভ মুত এনামুর ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৩৪ ১৮৫৭৬৭০৮৬৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৭.            

      

াযম্নর জফগভ  ভভাজারম্মর ভারন মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৮৬৯ ১৮৭১৮৪৯৭৪৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৮.            

     

পুো  জফগভ  ভভাোঃ ভানুভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০০২ ১৭৪৯১০০২৫৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৫৯.            

     

াজেযা খাতন মৃত আব্দুর ভারজদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯০২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৩৬০.            

     

াযম্নর াঅক্তায আব্দুর ভন্নান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৫০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬১.            

      

 জোযা জফগভ মৃত ভভাোঃ ইপি মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮২০৩৫৪৭৮৭ ১৮১৪২৬৬১২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬২.            

     

হপজযাো াঅক্তায ভাকছুরদয যভান ভুইয়া মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০৪৬ ১৬৩০৫৭০১০২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬৩.           

     

ভোজম্মর জাজন মৃত আফদূল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৫০০০ ১৭৭৯৭২২৭৭১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬৪.            

     

তােহরভা জফগভ  ভভাোঃ ভপরভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৯২২ ১৮৩৪৬২২৭১৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬৫.            

     

নুপা জফগভ মৃত জপযম্নয ক মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮৯৩ ১৮৮২৭৫০৮৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬৬.           

     

ভাপুে মৃত আপজজুয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০২৪ ১৭২৫৪১৬৫২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

যভান ভইয়া

মুছানৄয

৩৬৭.            

     

াঅজভনা জফগভ আজাাযম্নর ইরাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

মুছানৄয

৩৬৮.           

     

াঅজভনা জফগভ মৃত ভাদরয়ত উল্যা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৮৪৮ ১৮৭২১৫৭২১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৬৯.            

     

 জভাাঃ নেযম্নর াআরাভ 
হরটন

মৃত নুযম্নর হুদা দাগয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯১২ ১৮১৪৪৬৪৮৩২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭০.            

      

ূজনণন্দ মৃত রযকৃষ্ণ ভঘাল মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৫৭৭ ১৮২৩৩৯৬৩৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

হফো জঘাাঃ
মুছানৄয

৩৭১.            

       

াঅহযপুর াআরাভ  ভভাোঃ পপক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৭১৫২৬৩৯৩৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭২.            

      

হদজরাোযা জফগভ ডোঃ বুয খান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭০৩৪ ১৮১৫২৫৬০২৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৩.            

     

 জোাআতুন নুয  ভভাোঃ পাযম্নক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৪.            

      

জযহদা জফগভ মৃত আব্দুর কারাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮০৪০ ১৮১৩২২৮৬৮০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৫.            

      

 জভাাঃ েহয আব্দুর আদুদ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৪৮৯ ১৮৪৫১১৭৭১৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৬.            

     

জযাজেো যপভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৭.            

      

জভাাঃ েহভ াঈহদ্দন আব্দুর ফারতন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৫৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৮.            

     

ুেন পভরন চন্দ্র মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৩৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৭৯.            

      

পাজতভা জফগভ ধনু মৃত নুযম্নর হুদা মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯২০ ১৯৮৮৩৪২১৭৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



োঃ

মুছানৄয

৩৮০.            

     

ুহপো জফগভ  ভভাোঃ জাভার মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৮৩৯ ১৮১৫৭১১৩৪৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮১.            

      

 জভাজভনা জফগভ  ভভাত্মপা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৯৫৯ ১৭১৬৮৭৩৮১৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮২.            

     

জভাাঃ জভাত্মপা মৃত পরয়জ উল্যা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৯৫৮ ১৮২৭৪২০৫২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮৩.           

     

াআহিে াঅরভ  ভভাোঃ নুয ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৮৪ ১৪৮৩৯৬৫৫১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮৪.            

     

জভাাঃ াঅরভগীয  ভভাোঃ জাভরদ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪২৬৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮৫.            

     

জগারাজেয জফগভ মৃত আরনায়াযম্নর ক মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭৩২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮৬.           

     

 জখ জভাাঃ াভেু মৃত ভভাত্মানরছয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯০১ ১৮৭৮২০২৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

পফল্যা

মুছানৄয

৩৮৭.            

     

নাহাদা জফগভ খপফযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৭৮ ১৮১৪৮১৫৯৬৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮৮.           

     

নাহেভ াঈহদ্দন  ভভাোঃ জয়নার মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৫২ ১৮২২২২৯৫৬৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৮৯.            

     

ওভয পাযম্নে মৃত আব্দুর ভাোঃ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৮০৮ ১৭৮৮৩৩৩৩১৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯০.            

     

পাজতভা জফগভ মৃত ভভাোঃ ফাবুর মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৭৫২৫৪৯৩৩ ১৮৭৩৪৪৪৬৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯১.            

      

এনাজেতুয যভান যপপকুর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৭১৫১৬২৮৩৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯২.            

      

নুয োান জফগভ মৃত আপরাতুন পভয়া মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৮৯৮ ১৮৫৯৩৮৪২৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৩.            

     

জভাাঃ যহপে আব্দুর ভনাপ মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৯৭৪১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৫৯৩৪৯০৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৪.            

      

 জভাাঃ াঅেফয জাজন মৃত আপরাতুন পভয়া মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯০৯ ১৮৯০৭১৫১২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৫.            

     

 জোযা জফগভ  ভভাক্তারদয পফরস্না মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৯১৬ ১৮১৪৯০০৭৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৬.            

     

 জভাাঃ যহপে মৃত আপরাতুন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৬৬১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮১১৯২১১১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৭.            

      

‘হফহফ ভহভা জফগভ খপফযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০৩০০ ১৮১৬৪০৫৪৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৮.            

     

নাহেয াঈহদ্দন খপফযম্নর ইরাভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৭৮ ১৮৩৩৮৬১৩০২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৩৯৯.            

     

 জোযা জফগভ আবু তারয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯২১ ১৮৬৫০৩৪৪২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০০.            

      

াজেদা জফগভ াভসুয উপিন মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৮৬ ১৮২৫১১১৮১৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৪০১.             

      

াঅজনাোয জফগভ মৃত আব্দুর ান্নান মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯২৪ ১৬২৪০৯৫৮১৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০২.            

       

াঅজো জফগভ  ভভাোঃ ভপরভ মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৩২ ১৮৭৪৮১২১৩৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৩.            

      

নুয ফানু আরভগীয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪২৬৬ ১৮৩০১৬৫৬৫৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৪.            

       

জোেনা জফগভ  ভভাোঃ পপক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৬৯৯ ১৮২৩৭৫৯১২৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৫.            

      

হফহফ খহতো জফগভ যপপকুর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৮৯৯ ১৮৭২১৫১২৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৬.            

      

জযাজেো জফগভ আকতায ভারন মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৯৮৭১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮১১৭৩২৮১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৭.            

       

োন্নাতুর জপযজদৌ ভভা: ইপরয়াছ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৬০৭ ১৩২৯৩১৩৭৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৮.            

      

াঅেহরভা জফগভ ভভা: াদাত মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৬০২ ১৮৭৯৩৪৪৫২৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪০৯.            

      

জিভ রার ভেভুদায সুদীয চন্দ্র মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৬৬ ১৮৯০০৬২৭২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১০.             

      

দগুণা যানী ধয জীফন চন্দ্র ধয মুছানৄয ১

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০০৬৯ ১৮৭০২৬২৩৪৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১১.             

       

নাহেভা জফগভ ভভা: জারফদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬২৬১৯ ১৮৬৫৪৫৩৩৩১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১২.             

       

জোনা জফগভ ভভাতারয মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬২৮০৩ ১৮১১৮৪৭৮৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৩.            

       

শ্রী েৃষ্ণ দা মৃত ভজু যাভ দা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৩৪০৭৬৯ ১৮১৬৩৫৩২৪৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৪.             

       

যাভ চন্দ্র দা মৃত বুধু চপকদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৬৭৮ ১৮১১৮৭১১৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৫.             

      

াঈৎর দা পফপধভলে দা মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০২২৬ ১৮৪৬৬৭৬১৩৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৬.            

       

জভা: াভেুা্দ্দীন মৃত ভজাপম্মর ভারন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০২২৬ ১৩১৭৬৬২৫২৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৭.             

       

াহভভ মৃত ভয আযী মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪২০৬৬ ১৮৮৬৫৮২৬৯০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৮.            

       

োন্নাতুর নাাইভ ুহভ ভভা: ভামুন উপিন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৪৩৭ ১৮৩৭৬৮১২২২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪১৯.             

      

ভুাম্মদ োভজদ মুাম্মদ পছপিক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৫৩৯ ১৮৫০৩৭৫২৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২০.            

       

জভাাম্মদ যম্নজফর মৃত ভপাযকান মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৯৮৮১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৫০৩৭৫২৩৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২১.             

       

তাহরভা জফগভ জপযম্নর ইরাভ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৬০৭ ১৮৮৩১৫৬৪৪৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২২.            

       

জভা: জভাত্মপা ভজফর ক মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৮২৪১৬১৯০১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২৩.            

      

জভাাাং াহনপ মৃত জয়নার আরফদনীন মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯০৬৯ ১৮৩৮৬৩০০৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৪২৪.             

      

যত্না ভেভুদায মৃত নকুর ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২২৯ ১৮৮০৩০৯২৪৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২৫.            

       

জাযাফ মৃত জয়দ আম্মদ মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯০৫৪ ১৮৩০৫৫৯৪৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২৬.            

      

াঅজরা যানী সুদাভ ভজুভদায মুছানৄয ২

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৪০৮ ১৮৯২০৩৩১৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২৭.            

       

হফদ যঞ্জন কৃষ্ণ পয মুছানৄয ৯

মুছানৄয

১২৫৮০৫৩৩২৭৮৩ ১৮৬৭৯৬২০৪৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২৮.            

      

হদদাযম্নর াআরাভ যপপকুর ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৭৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩৬৪১৪২৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪২৯.            

       

জভাো যম্নভা জফগভ ভভা: নুযম্নর ক াছান মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৮৩৬৬৫৫৪০৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩০.            

      

জযাজেো জফগভ আনছাযম্নর ক মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৪৫৪ ১৮২৫৯৯৬০৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩১.            

       

জভা: ভুনেুয মৃত ার আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২১৫২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩২.            

      

ভজনাোযা জফগভ ভভা: পগয়া উপিন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৩৫৫ ১৮৩৫৫৬০৪৬২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৩.            

     

জভা: াঅাআেুফ াঅরী মৃত ভতাপারয়র আং মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২০৪৫ ১৮১১৫৪৫৩৯৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৪.            

      

াহরভা াঅক্তায হনা জপযম্নর ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২১৯৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৫.            

      

ানাে জফগভ মৃত ভপপজ উল্যা মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৯৬৩ ১৮১৬১৩১৮৩৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৬.            

     

হযনা জফগভ ভভা: যপভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৯৪৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৭.            

      

াভেুন নাায যপপকুর ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৩৫০ ১৮১৮৯০৮০৫২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৮.            

     

োভজদযু যভান মৃত আবুর কারাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫১৯৭৭ ১৮১৪০৭৯৪৮৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৩৯.            

      

হপজযাো জফগভ ভভা: ভাইন উপিন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২০৪৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪০.            

       

ানাে জফগভ ভভা: ভাইন উিীন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২০৩৪ ১৮১১১০৮০৫৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪১.             

       

হনরুপা জফগভ ইপি আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২০৩৩ ১৮১৫৬২২৭১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪২.             

      

াজনা জফগভ ভভা: জাভার উপিন মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৮৭১৫১৭৮৭৫৩৪৬৭০০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪৩.            

      

জভা: েহভ াঈহদ্দন ার আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৬৮১৫১৭৮৭৫২৫০০০০ ১৮১৫২১২২২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪৪.             

      

াঅোী যানী যাে পভাং কাপভত্ম যায় মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৪৯ ১৮২৮২০৪৪৯৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪৫.            

       

যম্নভা পভরন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫১৭৬ ১৮১৫৫২৮৭২৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪৬.            

      

ুধীয চন্দ্র মৃত ভাচযে মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৫৯ ১৬৪৪৬১৩৩২০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৪৪৭.             

      

হনায ফারা অমূল্য ভজুভদায মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫১৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪৮.            

      

হভরন চাঁন ভগাপফন্দ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫১৭৫ ১৯৮৯৭৬২৭০৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৪৯.            

       

ফানা যানী নত ভজুভদায মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৭০ ১৭২৭৩০৬০৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫০.            

      

িহতভা যার্ী পযভর মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৭৫ ১৮৬৩২৫৭১৫৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫১.             

      

াঈত্তভ অমূর মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৮১ ১৮৮৬৯৮১৩৪২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫২.            

       

যত্না ফারা ীর মৃত পনভাই চন্দ্র ীর মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৬৬২ ১৮৭৮৭৯৮৯৬০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৩.            

      

তহতযার্ী যাে সুধাংশু কুভায ীর মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪৯৫১ ১৭৩৫২৮৯১৫৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৪.            

       

তােহরভা জফগভ নুযম্নন্নফী ভখাকন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩১০৮ ১৮১৩২২৮৮২৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৫.            

      

নেুো খাতুন ভভা: ভভাত্মপা মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৭৪ ১৮১৫০৬৪১৬৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৬.            

      

হফোধন আফদুর ভন্নান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩০৬ ১৬৩২৯৮০৮৮২ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৭.            

       

ুহপো জফগভ পভজানুয যভান মুছানৄয

মুছানৄয

১৮১২৭২২১৬৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৮.            

      

জভা: জফরার মৃত আফদুর াদী মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪২৯ ১৮১৪৩২১৯০০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৫৯.            

      

নাায জফগভ ভপন পভয়া মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪১৪ ১৭৩৮৭৫১৪৪৫ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬০.            

      

জভাজভনা জফগভ ভভা: আবুর ফায মুছানৄয

মুছানৄয

১৫৯৩৭০১৭১৮০৮৯ ১৮১৪৩৮৪৯৮৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬১.            

       

জভাোম্মৎ খাজরদা ভভা: ভপনয মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৯১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬২.            

      

নাহেভা জফগভ ভভা: আরভগীয মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৯৫৭ ১৮২৩৫৩৬৭১১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৩.            

     

হফহফ জোযা আপতকুয যভান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭২৮২ ১৮১৩০১২০৮৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৪.            

      

হফহফ কুরুভা  ভভা: ভপরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৩৭৫৯৬২৩২৪৬ ১৭৬৪৫৮০৬৯৩ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৫.            

      

াঅরভগীয ছপফ উল্যা মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮২৮ ১৮১৬২৪২৭৫৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৬.            

     

যহভা জফগভ নুয জাভান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০১০ ০১৮২৮-৩৭০৪৯৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৭.            

      

ভহভ আবুর কারাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪২৭৫ ০১৮১১-৮০০২৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৮.            

     

ভহভা জফগভ ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

২৮৪০৫৯৮০৪৮ ০১৮৭৪-২৫১৩০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৬৯.            

      

েহয পযাদ মুছানৄয

মুছানৄয

৮৭০৫৯৭০৯৬৩ ০১৮২৭-৪৭৮২৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৪৭০.            

       

হদদায মৃত আবুর কারাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪২৫২ ০১৮২৮-৩৭০৪৯৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭১.             

       

জফরার াঈহদ্দন নুয জাভান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০০৮ ০১৮২৬-১১৯৩১৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭২.            

       

জযাজেো জফগভ আ: ান্নান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭২০ ০১৮৩১-০৯৩৫১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৩.            

      

েহনুয জফগভ জপয মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ০১৮৭৪-২৫১৪০৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৪.             

      

ওভয পাযম্নে ইউনুছ পভয়া মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭৩৪ ০১৮৯২-০৪৯৯০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৫.            

       

াঅব্দুর ান্নান মৃত মুছা পভয়া মুছানৄয

মুছানৄয

১৫২৭৮০৭১৭১৫৮৫ ০১৮৩৬-৩১০০৬৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৬.            

      

াাফান ুজফগভ ান্নান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৭২৮ ০১৮১১-৮০০২৯৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৭.             

      

পখযম্নর াআরাভ আনছাযম্নর ক মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৮৬৩৮২৭৮৫০৪ ০১৮১৫-৬১৬১৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৮.            

      

জযাজেো জফগভ পখয মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৯৮৮ ০১৮৭৬-৭৬৬৩৪৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৭৯.            

       

নুযম্নর াআরাভ নুয আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৪০ ০১৮৩৯-৭৫১৬৬৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮০.            

      

হফহফ াঅজো আ: ভান্নান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫১৮৫ ০১৮২৬-৩৬৩৩৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮১.            

       

জভা: াঅোদ পখযম্নর ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯১৫১৭৮৭৫০০০৩৪০ ০১৮৩৫-৯০২২৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮২.            

      

হযোদ ভন্নান মুছানৄয

মুছানৄয

৪৬৬২৩৩৩২৭১ ০১৮১৪-০৩৯২৬৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৩.            

     

জোযা জফগভ নুয ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৮৩০ ০১৮৩৯-৭৫৬৬৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৪.            

      

জোৎনা আরাউপিন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৫৩৪৫১৮৮ ০১৮২২-৪০৭৮৭০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৫.            

      

েজুরখা জফগভ নুয ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

৭৩৫২৩৩৮৯৯৫ ০১৮৩৯-৭৫১৬৬৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৬.            

     

াঅব্দুর ভন্নান নুয ছাা মুছানৄয

মুছানৄয

১৮২৬৩৬৩৩৭৮ ০১৮২৬-৩৬৩৩৭৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৭.            

      

নুয াঅরভ অপদ উল্যা মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৭৭৯ ০১৮৩৯-৭৫১৬৬৬ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৮.            

     

কুরেুভা জফগভ জপভয মুছানৄয

মুছানৄয

৬৯০২২৭২৩৭৩ ০১৩০৬-৭০২১৪০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৮৯.            

      

াঅজভনা জফগভ আইয়ুফ আরী মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯৪১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ০১৮৭৪-২৫১১৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯০.            

      

োজদরু ভভাত্মান মুছানৄয

মুছানৄয

১৫৯৪১৩২১৯৭৩০৯ ০১৮৬৬-২৭৬৩৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯১.             

      

াঅব্দুর ান্নান নুয ছাা মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৬৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ০১৮৮৬-৩৭৬৮৬১ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯২.            

       

কুরেুভা জফগভ পফপফ আরয়া মুছানৄয

মুছানৄয

৬৯০২২৭২৩৭৩ ০১৩০৬-৭০২১৪০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮



৪৯৩.            

      

াহদা জফগভ আইয়ুফ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭২৭ ০১৮৭৪-২৫১১৭৭ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯৪.            

       

নাহেভা জফগভ জারদুর ইরাভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৫৭১ ০১৮২৭-৪৭৮২৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯৫.            

      

পাযহবন পপকুর আরভ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ০১৮১৫-৬১৬১৭৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯৬.            

      

হেহদ্দে নুযছাা মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫২৭১৩ ০১৮৬৬-২৭৬৩৬৮ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯৭.            

       

ভভতাে জফগভ যম্নহুর আভীন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৪০৭৫ ০১৭৯৫-৮৩২৯৩৯ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯৮.            

      

োভার াঈহদ্দন সুরতান আাম্মদ মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৬৪১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ০১৮৯২-০৪৯৯০৪ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৪৯৯.            

      

কুরেুভা জফগভ ভফরার উপিন মুছানৄয

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩০১১ ০১৮২৭-৪৭৮২৩০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

৫০০.            

      

যাজনা জফগভ জয়নার আরফদীন মুছানৄয

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৩০০ ০১৮৮১-০৯৩৫১০ আছান উল্যা ১৮১৮৮৬৪৬৪৮

ক্রোঃ নং নাভ পতা/স্বাভীয নাভ য়াড ড মুছানৄয জাতীয় পযচয়ত্র ভভাফাইর নং পডরারযয নাভ

পডরারযয ভভাফাইর 

নাম্বায

১

জভাাঃ োাহঙ্গয ভভাোঃ আইয়ুফ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৪৯৮৩১৫১৭৮৭৫০০০০০০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২

জভাাঃ ফাফুর ভভাোঃ ভভাযপদ পভয়া

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৬০৩ ১৮২৯৮০৯২২৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩

নােভা জফগভ ভভাোঃ ভাছুভ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭০১ ১৮৫৩০৭৫৭২০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪

হযন আব্দুর াদী

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৮৫২৬৭০১৬ ১৭৭৯৯৩৪২৭৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫

যত্না ফারা ীর পভদুর কাভত্মী ীর

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৪৯ ১৮৭২৩৬২০১৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬

জযােোনা জয়নার

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৯৬ ১৮৭০৫৮৮২৮১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭

োানায জফগভ ভভাোঃ আব্দুল্যাহ্

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮২০ ১৮৯০৮৬৩৭৬১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮

ওীদা খাতুন আবুর কারাভ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৭৩ ১৬১৫২৮১৮৭৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯

াঅজভনা জফগভ ভদররায়ায

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৯৯৪১৫১৫৮৭৫০০০২০০ ১৬১৫২৮১৮৭৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০

যভুো জফগভ আবুর কারাভ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২৯ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১

েহনুয ইয়াপছন

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৮৪ ১৮৫১৯১৮৯৬৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২

হভনা জফগভ পনজাভ উপিন

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৭২ ১৮৫৯২০৪৩৩৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩

াযা োান আফদুর াফা

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮০৫ ১৮৮০৯২৮৩১৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪

জযেীো জফগভ জীভ উপিন

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৫৬ ১৮৪৬৩৮২১৩৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



১৫

োভজদযু যভান ভভতাজ উপিন

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৬৩ ১৮৬০১৬১১১৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬

হভনাযা জয়নার আরফদীন

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০৭১ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭

যহভা জফগভ আবুর পরয়জ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৭৬২ ১৮৯০৮৬৩৯৬১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮

পহভা ার এভযান

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৮৫৩০৭৫৭২০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯

জভাাঃ জাযাফ নূযর আাদ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৬২ ১৮৮২৭৫১৮৫১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০

জানাযা জফগভ ভভাোঃ ারপজ

মুছানৄয

৭

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮৭৩ ১৮৪৫৫৩৭৮৮৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

মুছানৄয

২১

জভাাঃ াাফ আফদুর ভন্নান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭১৩

১৮৫৯২১২৫৬৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২

নূয োভার জারার আরভদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪১৬

১৯৫৪৩১১২৯৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩

জভাাঃ াজপে আফদুরস্নয ভাজী ভাপঝ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮৭২

১৯৫৪৩১১২৯৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪

াঅফদযু যভান আফদুর আাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯০৬

১৮৬৩৫৩৭১৯২ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫

াঅজভনা জফগভ আবুর ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩২৬

১৮২৩৯৪৪৮৩৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬

জযাজেো জফগভ ভভাোঃ ইপি আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৭৬

১৮২৩৯৪৪৮৩৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭

জভাাঃ জারাাআভান মৃত আফদুর ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৪৫

১৮৪০৪১৩৯৪৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮

জভাাঃ াঅেীভ  ভভাোঃ নূযম্নর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬২৭২৭

১৮৪৮১৭৭২২৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯

েজুরবা জফগভ ভভাোঃ ভফরার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫১৯৯৩৫১

১৮৫১৪৪৮৫৮৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০

াঅেতায জফগভ ভভাোঃ পদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৭৭১

১৮৫১৪৪৮৫৮৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১

হেন্নাতুয নুয যম্নত্মভ আরী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৩০

- আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২

জভাাঃ ভাাইনাঈহদ্দন ভভাোঃ যপপক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৭৪

১৮৭৮১৭২৩৬০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩

হফোধন আফদুয যীভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২০২

১৮৮০৯২৯১২৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪

হেনা জফগভ আজীজ উরস্নযা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৭১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫

াঅফুর  োজভ মৃত আফদুর জপরর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৪০

১৮৩৮৮২৯১৪৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬

াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৭০

১৮৪০৪১৩৮৯৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৩৭

াঅেভা ভভাোঃ পযদয়ান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৬৬৮৫৮

১৮৩৪৫৭১৪৬৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮

াআেভত াঅযা জফগভ পদুরস্নয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯৫১৫১৭৮৭৫০০০০০০

১৭৯৮৮০২২৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯

াভেুয নাায আজীজুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২২২

১৮৭২০৪৮২১৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪০

েহযনা আরতাপ ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩১৪

১৬১৫২৮১৮৭৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪১

জভাাঃ জভােতপা আছাদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৪৩০ ১৮২৩৯৪৪৮৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪২

হফহফ নফীো াভছুর আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৭১৭ ১৮২০২২৪৫৫২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৩

াঅফ ুোপয ভারজদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৬৩ ১৮২০২২২৪৫৫২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৪

খহতো মুপি পছপিক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৯৭ ১৮৭৯৯১৪৪৬১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫

ভাাইন াঈহদ্দন জয়নার আরফদীন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭৮৫ ১৮৮০৬৫৪২০৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬

জফরার াঈহদ্দন যম্নহুর আপভন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৮০ ১৮২৩৯৪৪৭৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭

 জভাাঃ েহযভ  ভভাযরদ আভদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৮৮৯ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৮

জভাাঃ েীভ াঈহদ্দন ভভাোঃ যম্নহুর আপভন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৮৬ ১৬৪৪৬৩৭০৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৯

জভাাঃ াা াঅরভ মৃত ভভাোঃ নুয ইরাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৯৮ ১৮৭৯১০৪৫১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫০

জভাাঃ াঅফদরু ভহতন আফদুর আাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯২৫ ১৮৯০৮৬৩৭৬১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫১

তপুযা জফগভ আরনায়াযা ভফগভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৫৮ ১৮৭৩১৩৩৯৫৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫২

োাঈোয জফগভ আবুর ফয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯১৩ ১৮২২০০৫৩৪১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫৩

পহযদা জফগভ আবুর কারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৮৭ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫৪

কুরেুভা জফগভ মৃত পজলুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৬৮৮ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫৬

হযনা ভভাত্মাপা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৮২ ১৮৫৯২৯৯১৪৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫৭

াাফ াঈহদ্দন মৃত আবুর কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫১৬ ১৮৫৯২০৪৩৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫৮

খহতো জফগভ আবুর কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫৫২ ১৮৭২৫৯৬৪০৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৫৯

যম্নফান আবুর কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬১১২ ১৬১৫২৮১৮৭৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬০

জভাজভনা জফগভ ভফরার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩৫৭ ১৮৮০৯২৮৩১৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৬১ হফহফ পাজতভা
আফদুর াই

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৬৬৯৫০ ১৮৭৯১০৪৫১৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬২

াঅফ ুতাজয মৃত সুরতান আাং

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৬৭২৩৫ ১৮৬৮৬১৪৭৬১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৩

জোনা জফগভ জয়নার আরফদীন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৬৭৯৮০ ১৮৭৯১৭৮০৫৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৪

স্বন ভভাোঃ া আরভ ভেঁচু

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৪৫৯৪২ ১৮২৯৩২০৬২৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৫

জভাাঃ াঅপোয ভভাোঃ আফদুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৮৭১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৩০৯৯০৯৩৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৬

জভাাঃ াঅরাাঈহদ্দন আবু তারয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৬৭২৩১ ১৮৭২০৩৯৪৪০৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৭

াাোভার মৃত যম্নহুর আপভন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৬৫০৩২ ১৮৭২০৩৯৪৪০৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৮

জভাাঃ জফরার মৃত আফদুর াদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৫৬৬৩২৯ ১৬৩১৬৬১৮৬৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৬৯

জোনা াভছুর আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৩৬১৯৮০ ১৮৭৭৪৫১১৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭০

যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভপরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫০০০০২৬ ১৬৩৪১৮৪৯৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭১

তাহভনা জফগভ ভঞ্জুয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৩৭ ১৮১৫৩৮৮৮২৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭২

াযবীন  ভভাোঃ জাভরদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০৪৩ ১৬২৬৬৬৯৩৫৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৩

োভজদ মৃত আফদুর কারদয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০১৯ ১৮৩১০৫০০৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৪

জভাাঃ জখ পহযদ কাভার উিীন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮০৪ ১৮৩১০৫০০৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৫

জযােোনা জফগভ ভভাোঃ ভপরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০৩৮ ১৮৭৬৩৯০৩৪৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৬

াঅরা াঈদ্দীন মৃত ভভাজারম্মর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৩৫৫ ১৮৭৬৩৯০৩৪৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৭

াাদাজতয নুয  ভভাোঃ যাজা পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০১১ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৮

জভাাঃ াাোান মৃত আফদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৪২ ১৮৬১৫৭২৪৩২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৭৯

জভাাঃ াঅফুর োরাভ মৃত আফদুর াপকভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০৪১ ১৭৪০০৫৪১২৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮০

জভাাঃ জফেন মৃত আপজজুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৪১ ১৭৪০০৫৪১২৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮১

জযহেো জফগভ জয়নার আরফদীন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৯৯ ১৮৩১০৫০০৩৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮২

ভহনয আফদুর যপভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৯৫৪ ১৬৪৭৪৯৯১০৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮৩

হনোভ াঈহদ্দন ফাবুর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০৩০০ ১৬৪৭৪৯৯১০৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৮৪

োানাযা জফগভ  ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০১৩ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮৫

পাজতভা  ভফগভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৭৭৩ ১৮১২০৮০৬৭৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮৬

ভেনা জফগভ ভভাোঃ কপযভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৮৯২ ১৮১৭২৭২৭৪৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮৭

াঅজভনা খাতুন যাাদ পভয়া

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২২ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮৮

ুযভা জফগভ পদুরস্না

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২১১ ১৮৯৩১০০০৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৮৯

জভাাঃ াআাঈেু মৃত আফদুর খাররক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৮১ ১৮৪৬০৫৩১২৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯০

োরা াঈদ্দীন নুয জাভার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯১৫১৭৮৭৫০০০৪২০ ১৮৬৩৫৩৭১৯২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯১

যহফন ফাবুর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৮৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৭৩১৩৬১৯৭১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯২

জভাাঃ হযাত ভভাোঃ আফদুয যফ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৬০০ ১৭৫৯৩৬০২২৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৩

াজেদা জফগভ মৃত যম্নহুর আপভন

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৯৪ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৪

াঅফুর োজভ সুা রতান আভদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৪১ ১৮২৮৪১৫৪৭৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৫

যাো হভো ফপদউজ্জাভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০১ ১৬২৪৯৩৪৯৪০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৬

াজনা ভাফুজ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৫৭৫২৬৭৫৫২ ১৮৫২৬০৩৮১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৭

জফরার নুয পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯০২ ১৭৫৪৮২১৭১৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৮

পেেন হফো আফদুর য়াদুদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৫৪ ১৮৩৭৪৬৩৮৮৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৯৯

 েেনার পজলুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৮৭৫২৬৫৬৫৭ ১৮৩৮১৩৩৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০০

জভাাঃ নোফ ভভাোঃ সুরতান আভদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫৬৭ ১৮৩০৫৫৬৮৬৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০১

 জভাাঃ জফরার মৃত আফদুর াদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩২৯ ১৮২৭৬৮৯১৯৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০২

ুযভা জফগভ জয়নার আরফদীন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৬৭ ১৮১৯০৭৫৬২৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০৩

াভেুর াঅরভ মৃত ভপপজ উল্যা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৭৬৫৫৬ ১৮৩৭৬৩৭০৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০৪

হহযন জফগভ ভভাোঃ পাযম্নক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯১৭ ১৮২২৩০৬৮১৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০৫

নুয োান ভদররায়ায ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৮৭৫২৬৭৩৫০ ১৮৬১২০২৩৮২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০৬

াঅরভগীয মৃত আফদুর াদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫২০ ১৮৬১০৫৭৪৯৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



১০৭

জভাাঃ াজ াঅরভ মৃত যাজা পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮৯৫ ১৮২৭৬৮৯১৯৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০৮

ুহপো জফগভ ভফরারয়ত ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৭৭ ১৮৩৭৯৩৭২৮৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১০৯

জভাজেনা জফগভ  ভফরারয়ত ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২১৬ ১৮৫২৭৩৭৪১৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১০

াঅেতাযা ভভাোঃ নুযম্নর আাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৮৭৫৩৪৫৯৫৮ ১৮৪৬৫৭৫৫৭৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১১

ভঞ্জযু ভভাোঃ কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৩৯ ১৮৪২৫৫১৮০৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১২

হপকুর াআরাভ ভাকছুদুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৭০ ১৮৩৫৯৪২৪০৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৩

ভজনাোযা জফগভ আবুর কারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৫৮ ১৭২০৬৩৮১৯৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৪

যাহফো জফগভ ভভাোঃ ভাইন উপিন ভাপনক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৫৫ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৫

হফরহেে জফগভ  ভভাোঃ ভগারাভ

মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২৩ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৬

হভনায জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩০০ ১৮২৪১২৫৫১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৭

 জযখা জফগভ  ইভাইর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৭৪০ ১৮৬১২২৫১১০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৮

যাজনা ভভাোঃ াইফুর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৪৫৮৭৭৫২৬৬৪৯৫ ১৭১২৮৭৮১৫৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১১৯

খাজরদা ভভাোঃ াাফউপিন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৯৬৮ ১৭১২৮৭৮১৫৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২০

ভাহপো া আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৩০ ১৮৩৭৬৬৫৬৬৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২১

হভনাযা  ভফরার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৮৮৩ ১৮৯১৬৪১৯৬৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২২

হররুপা জফগভ কাভার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৮৮০ ১৮৩৭৬৫২০৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৩

নূয  োান ভদররায়ায ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৫০ ১৮২৯৯৬৯৯৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৪

াঅযে ুজফগভ ভভাোঃ ভাাযফ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৫৬ ১৮১১৬২৮৯১৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৫

নােভা জফগভ আফদুয যপদ

মুছানৄয

১৫৯৬৫৪০৫৪৬৫৫৩ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৬

হফহফ ভহযেভ া আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮৯৮ ১৮৬৩৯৯৭০৪৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৭

 জভাাঃ েহযভ মৃত হুভায়ুন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

২৪০২৩১৭৬৯৩ ১৮২৮৯৬৯৯৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৮

ফুরফুর াঅক্তায  ভরার উপিন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৪৭৮৭৫২৫৩৮৯০ ১৮৪৬১৮৫৭৫৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৯

জভাজভনা আবু তারয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৯৭৫ ১৮৩৮১৪৭৭১২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



১৩০

জভাাঃ ভাখ ুহভো আফদুর খাররক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৪০১৫১৭৮৭৫০০০০০ ১৮৬৬০৩৮১৯৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩১

হেন্নাতুয নূয ভফরার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৫৩ ১৮১৯০৭৫৬২৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩২

জভাাঃ াআেফার ভফরার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৬০০ ১৮৬৫১৮৬৪৪০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৩

াভেুর াঅরভ মৃত আফদুর ফারয়ছ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২২৮ ১৮৪৬০৪৭৪৪১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৪

জযহেো জফগভ ভভাোঃ পছপিক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৭৫২৬৫৩৯১ ১৩০২০৮১৩৩২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৫

জভাাঃ োভজদ মৃত নূযোজা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০৫৪ ১৮১৪৮৯৫০৯৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৬

জভাাঃ াঅরাাঈহদ্দন মৃত নুযছাা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৬৭০ ১৮২৪১১০১৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৭

জভাাঃ নুয োা আফদূল্যাহ্

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩১০ ১৬৩৪১৮৪৯৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৮

 জভাফাজ̂য াঅম্মদ মৃত মুপি ভদররায়ায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৮৮৮ ১৮৭৪২৬৯৯৭৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৩৯

জভাাঃ ভাভুন ভভায়ারজ্জভ ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪১০৪৯ ১৮২৭৫১৮৫১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪০

নূয োান মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৪৪৮ ১৮৭২১৫৫৮৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪১

জোাযা জফগভ ার আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৮৩ ১৮৮৪০৬৭৮৫২ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪২

াঅোে াঅরী মৃত যম্নহুর আপভন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩১৪ ১৮৩০৫৫৯০১০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৩

জভাাঃ েীভ মৃত আছাদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১১১ ১৮৫৩০৭৫৭২০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৪

োভজদ মৃত আাদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৫৬৭ ১৬২৯৮৬০০১৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৫

োপয াআরাভ আছাদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৬৯৫ ১৮৮৩৮১৩৩৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৬

জরার উপিন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৮৮৬ ১৮২৪১১০১৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৭

জভাাঃ েীভ ভভায়ারজ্জভ ভাাইন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩১৮ ১৮২১৬৮২১২০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৮

জযােীনা ফায ভতাপয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৯৫ ১৮২৫১৮০২২২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৪৯

পহযদা াআোেহভন মৃত ভভাজাপপয ভাাইন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯০১ ১৮৮৩৮৫৮৩৭২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫০

যহভ ারপজ ভাপনয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯১২ ১৮২৪১০৯৪৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫১

নুযম্নর াঅরভ মৃত আনছাযম্নর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৯৬ ১৮৩২৫৮৮৯১১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫২

াভয চন্দ্র ীর মৃত আনছাযম্নর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯০৭ ১৮২৫১১৬৮০৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



১৫৩

যাজনা জফগভ ভামুন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৭৫২৬৫৭০২ ১৮২৫১১৬৮০৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১২৫৪

জভাাঃ নুয নফী মৃত আবুর ফাপক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৬১৭ ১৮২৫১১৬৮০৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫৫

জভাাঃ নাহেয মৃত ভগারাভ ভাপজদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৮৯ ১৭৯৫৩৬৩৮৬৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫৬

াহরভা ভাইনউপিন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৮৯ ১৮৬০৬৬৩৩০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫৭

নেো জফগভ আফদুয যীভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৯৬৩ ১৮৬১২২৫১১০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫৮

াঅফদরু ভাহনে মৃত ইপি

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৭৯৯৯ ১৮৩০৬৮৪৭০৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৫৯

জভাাঃ াঅজনাোয ভভাোঃ াপনপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬২২৮ ১৮৩৭০৬৬৭৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬০

জভাাঃ াঅরভগীয  ভভাোঃ আফদুর কারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪২৭ ১৮৭৯০৭৬৩০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬১

োজরখা  জফগভ ইয়াপছন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৪৭৮৭৫২৬৮৯৮৯১ ১৮২৪৩৫৭০১৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬২

জভাাঃ ভঞ্জযু ভভাোঃ ইউসুপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৫৬ ১৮৮৩৮১৩৩৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৩

নুয োান আফদুর ভপতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৪৯ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৪

জাজর আবু তারয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৩৪৮৯ ১৮৬০৫৩১৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৫

জভাাঃ জভাত্মপা আবুর কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৭৮১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৬০৫৫৭৫০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৬

জযহেো জফগভ মৃত আফদুর আাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৪৮ ১৮৪৫৫৪৫০৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৭

াহরভা জফগভ াইফুর ইরাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৪৭ ১৮৪৫৫৫৪০৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৮

কুরেুভা  ভভাাযপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৬৭ ১৮৭৩১৩৩৯৫৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৬৯

াঅফদযু যহভ ভভাোঃ জপফয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৭৫২২৬৭২২৫ ১৮৬৬২১২৩২৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭০

োজেযা জফগভ আাভদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬০৭৬ ১৮২৮৯৬৯৯৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭১

োপয ভভাোঃ ারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫৪৬ ১৮২৪৩৫৭০১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭২

জভাাঃ জভাত্মাহপে মৃত ফাদা পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০৫৮ ১৮৯৩১০০২৮৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭৩

ভাহপো াহ্ আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৩০ ১৮৯১৬৪১৩৮৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭৪

হযজদাো ভপপজুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২০১ ১৮২৫১৮০২২২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭৫

জভাাঃ জাযাফ মৃত কাভার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৭৬ ১৮৫৯২১২৫৪৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



১৭৬

াঅহেেযু যভান াহ্ আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২২৪ ১৭২৬১৮৩৯৪৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭৭

জভাাঃ াঅফুর মৃত আাদ পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৯২২৯৫৩৪৭ ১৮২৮০৪৭৬১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭৮

জযােোনা ভভাোঃ জারফদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭২৭ ১৮৮২৪০৭৬৪১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৭৯

নাহেভা জফগভ আবুর ফায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৯৭৭ ১৮২১৬৮২১২০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮০

যাজনা জফগভ ভয পাযম্নক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৭৩ ১৮২০৮২৫১৮৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮১

জভাাঃ জভাত্মাপা মৃত আফদুর ভান্নান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৯৬৯ ১৮২০৮২৫১৮৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮২

াআব্রাহভ আোঃ ফারয়ছ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৭২ ১৮২৫১১৬৮০৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৩

নাহেভা ইয়াপছন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৬৩ ১৮৩০৬৮৪৭০৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৪

 জভাাঃ হেহদ্দে মৃত ভভাোঃ আোঃ ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫৯৬৫৪০৫৪৫৩৮৩ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৫

াঅেতায জফগভ ভাঈন উপিন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৯৮ ১৮২৪১০৯৪৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৬

খহতো জফগভ মৃত আোঃ ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৬৮ ১৮৫৯২১২৫৬৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৭

াঅফুর ফায  ভফরারয়ত

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২১৩ ১৮৯২২১৫৮৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৮

জভাাঃ োভার মৃত আফদুয যপদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৫৫ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৯

াঅজনাোযা মৃত আফদুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৬৪ ১৮৩১০৫০০৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯০

জভাাঃ নুযম্নর াঅপোয আফদুয যাজ্জাক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২০৭৯ ১৮৩০১৮৬৫২৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯১

াঅফুর োরাভ মৃত নকীফ উল্যা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২৮ ১৮৫৯৯২১২৫৬৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯২

জদজরাোয পপিক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৮৭১৫১৭৮৭৭৫০০০০০০ ১৮৭৯৯১৪৪৬১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯৩

েহেনা ভভাোঃ নাপছয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫২৭ ১৩১০৭৭৭৩৪৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯৪

াজদা জফগভ  ভভাোঃ াপনপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৪০৭২২৫৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯৫

জভাাঃ হুভােুন েহফয ভভাোঃ যাজপভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০১২ ১৮৪০৭২২৫৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯৬

পুর হফো ভকান্দায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৬০ ১৮২২২৬৪৯৪৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৯৭

াযবীন জপয আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৮০ ১৩১০৭৭৭৩৪৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

১৮৯

াজেযা জফগভ ভভাোঃ জাভার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৬৭ ১৮৯০৮৬৩৭৬৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



১৯৯

াভেুর াঅরভ মৃত আযাদ পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৯৭৩ ১৮২৪১০৯৪৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০০

জযহেো জফগভ ভভাোঃ াপপজুয ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩০৮ ১৬৪৫১৭০৭৭৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০১

জভাাঃ হদদায  ভভাোঃ াপপজুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৮৬ ১৮৭৫৫১৯৭৬০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০২

েহযনা মৃত আরতাপ ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩১৪ ১৩১০৭৬১২৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৩

নূয নাায আবু ফকয পছপিক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭৮০ ১৮৩৭৭৬০৩৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৪

জভাাযপ ভপপরজয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০৫১ ১৮৯০৮৬৩৭৬৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৫

জোজরখা জফগভ ভপনয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮২৫ ১৮১৬০১৩৮৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৬

োহদা জফগভ জয়নার আরফপদন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৯৫ ১৮৯০৮২৫৩৭৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৭

জভাাঃ াহনপ ইভাভ যীপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৯৫ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৮

জোযা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৬৪১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২০৯

হফহফ কুরুভা মৃত ভযাজুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩৯ ১৮৭৫৫১৯৭৬০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১০

নেন তাযা মৃত ভভাোঃ ইউসুপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫০৫৪ ১৮৩৫৬৭৬৬৫০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১১

ভাযোনা জফগভ পযাজ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৫৪ ১৮৮৩৮১৩৩৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১২

াঅফদযু যহভ ভগারাভ খাররক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

২৬১১০৩৮৭৩০২৩৫ ১৮১৩৯৪১৮৮৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৩

হেন্নাতুয নুয মৃত যম্নত্মভ আরী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫৯৫৫১১২৯৪৪৯০ ১৮১৩৯৪১৮৮৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৪

নুয োান জফগভ মৃত আফদুর ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৬৫ ১৮২৮২১৩৭১৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৫

তপুযা জফগভ ভভাোঃ এভরাক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৪৬ ১৮৬১৭০০৪৮৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৬

াওোনুয আফদুর ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০৪০ ১৮৬৬৩৭০৬০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৭

পহযদা  জফগভ ভভাোঃ আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৮১ ১৮৪৯৫৯৫৪০৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৮

জযহেো পদুরস্নযা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৭৯ ১৮৭৪৪৮৫১৮১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২১৯

জভাাঃ পাযম্নে ভভাোঃ আফদুর ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯৩৪ ১৮৭৪৪৫৮১৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২০

জভাাঃ ভাজদ আফদুর ফারতন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪০৪৪ ১৮৭৪৪৫৮১৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২১

হফরহেে জফগভ ভভাোঃ ভয পাযম্নক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৯১১ ১৮৬৪৫৭৩১৮৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



২২২

ুহপো জফগভ আরভগীয ফাড়ী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৭০ ১৮১৬০১৩৮৩৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৩

জভাাঃ াঅফদরুযাহ্ মৃত আফদুয যপদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৬৯ ১৮৬৮৩৪০৮১৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৪

জভাাঃ াহভয ভভাোঃ আবুর কারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫৫৮ ১৮৬৮৩৪০৮১৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৫

াহদরুযাহ্ মৃত াযম্ননুয যপদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৯৫৬ ১৮৭২৫৯৬৪০৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৬

 জভাাঃ নুযম্নর াঅাদ আপর আজভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫৯৬৫৪০৫৪৫০৩৩ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৭

হফোধন আফদুয

মুছানৄয

১৫৯৬৫৪০৫৪৫০৩৮ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৮

 জভাাঃ াহনপ ারদুর ক

মুছানৄয

১৫১৭৩৭৮৯১৬৮৪৮৮ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২২৯

োপয নুয উল্যাহ্ পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫২০ ১৮৬৩৩১৫০০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩০

জভাাঃ াঅফদযু যহভ ভভাোঃ াপপজুয ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১১৭৮৭৫২৬৭৩০৪ ১৮৩২৮২২৭৬০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩১

জভাোজম্মর জাজন নুযছাা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৮৮ ১৮১৮৮৬৪৬৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩২

জপযদাাঈ ভভাোঃ ভভাজাপম্মর ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০৪৭ ১৬২৫১০২২৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৩

ভেনু নুয জফগভ ভভাোঃ আফদুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৯০৯ ১৮৬৩৫৩৭১৯২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৪

নুয জোযা ভভাোঃ ভভাত্মপা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭১৮১ ১৮২৬৪৭৩৪৭৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৫

নুয নাায আব্দুর ভনাফ

মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৩৫০০০০০০ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৬

জভাাঃ জফরার ভভাোঃ আবুর কারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫২৬৭২০০ ১৮২৪০৯২৫৬৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৭

জভাাঃ াহনপ আফদুর কারদয

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৬২ ১৮৭২৫৯৬৪০৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৮

াঅফদযু যফ মৃত পজলুর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৩৭ ১৮৭২৫৯৬৪০৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৩৯

হফহফ াঅজো াজাভার

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৬১ ১৮৭২৫৯৬৪০৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪০

জভাাঃ াহনপ আফদুর আাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৯৭ ১৮৮১৪২২১৯৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪১

হফহফ াহরভা জাপদা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮১৭৮৭৫২৬৮৯৫০ ১৮২৩৯৪৪৮৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪২

নফীো খাতুন মৃত আফদুল্যাহ্ পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৮৭৫৩৪৫৯৭৬ ১৮৩৬৭০৭৩০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪৩

াঅজভনা জফগভ মৃত আফদুর খাররক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫০৬৩ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪৪

াজনা জফগভ ভভাত্মপা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৫৪ ১৮৩০৮০৯৯৮২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



২৪৫

াযম্নর জফগভ ভভাোঃ ইরাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৮২২ ১৮২৩৯৪৪৮৩৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪৬

জভাাঃ ভাহনে আফদুর জপরর

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮২০৩৫৯৭৬৪ ১৮৩৮৮২৯১৪৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪৭

জভাাঃ নুয াঅরভ মৃত ফপদউজ্জাভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২৪ ১৮৩৮৮২৯১৪৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪৮

নুযম্নর হুদা মৃত ভজফর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৮৬ ১৮২৫১০২২৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৪৯

েহেো খাতুন ভভতাজ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৪৮২ ১৮৩৬১৬৩২৫১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫০

নুপা জফগভ ভভাোঃ এভযান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৯৩ ১৮৮১২৪৪১৩২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫১

াঅফদরু োজদয মৃত আফদুর কুদ্দুছ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৮৮ ১৮৩৯২৩৫৫৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫২

জভাাঃ োভার াঈহদ্দন ভভাোঃ ভভাত্মাপপজুয যাভন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২০২ ১৮৩৮৮২৯১৪৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৩

াদ্দাভ জাজন পপকুর ইরাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫০০০২০০ ১৭৮১৭২৩৬০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৪

হফহফ াঅজো ভভাোঃ ভাকুপভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৯৯ ১৮৫৭৬৭০৩১৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৫

জভাাঃ াহপে াঈরযা ারহ্ আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৮ ভরে ১৯৫৭ ১৮৬৫২২২৭৬২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৬

ুহপো জফগভ আফদুর ারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৩৪ ১৮৬৫৬৩৮৮২৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৭

োানায জফগভ মৃত আফদুর ফারয়ছ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৯১ ১৮৬৯৪৫৭২৮১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৮

নুয োান জফগভ ভভাোঃ পযরদায়ান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫২৯২ ১৮৮৬৬৮৭৮৪২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৫৯

াযবীন াঅেতায মৃত নুয আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৫১৭ ১৮৬৬৩২৩১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬০

জযােোনা জফগভ ভভাোঃ াপনপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০৫৬ ১৮৭৬৩৭৬৬৬০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬১

াযম্নর াঅক্তায ফাড়ী ভভাোঃ যপপক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৮০ ১৮২৯৩২০৬২৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬২

াঅহপো জফগভ আফদুর ভান্নান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৭৬ ১৮৭৯১৭৮০৫৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬৩

জভাাঃ াোান আফদুর ভান্নান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৫৭৫ ১৮৩০৫৫৬৮৬৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬৪

জোভত্ময আোঃ ভভাতাররফ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৯৪ ১৮৫০৫৪৮৯৪১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬৫

যানু আফদুর ছত্তায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৯৬ ১৮৫০৫৪৮৯৪১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬৬

জভাাঃ জরার াঈহদ্দন ভভাোঃ আবু াপনপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭৬২ ১৮৫০৫৪৮৯৪১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬৭

ারুর ভফাযান উপিন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৩৬৩ ১৮২৮৯৬৯৯৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



২৬৮

াহেে জফগভ ভভান্দায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০২৮ ১৮২৮৯৬৯৯৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৬৯

যম্নহেনা জফগভ যপফউর আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৮৭১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৮২৮৯৬৯৯৬৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭০

াঅফদযু যহদ মৃত যহুর আপভন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮১৫২৬৭৮১৫ ১৮৪৬৬৪৬৫৪৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭১

ান্নান ভভাোঃ ভাকুপভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮১৬ ১৮৪৩৫৫০১৬৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭২

ঝর্ণা জফগভ আোঃ ারভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৭২৩ ১৮৮২৭৫১৮৫১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৩

োাযা খাতুন মৃত ছপফ উল্যা্

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪১২২ ১৮৮২৭৫১৮৫১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৪

হফহফ াঅহেো  ভভাোঃ ভগাপযান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৮৩৪ ১৮৩০৯৮০৮১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৫

নুয োান জফগভ ভভাোঃ পছপিক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬০৯৯ ১৮৩০৯৮০৮১৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৬

জভাাঃ জহরভ মৃত যাাদা পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২১ ১৮৩৭৩০৩৫৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৭

জারাাআভান মৃত ভপপজ উল্যাহ্

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩০৫ ১৮৪০৫৫৯১৯৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৮

যহফ াঅরভ মৃত আফদুর ফারতন

মুছানৄয ৪ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫১৩৭ ১৮৩১০৫৭৯২০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৭৯

হফরহেে জফগভ  ভভাোঃ ভগারাভ

মুছানৄয ৪ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫০২৩ ১৮৩৭৩০৩৫৩৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮০

 জভাাঃ জভাত্মপা যম্নহুর আভীন

মুছানৄয ৫ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৬৭ ১৭৬৫৩৮৮৯০৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮১

েহযনা জফগভ আরতাফ ভারন

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৩১৪ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮২

হফতা ফারা ভেভুদায ভাপনক চন্দ্র ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২২১ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৩

হ যানী ভেভুদায পযদ ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৫৫ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৪

াঅনে ুভেভুদায পভরান কাপভত্ম ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩৭৮ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৫

াযাধন ভেভুদায মৃনার ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৬২ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৬

যম্নভা যানী ভেভুদায ভযন ভজমুদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮৩৮০ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৭

 জপারী ভেভুদায পফদ ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৬৬ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৮

 জভাখন ভেভুদায পচভত্মাযে ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৬০ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৮৯

হযাংকু যার্ী ভেভুদায ভযম্নযঞ্জন ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮২৬৭ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯০

ীভা যার্ী ভেভুদায ভযে চন্দ্র ভজুভদায

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮০৮২১৬৬৪৯ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



২৯১

পাহভদা নুযজাভান

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৩৫৫ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯২

 জোজরখা  ভভাোঃ ভান

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৭৭৯ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৩

জচাখধন  ভগারা যভান

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৪৩৪ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৪

 জভাাঃ োভজদ  ভভাোঃ পছপিক

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৭৭৬ ১৮৪৮১৭৭২২৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৫

এরানুয মুনসুয আম্মদ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৭০১ ১৮৪৮১৭৭২২৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৬

 জযহেো জফগভ  ভভাোঃ ভপরভ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৫৯৫ ১৮৪৮১৭৭২২৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৭

 জভাাঃ হনোভ াঈহদ্দন ভয পভয়া

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪০৪৩০ ১৮৪৮১৭৭২২৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৮

াানাযা নুয  আরভ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৩৪৬ ১৮৪৮১৭৭২২৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

২৯৯

াফান্নযু াভছুর হুদা

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৬০৩ ১৮৪৮১৭৭২২৫

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০০

েহয াঈহদ্দন পদুয যভান

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৬৭৬ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০১

াঅোযা জফগভ আফদুয যপভ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৩১১ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০২

ভহাঈহদ্দন পযয়াজ উপিন

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৯২১৫১৭৮৭৫০০০৫৯ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৩

নাহেয াঈহদ্দন াভছুর হুদা

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৩৩২ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৪

াযম্ননুয যহদ  ভগারা যভান

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৪৬৪ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৫

নাহেভা পখযম্নর

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

২৬১০৪১৩৯৭৭১৫৩ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৬

 জভাজভনা ইউনুছ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৩৪৮৭ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৭

াজনা জফগভ ইরাভ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৯৫৩ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৮

হদদাযম্নর াঅরভ যপপকুর ইরাভ

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৯৭৯১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৯৩২৮৮১২২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩০৯

হরটন চন্দ্র ীর ÿÿপত চন্দ্র ীর

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৮৫২ ১৮১৫৩৪২৪২০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১০

যম্নভা াঅক্তায পপকুর ভারা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০৫০০ ১৮১১৮০৮৬৮৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১১

জভাাঃ াঅজনাোয আফদুর ভাররক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৪৫৪ ১৮১১৮০৮৬৮৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১২

াঅফদরু ভন্নান আফদুর ভন্নান

মুছানৄয ৮ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৬৮৩ ১৮৪৩৪৪৭৫৩১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১৩

নাহেয নাপছয

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৬৯৫ ১৮১১৮০৮৬৮৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৩১৪

জভাাঃ েহভ ভভাোঃ জপভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৪৯৮ ১৮১২৭২৩১৮৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১৫

াঅফুর খাজেয আবুর খারয়য

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৩৩৭ ১৭৩২২৩২৪২৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১৬

াঅফদরু োজদয আফদুর কারদয

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৭৪১৫১৭৮৭৫২৬৪৬০০ ১৮৬০৫১৯৯৫১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১৭

জভাাাঃ োরা াঈহদ্দন ভভাোঃ ছারা উপিন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫০০০৬০০ ১৮৯২৬৯০০৬৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১৮

জভাাঃ জাযাফ াঈহদ্দন ভভাোঃ ভাযাফ উপিন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪০৩০ ১৮৯২৬৯০০৬৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩১৯

াঅব্দুর ভাজরে আব্দুর আাদ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫১৫ ১৮১১৮০৮৬৮৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২০

যহফাঈর ে যাপকবুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

৫৬০১৯১০০২০১১০৩১০ ১৮১১৮২০৬৮৮৯

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২১

নুয াআরাভ ভভাোঃ াভছুা র ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০২০ ১৭৮৬৪৫৩৬৮২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২২

াঅফুর োজভ আপভয ভারন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৫২৮ ১৭২৬৭৫৬৬৭৮

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৩

জখ পহযদ মৃত নুয ছাা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৭৬৪ ১৭২৭২৮৪৮৫২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৪

াভেুর াঅরভ মৃত মুপি পপউল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৬৩৪ ১৭৪৭১৬৭৬৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৫

জভাাঃ াহনপ মৃত আফদুল্যা পভয়া

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৪৫৯ ১৭৪৭১৬৭৬৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৬

জভাাঃ াহনপ মৃত পপউল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪০৭০ ১৮১৬৮২৬৭৭০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৭

জভাাঃ োভার ভভাোঃ সুরতান আাম্মদ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৪৮৫ ১৭২৭২৮৪৮৫২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৮

জভাাঃ ফাফয ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৩৪১ ১৮২২২২১৮৪৭

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩২৯

হরটন ভেভুদায ভতরজন্দ্র ভজুভদায

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৭২১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৭৩৬৩৮৪০৭৪

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩০

ভনেযু াঅরভ মৃত ভজাপপয আাম্মদ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৭৮১৫১৭৮৭৫০০০০০০ ১৭৪৭১৬৭৬৩৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩১

 জভাাঃ াহনপ ারদুর ক

মুছানৄয

১৫১৭৮৯১৬৮৪৮৮ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩২

জভাাঃ াঅান াঈরযা মৃত নুযম্নরস্না পভয়া

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৮৮১ ১৮২২২২৯৫৭২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩৩

াঅফদরু ফাজতন মৃত মুযপদ পভয়া

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৯৪৮ ১৮২২২২৯৫৭২

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩৪

জভাাঃ দরুার মৃত আফদুর ভনাপ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪১১২ ১৮৫২৩৭৬৮৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩৫

জভাাম্মদ  যাভত াঈরয মৃত আফদুর ভন্নান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৫৩৯ ১৮২২২২৯৫০৭১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩৬

 জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত ভপি াভছুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫৫২ ১৮৭২৩০৫২৩৭৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৩৩৭

হফহফ কুরেুভা পখযম্নর ইরাভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৯১৬৭৯০৭ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩৮

জভাাঃ নাহেয ভভাোঃ ফায়দুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩০৩৭ ১৮২১৩৭৬৯৯৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৩৯

াাআপুর াঅরভ ফায়দুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩১৫৬ ১৮২১৩৭৬৯৯৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪০

াঅফুর োরাভ াঅোদ ভপতন ভভম্বায

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৯১৬৫৯৬২ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪১

ফাফুর ার আরভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৬৮৭ ১৮৬৬৩৮৬১৬৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪২

জভাাঃ ফাফয ভভাোঃ নুয াদী

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৭৭১৫১৭৮৭৫০০০২০ ১৮৭৬২৯৬০৩০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৩

াঅব্দুয যভান আফদুর ছত্তায

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৯৭৪ ১৮৭৩৫২৯৯০

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৪

জভাোজম্মর ছপফ উল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৯১৬৬১৩৭ -

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৫

াজ াঅরভ আকফয ভাাইন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৬৮৫ ১৮৬৬৩৮৬১৬৩

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৬

জভাাঃ াঅব্দুর ভন্নান মৃত আনচাযম্নর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৫১৯ ১৮২৫০২৩৩৮২১

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৭

োভযম্নর াান ভভাোঃ ফাফলু

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৬৪৮ ১৭৪৭১৬৭৬৩৬

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৮

জভাাঃ যহফাঈর াঅরভ ভভাোঃ ভাপনক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৫২১ ১৭৪৭১৬৭৬৩৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৪৯

জভাাঃ জরার আবুর ভারন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৯৫১৫১৭৮৭৫০০০৫০ ১৭১৭৭৩০৬০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫০

জভাাঃ হভোন আবুর খারয়য

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮১৫২৬৪৮৯৫ ১৮৫৩০৭৫৭২০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫১

জভাাঃ হপে মৃত আফদুর াদী

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৭১০ ১৮৫৩০৭৫৭২০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫২

হপজযাো জফগভ যপপকুর ইরাভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৫৫১২২ ১৮৭০৫৮৮২৮১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৩

জভাাঃ ওভয াঅরী মৃত ভভাোঃ পজলুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৮৮০ ১৮৭০৫৮৮২৮১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৪

 জভাাঃ হযাে আোঃ ভাররক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬১৭৭ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৫

জভাাঃ যহপে মৃত ভভাোঃ ভপজলুর যভান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪০৬৯ ১৮১২৪২৪৭৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৬

জভাাঃ জভাত্মপা মৃত আফদুর কুদ্দুছ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৪৪৬২৩ ১৮১২৪২৪৭৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৭

জভাাঃ জারােভান মৃত ভভাোঃ পরয়জ উল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩০২৬ ১৮২২৩২১৫৬২ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৮

জভাাঃ জভাত্মাহপেযু যভান মৃত ভকান্দয পভয়া

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮২৫২৬৩৫১০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৫৯

াঅফুর োজভ মৃত আপজরজয যভান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩২১০ ১৭৯১১০৩১৭৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৩৬০

জপারী জফগভ ভভাত্মাপপজুয যভান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৯২১৫১৭৮৭৫২৬৩০০০ ১৮৭৯৪১৬৪৪৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬১

নুয নফী নাাইভ ভভাোঃ নুয ইরাভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫৭৩ ১৮২৮৪৫৭৬৬৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬২

জভাাঃ াঅফদরু েহরর ভভাোঃ আফদুর ভন্নান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৭৭১৫১৭৭৫০০০০২০ ১৮৩৮৮২৯০২৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৩

জহরনা জফগভ ভভাোঃ ইউনুছ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৮২৮ ১৮৩৮৮২৯০২৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৪

হপে ভভাজাফ্পয

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৮৮২ ১৮৩৩৫০২২৫৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৫

জভাাম্মদ জনাোফ ভভাোঃ আবুর খারয়য

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৩৪৫ ১৭৩২২৩২৪২৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৬

ভজনাোযা জফগভ আফদুয যভান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৭৩২ ১৮৬০৫১৯৯৫১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৭

জোনা াঅযা জফগভ ভভাোঃ ভাঈন উপিন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬০২৪৪৪৩০ ১৮০৫০৩৩৬০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৮

জভাাম্মদ জরদু ইউনুছ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৯৯৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৬৯

জভাাঃ োপয াঈরযাহ্ মৃত মুপি ভযাজুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩১৪৮ ১৮৬০৫১৯৯৫১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭০

জভাজভনা জফগভ ভভাোঃ পজয়াউয যভান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫৪৩ ১৮২২৬৫৬৭৩১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭১

ভুা হভো ভপতন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৭৫১৫১৭৮৭৫০০০০০০০ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭২

জভাাঃ জাজর মৃত নুযম্নর আরভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৯৮৮১৫১৭৮৭৫০০০১০০ ১৮৭৪১৯৭০৮৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৩

জভাাঃ াাফ াঈদ্দীন মৃত ভভাোঃ পপউল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫৩২ ১৭৫৮৮০০৩৭১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৪

াজেযা খাতুন মৃত ভভাোঃ ভভাত্মপা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৯৪৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৫

জযাজেো জফগভ আবুর ভারন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫৪৯ ১৮৭৬৬৬৫৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৬

হিে রার মৃত ÿÿত্র ভভান ভজুভদায

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৩৬৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৭

জভাাঃ াআাঈুপ ভভাোঃ আব্দুর খাররক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫১৮ ১৮৪৩৮৭৯৮৭৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৮

জভাাঃ াআব্রাহভ ভভাোঃ পপউল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫২৭ ১৭৩৬২৬৫০০০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৭৯

জভাাঃ হপে মৃত ভভাোঃ ভজাপপয আাম্মদ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৮৮২ ১৮৩৩৫০২২৫৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮০

াঅফুর ফাায মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৭২৩ ১৮৩৩৫০২২৫৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮১

াঅফদরু ওাফ মৃত ভভাোঃ ইয়াপছন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৮০৬ ১৮৩৩৫০২২৫৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮২

জভাাাং যাোন মৃত াভছুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৪৫৩২ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৩৮৩ ভুাাং হুভােুন েহফয মৃত ারপজ আাং

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৬৬৬ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮৪ াঅনোযম্নর ে মৃত ভনাজুর ক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩১৪৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮৫ জভাাাং ভাপুে আবুর খারয়য

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৩৭২৯১১৬৪৯১ ১৮৩৫৪৯৫৭১৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮৬

জভাাঃ ুরতান মৃত মুপি াপফফ উল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪২২৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮৭

াজনা জফগভ ভভাোঃ যসুর

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪০৭৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮৮

াঅফদরু ভন্নান মৃত নুয ভভাাম্মদ ভারন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪০৮৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৮৯

াঅেতাযা জফগভ ফায়দুর ক জপভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৬০৫ ১৮২৭৪২০৯৭৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯০

জভাাঃ জারাাআভান মৃত সুরতান আরভদ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৪৯৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯১

জোফাাআদা জফগভ জয়নার আরফদীন

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৪৯৫ ১৮১৪৮৯০৪৮৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯২

ভুাম্মদ ভুহি ভভাাম্মদ াপনপ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪২৬৬ ১৮৬৩৩৪৪১১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯৩

াজনা জফগভ জারদ উল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৯২২৯৫৩৪৭ ১৮৫৪৭৫৮২৬৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯৪

জভাাঃ াআহরোে মৃত আরনায়ায উল্যা

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৬০৬ ১৮২৪৩৯৯৯৭৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯৫

জভাাঃ হদরুস্ন্া মুপি আব্দুর কুদ্দু

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪২৭৩ ১৮১৪৮৯০৪৮৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯৬

াঅফদরু েত্তায মৃত আফদুয ভনাপ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৯৭৪ ১৮৫৪৭৫৮২৬৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৩৯৭

জভাাঃ োভার মৃত নুযম্নর হুদা
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জভাাঃ জোন্দয আফদুর ভভাাররফ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৮৬৫ ১৮২০২৭৯০৯১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪২৮

জভাাঃ ফাফুর মৃত আফছারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৭৪১৫৯৫৭০৭৬৫২০০০ ১৮২০৩০৯৮৬০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৪২৯

জভাাঃ েহভ মৃত ভভাোঃ এযাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২১০৯৩ ১৮২০৩০৯৮৬০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৩০

জভাাঃ জভাত্মপা আফদুর ভাররক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

৭৯৫২৩২৭৪১৭ ১৮২২২২৯৫৭২ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৩১

ভৃাঃ াআাঈেুপ মৃত নুযম্নর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৪১৪ ১৮৮১৪৩৬৮১৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৩২
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১৫১৭৮৭৫২৬৫২৮৭ ১৮৭৮২০২৪৭৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৪৫

জভাাঃ হেহদ্দে আব্দুয যপ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬২৮৬ ১৩১৯০২৪৪১৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৪৬

াঅফুর জাজন মৃত আফদুর াদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৮০৮১ ১৮২৫২৭১১৫৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৪৭

জভাাঃ ভাপুে ভভাোঃ নুযম্নর আরভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৮৬৬৬১৯০৮৪৪ ১৮২৪২১৮৭৭০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৪৮

জভাাম্মদ যম্নজফর মুত ভকান্দায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬৪৮০ ১৮৫৭৪৩০০৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৪৯

জভাাঃ েহয াঈদ্দীন ভাকছুদুয যভান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৮৬৬৬১৯৩৬৮৫ ১৮৫৫১৫৯৬৩৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫০

জভাাঃ োভার মৃত আফদুর ভাররক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭২৫৭ ১৮৫১৭৮৮২৫১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫১

জযাহেো পভন্টু পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫৭৭৮৭৫২৬৭৭৪৪ ১৮২২৫২৫৬৮৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৪৫২

জভাাঃ ভাহনে হভো ভভাযরদ পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৩

জভাাঃ জহরভ আবুর কারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০৪৭ ১৮৬১৩৪৪৩৩৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৪

হযন মৃত আফদুর হুদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭২৬৭৬৭৮ ১৮৭৯১০৫২১৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৫

েহফয াঅাজভদ ভারজদ পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫৭৮৭২৩৭৫৭৬ ১৮৭৯১০৫২১৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৬

জভাাঃ এভরাে মৃত আব্দুর াপকভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৬০১৮ ১৮৩০৪৮৪০৩০ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৭

জভাাঃ োপয মৃত আফদুর াদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০২৫ ১৮৭২৮২৩১১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৮

জভাাঃ হেোাঈয যভান ভভাোঃ আবুর কারাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

৫০৬৭২১২৮৯৩ ১৮৫১৩৫৩৪৫৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৫৯

ভুাম্মদ াআব্রাহভ ভভাাম্মদ তাজুর ইরাভ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৪৫৯৩২ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬০

জভাাঃ ভাপুে ভভাোঃ াযম্নন উয যপদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭৭৮৫ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬১

জভাাঃ াঅফুর ফয আব্দুর াদী

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫৯৩৭০১৬১৬৩৬০ ১৬৫১৯০৬৬৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬২

জভাাঃ াঅফুয ফায মৃত ভপজর পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০১৫ ১৮৭৭৪৫১৩৩৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৩

জভাাঃ াঅফুর ফায মৃত ভপজর পভয়া

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৭০১৫ ১৮৭৯৮২৮৯৮৭ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৪

জভাাঃ াঅফুর জাজন মৃত মৃকফর আম্মদ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪২৮৮ ১৮২৪৯৪১৯৭৩ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৫

এরানুয ভয পাযম্নক

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৩২০ ১৮৮২৭০৫২৬১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৬

যাজনা াঅক্তায মুাং কারাভ

মুছানৄয ৬ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৬১৫৬ ১৮২০০৩৯৮৫১ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৭

 জভাাঃ াআহরোে আপর আভদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৬৪৩ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৮

াঅজো ভভাোঃ যপপক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৫৩৪২ ১৮৮৪০৬৭৮৪৯ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৬৯

জপার ুজফগভ মৃত জীভ উিীন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৫২৩ ১৮৯০৮৬৩৭৮৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭০

ানীর চন্দ্র ভেভুদায মৃত েবাত চন্দ্র ভজুভদায

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৩৮২৩ ১৮৯০৮৬৩৭৮৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭১

 জোনা জফগভ াাফ উল্যা

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৫৩১৪ ১৮৯০৮৬৩৭৮৪ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭২

োজদা জফগভ মৃত কায়রকাফাদ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫৩৪৪৫৩৮ ১৮৮১৪৩৬৮১৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭৩

নেনতাযা ইভাইর ভারন

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪১০৬ ১৮৮১৪৩৬৮১৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭৪

জভাাঃ াঅফদরু াঅাদ ভভাোঃ আফদুর ভন্নান

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৫৭৪ ১৮৮১৪৩৬৮১৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২



৪৭৫

যম্নজফর কৃষ্ণ

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৯৯১১৫১৭৮৭৫৫০০০০০০ ১৮৮১৪৩৬৮১৮ আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭৬

েহযনা  জফগভ খপফযম্নর ক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৯৬৫ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

৪৭৭

জভাাঃ াঅফুর োরাভ ভভাোঃ ইাক

মুছানৄয ৭ মুছানৄয

১৫১৭৮৭৫২৬৪৪৫৮ - আরনায়ায ভারন ০১৮৭৯-৯৭৬৩০২

ইউপনয়ন

ভগধযা

কাড ড নং োডণ  ধাযীয নাভ পতা/ স্বাভীয নাভ গ্রাভ য়াড ড

ইউপনয়ন

এন.আই.পড নম্বয

কাড ডধাযীয ভভাফাইর 

নং

১.       জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন ভভাোঃ ভভাজারম্মর ক ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭৯৪৪

২.                জভাাঃ াহনপ নুয আরভ ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৬০৪

৩.               ঝনণা যানী কাপভত্ম রার ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭২৭৯

৪.                জযাজেো জফগভ আরাউিীন ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৮৫৩৮১০৯০

৫.               জভাাঃ োভার ভভাোঃ ভজাফ্পয ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৯৩৪

৬.                েল্পনা যানী ভয কাপভত্ম ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭৪৬৭

৭.               জযাজেো জফগভ নুয আরভ ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৫৬১

৮.               হফহফ াহরভা জারদ পভয়া ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৭৫২৬৮৯৫৯

৯.                েহর জফগভ ভভাোঃ ভাপনক ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৫৬০

১০.           জভাাঃ াঅফদরু োজদয ভভাোঃ আপর আকফয ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০৬৮

১১.            হযনা জফগভ আবুর ারভ ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩২০৮

১২.           ুহপো জফগভ আরাউিীন ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭০৫১

১৩.           জভাাঃ াহনপ মৃত আফদুর ভাররক ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫০৩

১৪.           াঅফুর োরাভ মৃত আফদুর ভাররক ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫১৬

১৫.           জভাাঃ ভহপেরু াআরাভ মৃত াছুর ক ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০৫১৮

১৬.           জোনা জফগভ পপকুর আরভ ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭০১০

১৭.           জযাজেো জফগভ মৃত ভপপজ উল্যা ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৩৯১

১৮.           জভাাঃ োজেয াআরাভ মৃত আফদুর াত্তায ভগধযা ১ ভগধযা ৫১৫৫৮৭০৪৯৭



১৯.           জভাাঃ োজেয াআরাভ আফদুর আউয়ার ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭০০৪

২০.          োানাযা জফগভ ভভাোঃ ইছাক ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭৮৮৭

২১.           জভাাঃ েহভ াঈদ্দীন মৃত াঈদুর ভারা ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৯৭৫২৬২০০৬

২২.           জভাাঃ াঅরভ ভভাোঃ ইউসুপ ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৭৩০

২৩.          হিেরার ভেভুদায গীরযন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ১ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০৪৭
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৪১.           ুহপো জফগভ ভয পাযম্নক ভগধযা ১ ভগধযা

১৫১৭৮৬৫১৯৭৩৭৮
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১০৬.      জোেনা জফগভ নুযম্নর ইরাভ ভগধযা ১ ভগধযা

১৫১৭৮৬৫১৯৩৩৮৯

১০৭.     জভাাঃ যহফাঈর াঅরভ ভভাোঃ ইউনুছ ভগধযা ১ ভগধযা

১৫১৭৮৬৫১৯৩৯৭৮

১০৮.     জভাাঃ নুযম্নর াআরাভ পপউর ক ভগধযা ১ ভগধযা

১৫১৭৮৬৫১৯০৬৯৬

১০৯.      হফহফ কুরুভা ভভাোঃ ভারায়ভান ভগধযা ১ ভগধযা

১৫১৭৮৬৫১৯৩৯১৬
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১৭০.     যাহফো জফগভ ভভাাম্মদ পপক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৮৭৯

১৭১.      জভা: াাফ াঈহদ্দন ভভা: ার আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০১২৯

১৭২.      হহযনা াঅেতায ভভা: নুযম্নন নফী ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১১২৯

১৭৩.     জভা: এফাজেদ াঈরযা মৃত ভভা: ইপি ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৪৪০
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১৮৮.     হদ াঈরযা মুপি অপজ উল্যা ভগধযা ২ ভগধযা ১৯৭০১৫১৭৮৬৫১৯৮০০০

১৮৯.      জভা: ভহাঈদদ্দীন ভভা: খারয়য উল্যা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৪৯

১৯০.      জভা: হগো াঈহদ্দন মৃত ভভা: অপজ উল্যা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১১৮

১৯১.       জভা: েেনার মৃত ভভা: নুযম্নর ইরাভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৬৭

১৯২.      হফন ুজফগভ ভভা: ভগারাভ যভান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৬৪

১৯৩.      ফুো জফগভ আবুর ফায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৭০৭

১৯৪.      জভা: াঅেুফ খান আপজজুর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৩৪

১৯৫.      জভা: েহভ াঈহদ্দন মৃত াাবুপিন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৯১২

১৯৬.      জভা: াঅফুর খাজেয মৃত ফপদউজ্জাভান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৩৫

১৯৭.      াঅজনাোযা জফগভ ভভা: আয়ুফ খান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১২৫

১৯৮.      াা ফানু ভভা: যম্নহুর আপভন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৬৫

১৯৯.      পহযদা জফগভ ভভা: আপভনুয যসূর ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৬৮

২০০.     জভা: াাআপুর  ভভা: আবুর খারয়য ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৩৬

২০১.      স্বনা জফগভ ভভা: ভযজাউর কপযভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৩২

২০২.     াাদাত জাাাআন আপরাতুন ভারন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৪৭৪



২০৩.     জভা: হনোভ াঈদ্দীন ভভা: আবুর ফায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১০৯

২০৪.     জপযজদৌী জফগভ ভভা: পনজাভ উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ৮২৫২২৯২৪২৩

২০৫.     পাজতভা জফগভ ান্না ভভা: াভছুর আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ৪৬৫৫৮৬৭৪২৪

২০৬.     যাজনা জফগভ ভভা: ভপনয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৩১

২০৭.     জভা: োরার াঈহদ্দন আ: আরী ারাদায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫৯২০৩৯৭১৮৮১৩

২০৮.     াীদনু নুয মুছাপভয়া ভগধযা ২ ভগধযা ১৯৪৭১৫১৭৮৬৫১৯৫৫০০

২০৯.     পুযা জফগভ আবু তারয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৬৫২

২১০.      েহখনা জফগভ ভভা: ার আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৬১

২১১.       াঅফদরুযা আবু ফক্কয পছপিক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৭৭১

২১২.      াঅফুর ফায মৃত জয়দ আাম্মদ ভগধযা ২ ভগধযা ১৯৬২১৫১৭৮৬৫০০০০০০

২১৩.      হফহফ াজেযা ভভা: আছাদ ভগধযা ২ ভগধযা ৩৭৩৬৩২৯৯৬৬

২১৪.      াহরভা জফগভ পজর কপযভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৭৪

২১৫.      নােহযন আ: াপভদ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৪৮

২১৬.      জভা: জাজন ভভা: আপজজুর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৪১

২১৭.      জভা: াঅহভনুয যুর যম্নহুর আপভন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৭০

২১৮.      জভা: ভাহনে মৃত াফ পভয়া ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫১০২

২১৯.      ুহপো জফগভ ভভা: হুভায়ুন কপফয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৮৫

২২০.     জভা: নাহেয মৃত আফদুর াফ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৭২

২২১.      ভ:ু হেহদ্দে মৃত আপজজুর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৪২৬

২২২.      জভা: েহভ  ভভা: ইপিছ আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৯৪৪

২২৩.     জভা: নুয াআরাভ মৃত আফদুর কুদ্দু ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৪২১

২২৪.      হল্পী জফগভ ভভা: আফদুয যভান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৩৫

২২৫.     জভা: াঅরাাঈহদ্দন ভভা: ভাপনক পভয়া ভগধযা ২ ভগধযা ১৯৮৬১৫১৭৮৬৫১৯৮০০০



২২৬.      জপযজদৌ জফগভ ভফরার উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০১৬২

২২৭.     জভাাম্মদ নাহেয আপজজুর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৭৫২৫০৯১৮

২২৮.     জভা: হুভােুন েহফয মৃত তকর ফাযী ভগধযা ২ ভগধযা ১৯৫৬১৫১৭৮৬৫০০০০০০

২২৯.      জভা: ভহন াআদ্দন নুয ইরাভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৯৮৯১৫১৭৮৬৫০০০০০০

২৩০.     জভা: োভার াঈহদ্দন মৃত ভযাজুর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৪৮

২৩১.      হফহফ েেনাফ ভভা: নুযম্নর আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৫৩

২৩২.     জভা: েুহোন মৃত পয়জর আরভদ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৮৯

২৩৩.     যম্না জফগভ ভভা: াভসুর আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১১৩

২৩৪.     াজদা জফগভ ভভা: পরটন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮০৫৩

২৩৫.     ভুাম্মদ যাোন ভভাাং নুয আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ২৮৩৩৬৬১৫২৯

২৩৬.     জভা: হেো াঈহদ্দন ভভা: খারয়য উল্যা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৫০

২৩৭.     ান্না জফগভ ভভা: পদদায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮১৫৬

২৩৮.     ভ:ু াআভাাআর মৃত কাজী ইউছু ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৪৩৬

২৩৯.     জভা: নাহেয াঈহদ্দন মৃত আফদুর গপন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৯৭৬

২৪০.     জেেহভন জফগভ ভভা: পযন ভগধযা ২ ভগধযা ৫৫৫২৩০১৮৩৯

২৪১.      জভা: হযোদ ভভা: ভফরার ভগধযা ২ ভগধযা ৪৬৫৮১০১২৩৫

২৪২.      হেরস্ন্ুয যভান েজুের মৃত ভভা: ফাফয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৭৪১৭

২৪৩.     পুরফানু ভভা: দুরার ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০৩৫

২৪৪.      াঅেতাযা জফগভ া আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৩১২

২৪৫.     জভা: াঅফ ুতাজয আফদুর ফারতন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৯৫৯

২৪৬.      াজদা জফগভ ভভা: আরনায়ায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৯৫১

২৪৭.     জভা:জফরার পযাজ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৩৩৪

২৪৮.     োভযম্নন নাায ভভা: কপযভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১১৫১



২৪৯.      াঅফদরু েহরর  ভগারা যভান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫২৬২

২৫০.     াানা জগভভ আফদুর ফারতন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৯২৪

২৫১.      জদজরাোয জাজন ভভা: ইউনুছ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৮৭৯

২৫২.     াঅেহরভা জফগভ ভভাত্মপা কাভার ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৮৮০

২৫৩.     হফহফ কুরুভা আবুর ফায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১২৩১

২৫৪.     কুরুভা আবুর ারভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৩৩৩

২৫৫.     েহযনা জফগভ মৃত যম্নহুর আপভন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৩৫০

২৫৬.     নাহেয াঈহদ্দন ভজফর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০৭৬৭

২৫৭.     পুরফানু আরনায়ায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১২৫৪

২৫৮.     াভেুন নাায ভভা: পপক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০৪৩

২৫৯.     াাআপুর াআরাভ পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৩৯৫

২৬০.     কুরুভা জফগভ ভভা: পছপিক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৩৯১৮

২৬১.      তপুযা জফগভ ভাইন উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ৩৩০২২৯২২৮৩

২৬২.      াঅহেো জফগভ মৃত আফদুর ফারতন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫০৭

২৬৩.     জোনা জফগভ াভসুপিন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫৪০

২৬৪.      যওন াঅযা জফগভ াভসুর হুদা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৬০০

২৬৫.     োজরা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৮৪

২৬৬.      জযাহেনা জফগভ ভভা: ভাপনক ভগধযা ২ ভগধযা ৩২৬৬৩২৩৩২২

২৬৭.     নাহেভা জফগভ আবুর কারভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫০১৮

২৬৮.     াঅফুর োজভ নপজয আাম্মদ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫০৪৮

২৬৯.      যাজনা জফগভ ভভা: পছপিক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০১৬১

২৭০.     তােরু াআরাভ আবুর কারাভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০০৯০

২৭১.      জভা: োভার আফদুর আউয়ার ভচৌপকদায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৪৪৯



২৭২.     যাজনা জফগভ ভভা: নাপছয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৬৮

২৭৩.     জভা: জরার াঈহদ্দন আফদুর াত্তায ভগধযা ২ ভগধযা ৭৩৫৫৯২৩১০৮

২৭৪.     নুয ফানু আরভগীয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৪৩৮

২৭৫.     াঅফুর ফায মৃত জয়দ আম্মদ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০০৯

২৭৬.     োানাযা জফগভ ভপপজুয যভান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০৬৬০

২৭৭.     াযবীন খারদভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৪৯৬

২৭৮.     জভাজভনা জফগভ জপভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৩১২

২৭৯.     জোনা জফগভ আফদুর ভন্জোন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৩০৫

২৮০.     নুয জোযা আবুর খারয়য ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫৫৩

২৮১.      হফহফ ভহযেভ নুযছাা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৩০২

২৮২.     ুভা জফগভ ভপাযকান উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০২১২

২৮৩.     াহর াঈরযা ছাপফদুর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৯৬

২৮৪.     খহতো জফগভ ভভা: ভপাযকান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৯৩

২৮৫.     যাজদা জফগভ নুয উল্যা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০৪৭

২৮৬.     জভা: াআযান ভপাযকান উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ৪২০২২৮৪৫৮৬

২৮৭.     হদদাযম্নর াঅরভ আফদু াত্তায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০০৮৮

২৮৮.     াঅজভনা জফগভ আফদু ছারাভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮৮৯

২৮৯.     হভনা জফগভ ারযায়ায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৪৪৮

২৯০.     জভা: োাঈোয ভভা: জপভ উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ৫৯৫৮৪৫৫১১৬

২৯১.      জভা: হুভােুন আফদুর ভন্নান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০১৬৯

২৯২.      খাজরদা জফগভ দুরার ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৪৯

২৯৩.     জভাজভনা জফগভ আম্মদ ভছাফান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৭৫২৬২৭৩২

২৯৪.      পাজতভা জফগভ আফদুয যপভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৫৭



২৯৫.     যাহফো জফগভ ভভা: পপক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৭৯

২৯৬.      তােননুয ইব্রাপভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৮১

২৯৭.     াঅেতাযা জফগভ ভভা: আয ভারন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯২১৫

২৯৮.     ভাহত্র জফগভ ইপরয়াছ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০১০

২৯৯.      জভা: ওভান গহন আফদুর আউয়ার ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০০৭৭

৩০০.    ুহপো জফগভ জাাঙ্গীয আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫১৮

৩০১.     জভা: েহভ ভভা: পছপিক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০০৮৬

৩০২.     যম্নভা াঅেতায আকতায ভারন ভগধযা ২ ভগধযা ৭৩৫৫৯৪৭৬১০

৩০৩.    নাহদা জফগভ আফদুর াপরভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৩২০

৩০৪.     জভা: হভরাদ আনছাযম্নর ক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬০১৭৪

৩০৫.    পাজতভা জফগভ আফদু াত্তায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫২৬

৩০৬.     জফরার াঈহদ্দন আফদুর আউয়ার ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫৬৬

৩০৭.    জযাজেো জফগভ ভভা: জাভার ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫৩৪

৩০৮.    োভজদ ভভাজারম্মর ভারন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫২৪

৩০৯.     জভা: পাযম্নে পজলুর কপযভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০২৯

৩১০.     জোেনা জফগভ আবুর ফাায ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৩১

৩১১.      পহযদা জফগভ হুভায়ুন কপফয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫১৪

৩১২.      াভেুন নাায নুযছাা ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৪৯৩

৩১৩.     াঅফ ুতাজয আফদুর াদী ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৬০

৩১৪.      পুরফানু জাপয ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫২৩

৩১৫.     াঅফদযু যহভ মৃত আফদুর কুদ্দুছ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০১৫

৩১৬.      জভা: াআহরোে আফদুর খাররক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০১৩

৩১৭.     াঅফদযু যহভ আফদুর খাররক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫১৩



৩১৮.     জভা: জাজন পয আরভ ভগধযা ২ ভগধযা ৮৬৯৬৮৪১১১৬

৩১৯.      হল্পী জফগভ ভভা: ইব্রাপভ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৫১২

৩২০.     জভা: নুয াঅরী আফদুর ফারতন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০৯০

৩২১.      াঅহভভ তাযা পযাজ ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯০১১৪

৩২২.     যাজনা জফগভ পগয়া উপিন ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২৫৩৬৫১

৩২৩.     াঅফদরুযা আবু ফক্কয পছপিক ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৭৭১

৩২৪.     নুয নফী সুপপয়ান ভগধযা ২ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০২১

৩২৫.     োানাযা জফগভ আপজজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯১২৪

৩২৬.     েৃষ্ণ দা পযরার জরদা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৯৮০১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৩২৭.     রহরতা ফারা মৃত শ্যাভাচযন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৪৫৬

৩২৮.     হপজযাো জফগভ ভভা: ভভাাযপ ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪১৬

৩২৯.     হরহ যানী ভেভুদায ভগাপফন্দ ভজুভদায ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৮৪৯

৩৩০.    স্বপ্না ভেভুদায তন চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৮২৯

৩৩১.     ঝনণা জফগভ আবুর ফায ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২৬৮৭৯২

৩৩২.     জভা: াীন াঈহদ্দন ভভা: আফদুল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৯৯৪১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৩৩৩.    নাযহগে াঅেতায পাযম্নক ভগধযা ৩ ভগধযা ৫১৭৮৬৫১৯২১৯২

৩৩৪.     জযহেো জফগভ ভভা: আফদুয যম্ন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৩২৩

৩৩৫.    পাযোনা জফগভ ভভা: আবুর কারাভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৬০০৬২৯৩৮০৪

৩৩৬.     নােভা ভাসুভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৪৭৮

৩৩৭.    াঅজনাোযা জফগভ মৃত কারা পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮১১

৩৩৮.    জপযজদৌ সূর্য্ড পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২১৯৪

৩৩৯.     াজেযা জফগভ মৃত আপজজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৭৯২

৩৪০.     াঅহভয খাতুন ফাদা পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২১৯৭



৩৪১.      জভা: াহন ভভা: ভাপনক ভগধযা ৩ ভগধযা ৬০০২৩০২৬৯০

৩৪২.     ুযভা জফগভ ভভা: ভযাজর ভারা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৩৪২

৩৪৩.     হপজযাো জফগভ ভভা: ভাপনক পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯০২০

৩৪৪.     াজদা জফগভ ভভা: ভযাজুর ভারা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯২৫৭

৩৪৫.     জভাা: ভাভুদা াঅেতায ভভা: াীন ভগধযা ৩ ভগধযা ২৮৫২২৫৪৯৬৬

৩৪৬.     জভাাম্মদ তপহয ভভাাম্মদ ছপফ উল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯২৫৯

৩৪৭.     জভা: জহরভ ভভা: ভাপনক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৫৪৩

৩৪৮.     োন্নাতুর জপযজদৌ যীভা ভভা: ভভাত্মপা ভগধযা ৩ ভগধযা ১০২৬১৬৪৯০৩

৩৪৯.     োরা ফাহ পযদা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৭৮৮

৩৫০.    ভজনাোযা জফগভ মৃত আপজজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৭৭২

৩৫১.     নােভা জফগভ ভভা: ভঞ্জুয আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৩৩৯

৩৫২.     জভাাম্মদ জগাপযান মৃত ভভা: আছাদুর ক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২৯৬৭০৯

৩৫৩.    াঅেহরভা জফগভ মৃত নুযম্নর আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৬০০৫৯৪৮৭৮৮

৩৫৪.     াঅরভগীয জাজন মৃত আফদুর ক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৯৬৮১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৩৫৫.    চানভহন জফগভ পদ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৮৪৯

৩৫৬.     হররু আফদুর াই ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৭৬০

৩৫৭.    জভা: পহযদ ভভা: ভাপনক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯১০৮

৩৫৮.    কুুভ জপভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৭৬৯

৩৫৯.     জভাা হদরুযা ভভা: পরয়জ উল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯২৩২

৩৬০.     স্বপ্না ভফরার ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৭৬১

৩৬১.      তেেতুন নুয ইউনুছ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯২৩২

৩৬২.     হফহফ েহেনা আবুর কারাভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৯৭১১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৩৬৩.     হযনা জফগভ ইভাইর ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৭৮৪



৩৬৪.     াভেুন নাায ছররভান ফাদা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৫১৬

৩৬৫.     এভরাে মৃত আম্মদ উল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৬৪৪

৩৬৬.     জভা: োজফদ আফদুর ফারতন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৫০৬

৩৬৭.     জযাোনা জফগভ জয়নার ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৬৭৯

৩৬৮.     জভা: পুর হভো মৃত অপদুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৬২৭

৩৬৯.     াঅফদু াত্তায মৃত ভতাপদ পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৪১৪

৩৭০.    ভজনাোযা জফগভ ভাথু পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০২৬

৩৭১.     োভজদ আবু ফকয পছপিক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৬৮৮

৩৭২.     ভাপুে মৃত জারার আম্মদ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৫৪৯

৩৭৩.    স্বপ্না াঅেতায আপজজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ৮২৪৬৫৯৯২১৪

৩৭৪.     জভা: জখােন ভপাজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৫৫৭

৩৭৫.    যহভা জফগভ ইরাভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৬৪০

৩৭৬.     াঅেহরভা জফগভ আপছায উপিন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৮৫০

৩৭৭.    নাায জফগভ জয়নার আরফদীন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৭৮৩

৩৭৮.    নুয োান জফগভ ভভা: ভজু ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৪১

৩৭৯.     নােভা াঅেতায হত্রহ ভভাজারম্মর ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯২৯০

৩৮০.    ুহপো জফগভ নুযম্নর হুদা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯১০৭

৩৮১.     েেনার াঅজফদীন আফদুর ক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯২৯৬

৩৮২.     যওন াঅযা জফগভ আফদুর াদী ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২২০০

৩৮৩.    মজাদা ফারা েরদা কাপভত্মরার জরদা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৮৮৪

৩৮৪.     জভা: নাহেয ভপন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫৯৫১১১৬১৩২৯

৩৮৫.    জভা: ফহদাঈর াঅরভ অপদ পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০০৮

৩৮৬.     জোন্দয ভভা: পপযদ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯২৯৪



৩৮৭.    পাজতভা ভভা: আকফয ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫২৭৮০৯২১২১৯৭

৩৮৮.    াঅফদরু ভাজরে মৃত নুয উল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৭

৩৮৯.     হপজযাো জফগভ ভভা: আপছায ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৮০২

৩৯০.     জভাাম্মদ পযাদ ভভা: ভাপনক ভগধযা ৩ ভগধযা ৯১৫৫৯৮৭৭৪৯

৩৯১.      াজনা জফগভ ফপদউর আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৪১০৫৮৫২১২২

৩৯২.     ারভান া জয়নার আরফদীন ভগধযা ৩ ভগধযা ৭৮০২২৯০৭৬২

৩৯৩.     জভা: ুহপোন ভভা: পজলুর ক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯০৭৩

৩৯৪.     নুযম্নর াঅরভ ফায়দুর ক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯০৫৬

৩৯৫.     নাহেভা জফগভ জাভার ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৫৮০

৩৯৬.     াঅজো জফগভ ভফাযান উপিন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৭০০০০০৮

৩৯৭.     হফেট দা ভন ভন দা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০৭৫

৩৯৮.     ীদ াঈরযা ভভায়ারজ্জভ ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬১৯৯০৩৩

৩৯৯.     জযাহেনা জফগভ ভাফুজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯১৪৮

৪০০.     নাায জফগভ পভযাজ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৫১

৪০১.      জভা: পহযদ মৃত ভভা: আযাদ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮০১

৪০২.     হদদায াঅরভ নুয জাভার ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৭২৯

৪০৩.     াঅনোযম্নর ে মৃত আফদুর ভনাপ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬১৯১৩১৫

৪০৪.     জোযা জফগভ ভভাাম্মদ ভাপনক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৩৪১

৪০৫.     েেনার জফগভ ভভা: জপয ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬১৭

৪০৬.     জভা: াআহরোে মৃত আপজজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬০২

৪০৭.     োের জফগভ জাপদুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২৯৯১৩৩

৪০৮.     পাজতভা জফগভ আবুর কারাভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৪২০২২৬৭৮৬২

৪০৯.     জভা: পখযম্নর াআরাভ ভভা: ছপফউল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৩২২



৪১০.      জভা: ভহ াঈহদ্দন আফদুয যপভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৫১০২২৬৪১০৭

৪১১.       জভা: হনোভ পপকুর আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০১৭৬

৪১২.      জভা: হভরাত আফদুর ছত্তায ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯২৪৯

৪১৩.      জেহভন জফগভ আরনায়ায ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৮৫

৪১৪.      জভা: ভজনাোয জাজন নুয ছাা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬১২

৪১৫.      জভা: হুভােুন েহফয মৃত আরী আমভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২০৬৫৫৭

৪১৬.      জভা: ভাাআন াঈহদ্দন মৃত আরী আমভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৬৮৫৬২৮৯৫৪৮

৪১৭.      জভা: নুযম্নর াআরাভ ভভা: অপজ উল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৮৫৫

৪১৮.      নুয োান জফগভ মৃত আবুর খারয়য ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২১০৫

৪১৯.      াঅেতাযা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৭৪৭

৪২০.     হগন্ন ুজফগভ ফাদা পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২১৩৮

৪২১.      জভা: াঅফদরু ান্নান ভভাাম্মদ আনছাযম্নর ক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৪০৬

৪২২.      জভা: াআহরোে ভভা: পপক ভগধযা ৩ ভগধযা ৮২৫২৯২১৬২৩

৪২৩.     হোধন মৃত হুদা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৩৯৫

৪২৪.      জভা: ুভন ভাকসুদুয যভান ধনু ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬০৮

৪২৫.     াঅেফয জাজন ভাকসুদুয যভান ধনু ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০২১৪

৪২৬.      ভাপুেযু যভান ভভাাম্মদ ই্উনুছ পভয়া ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯৪২০

৪২৭.     জভা: হভনু্ট ভাকসুদুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৭০৩

৪২৮.     জযাোনা জফগভ ভভা: পপক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮২১

৪২৯.      াঅেুফ াঅরী মৃত আপজজুয যভান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬০৩

৪৩০.     হফোধন জফগভ মৃত আপরাতুন ভভম্বায ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৪৭

৪৩১.      জভা: োভজদ ভভা: আফদুর ান্নান ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০০৯

৪৩২.     নাহগণ াঅেতায াইফুর আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২১৭৩



৪৩৩.     জভা: োজফদ ভভা: আবুর কারভ ভগধযা ৩ ভগধযা ৫৯৫৮৩৯৪৪৮৭

৪৩৪.     োের জফগভ ভভা: পছপিক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৬৯

৪৩৫.     াজনা জফগভ ভভা: মুনসুয আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৫৬

৪৩৬.     জোজরখা জফগভ া জাভার ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৫৩

৪৩৭.     পহযদা জফগভ াছান উপিন ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮২৭৬

৪৩৮.     কুরুভা ভাপনক ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৮৪১৫

৪৩৯.     জভা: ভুনুয াঅরভ ইপি আরভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০৩৪

৪৪০.     াঅহেফা আইয়ুফ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৩১২

৪৪১.      োের জফগভ ভকান্দয ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮০৮

৪৪২.      াআোহেন আবুর কারাভ ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮৩৫

৪৪৩.     াঅফদরু ফাজতন ভপফ উল্যা ভগধযা ৩ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৩০১
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৫০৪.      াঅফুর ভান্নান নজযম্নর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪৫৯

৫০৫.      াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ াাফ উিীন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪৫৭
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৫০৯.      নুেযাত োান াইফুর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯৩৯

৫১০.      হদজরাোযা জফগভ াভছুর আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৯৭৭১৫১৭৮৬৫১৯২৯০০
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৫৩০.      জোৎিা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৭৫৬

৫৩১.      জভাাঃ াঅজনাোয াভছর ক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৭৫৪

৫৩২.      জগারাজেয জফগভ আবুর ফারতন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৮৮

৫৩৩.      াঅজনাোযা জফগভ ভভাোঃ আইয়ুফ খান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩১১৯

৫৩৪.      জভাাঃ াআোহেন মৃত আবুর ফাায ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬৭৬২

৫৩৫.      ভুাঃ জাজর যানা ভভাোঃ জাভরদ ভগধযা ৪ ভগধযা ২৮৪২২৫৪৯৮২

৫৩৬.      জেহভন জফগভ আবু ছারয়দ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬২৫

৫৩৭.      েহযনা জফগভ ভপপজুয যভান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৮৬

৫৩৮.      জভাাঃ যাজদ হফরস্ন্া মৃত আবুর কারভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০২০০

৫৩৯.      জযােোনা জফগভ ভভাোঃ ইব্রাপভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩০৯৪

৫৪০.      জভাাঃ জাযাফ মৃত আবু ছারয়দ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৯৮৪১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৫৪১.      জভাাঃ চান ভহন মৃত ছারাভত উল্যা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩০৬০

৫৪২.      জভাাঃ োপয মৃত াফীফ উরস্না ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬৭১১

৫৪৩.      জভাাঃ াঅব্দুয যহভ আব্দুর াই ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬৭৭৬

৫৪৪.      াহনা জফগভ ভাফুজ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৮৪

৫৪৫.      াঅফুর োজভ মৃত ার এভযান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৮১২

৫৪৬.      াজনা জফগভ আপভয যসুর ভগধযা ৪ ভগধযা ৩৭০২৬৮৫৪৬৬

৫৪৭.      নুয নাায জফগভ ার আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৭৫



৫৪৮.      জভাাঃ াঅরভগীয তাজুর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৯৯১১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৫৪৯.      জযােোনা াঅক্তায হনা ভভাোঃ মুপরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩০৯৩

৫৫০.      াভেুর নাায মৃত পছপিক আাম্মদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩২৬৮

৫৫১.      রােরা জফগভ ভভাোঃ াপনপ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৭১২

৫৫২.      হভনু্ট মৃত াপফফ উল্যা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১১৮

৫৫৩.      এভরাে মৃত াপফফ উল্যা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৭৯২

৫৫৪.      াজনা জফগভ াাফ উিীন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬২২২

৫৫৫.      জযখা জফগভ ভভাোঃ ভাফুজ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬৪০৩

৫৫৬.      ভুাঃ জভাাযযপ মুাম্মদ ভভাত্মপা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৩২৭

৫৫৭.      াঅফ ুতাজয মৃত আব্দুরস্নযা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৭৯

৫৫৮.      যম্নভা জফগভ জয়নার ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯৫৬

৫৫৯.      হফহফ ভহযেভ মৃত ভভাোঃ আপফদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪৯২

৫৬০.      নােভা জফগভ জয়নার আরফদীন ভগধযা ৪ ভগধযা ৪১৫৪৯৮৩৬০৭

৫৬১.      পহযদা াআোেহভন আব্দুর গফুয ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪৮০

৫৬২.      াজনা জফগভ মৃত ভভাোঃ পযাজ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪৮৬

৫৬৩.      নুয োান জফগভ মৃত নুযম্নোা ভগধযা ৪ ভগধযা ৩৭৫৬১৭৯৮০৪

৫৬৪.      জভাাঃ াভুর াঅরভ মৃত নুযম্নর ক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৫০০

৫৬৫.      জোজরখা জফগভ আব্দুর াপভদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৪৯১

৫৬৬.      াঅফ ুতাজয আবুর ফায ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৩৪৬

৫৬৭.      জভাাঃ োহেয জাজন মৃত ভগারাভ ভারা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৬১

৫৬৮.      হনরুপা জফগভ জয়নার আরফদীন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৬৯

৫৬৯.      নুয োান যম্নহুর আপভন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৭৬

৫৭০.      েহভ াঈদ্দীন মৃত ছপফ উরস্না ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৮০



৫৭১.      যম্নফান মৃত ছপফ উরস্না ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৬৩

৫৭২.      াযম্নর জফগভ পপক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৬৭

৫৭৩.      ান্না জফগভ ভভাোঃ ভারর ভগধযা ৪ ভগধযা ১৯৮৯১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৫৭৪.      যহভা জফগভ পযাজ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৭৪

৫৭৫.      জভাাঃ াঅেতায ভাহঝ মৃত অপদুয যভান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩২১০

৫৭৬.      হফরহেে জফগভ আব্দুর আউয়ার (পপকয) ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬৪১১

৫৭৭.      াাদাত জাজন ভারাইভান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৯১

৫৭৮.      াহনপ মৃত সুরতানা আম্মদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৭২৯

৫৭৯.      নাহদা জফগভ ভভাোঃ খায়যম্নর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ৬৪৫২২৬১৪১২

৫৮০.      জযাজেো জফগভ ভভাোঃ আরী আকতায ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৫৯৯

৫৮১.      ুহপো জফগভ ভভাোঃ ছারাউিীন (ভপরভ) ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৫৯২

৫৮২.      জভাাঃ াঅফ ুোজেদ ভভাাম্মদ আবুর ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬০৪

৫৮৩.      জভাাঃ াঅফ ুোজেদ ভারাইভান পভস্ত্রী ভগধযা ৪ ভগধযা ৩২৬২৫২৩০৩২

৫৮৪.      যীনা াঅেতায হুভায়ুন কপফয ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৩৩

৫৮৫.      াঅপোনা জফগভ ভদররায়ায ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৪৩৬৩৬৩১

৫৮৬.      জভাাঃ াযাে পযাজুর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৩৬

৫৮৭.      জভাাঃ হেহদ্দে আব্দুর ফারতন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯৭৩

৫৮৮.      হদজরাোযা াযবীন ভভাোঃ পযাজউিীন (পকদায) ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৫৮৪

৫৮৯.      যহচো জফগভ ভভাোঃ ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৬৪৪

৫৯০.      াজেযা খাতুন ভভাোঃ া আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৯৩৪

৫৯১.      জভাাঃ ভােুভ ভকান্দয ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৯৫৪

৫৯২.      াজনা জফগভ নাপছয উিীন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৩৭৯

৫৯৩.      জভাাঃ হযজদাোন ভজাাযম্নর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫০২২৮০২৯৮



৫৯৪.      ভঞ্জযু াঅরভ ভভাত্মপা কাভার ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৩৬৭

৫৯৫.      যাজনা জফগভ আপফদুর ক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৪০০

৫৯৬.      জভাাঃ োাঈোয নুযম্নর আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ৭৩০৬৬৫৫৪৫

৫৯৭.      াঅফদযু যহভ মৃত ভভাত্মপা ভগধযা ৪ ভগধযা ৩৭৬৬৫৫৪৪২২৮

৫৯৮.      যাজনা জফগভ আরনায়ায ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৩৭৫

৫৯৯.      োাঈোয ুভন মৃত ভপদুর ক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০৭১

৬০০.      জেরা জফগভ আরভগীয ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৯৮২

৬০১.      াভীভা জফগভ আরনায়ায ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১২২৩৭২

৬০২.      জভাাম্মদ াঅহফদরু ে মৃত নুয পভয়া ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৫৫

৬০৩.      ুহপো জফগভ আবুর ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৩৮৩

৬০৪.      নুযম্নর াঅপোয ভভাোঃ আোঃ নফী ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯০৯৬

৬০৫.      খাজরদা ভপরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৭০১৮৭৬৯৮

৬০৬.      হভনা জফগভ ভাঈন উপিন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫২৭৮০৮২১৬৫৬৭

৬০৭.      যম্নভা আফদুর ান্নান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮০৪২৩৩৫৭৭

৬০৮.      জভাাঃ যম্নজফর ভভাোঃ নুযম্নর হুদা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০২৮৪

৬০৯.      াজেদা জফগভ ভভাোঃ আবু াঈদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০০৯

৬১০.      জযাজেো জফগভ পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৮৫৩৮২৪৬৫

৬১১.       েেনার াঅজফদীন পপকুর আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯৫৭

৬১২.      নুযোা ভভাোঃ ভকান্দয ভারন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯৪০

৬১৩.      োানাযা জফগভ পপকয আাম্মদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯৩৭

৬১৪.      জভাজভনা দপরর আাম্মদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৪৭

৬১৫.      খাহদো জফগভ াভসুর আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৯৫১

৬১৬.      াঅফদরু ান্নান আফদুর কারদয ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৯৪২



৬১৭.      নােভা জফগভ ভপনয আরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৩৮৮

৬১৮.      াাআদজু্জাভান ভভাোঃ া জারার ভগধযা ৪ ভগধযা ৫৫২৯৩১৫২১৯

৬১৯.      যহভা জফগভ জয়নার আরফদীন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৭১৪

৬২০.      জগারা নুয ভভাোঃ যপপক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৮৪৯

৬২১.      াঅজভনা জফগভ আফদু ারাভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮৮৯
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৬২৪.      ভাহনে রার দা সুভঙ্গর জরদা ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৫০২

৬২৫.      নুযম্নর াঅরভ ভফাযান উপিন ভগধযা ৪ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০২০০

৬২৬.      পহযদা আফদু াত্তায ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৩৬৭

৬২৭.      জভাাঃ যহপকুর াআরাভ াযম্ননুয যপদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩০২৪

৬২৮.      াজনা জফগভ ভগারা যভান ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৯১৬৯

৬২৯.      হফহফ েেনাফ আফদুন নফী ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৪৮৬

৬৩০.      োানাযা জফগভ ভভাোঃ ভপরভ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০১৭

৬৩১.      যওন াঅযা ভভাোঃ পপক ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮২৫
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৬৩৪.      াঅজনাোযা জফগভ মৃত কারাপভয়া ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৮১১

৬৩৫.      াঅফুর ফায মৃত আফদুয যপদ ভগধযা ৪ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯১৮৮২
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৬৩৭.      াঅজনাোয জাজন আব্দুর ফারতন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১১৬

৬৩৮.      াাদাত সুরতান আাম্মদ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪২৫৬

৬৩৯.      ভাহনে হভো মৃত ভকান্দয ভারন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৫৯৮



৬৪০.      জভাাঃ হরটন মৃত জয়নার আরফদীন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৪৪৪

৬৪১.      জভাাঃ ভীন মৃত ভভাোঃ াারাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫৯৫৫১১১৭৬৬৭৭

৬৪২.      জভাাঃ ুেন মৃত ভভাোঃ ীদ উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৬৯৮

৬৪৩.      জভাাঃ যহফাঈর াান মৃত পখয ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ২৩৭৪১৫৮৬৩৮

৬৪৪.      াযহবন াঅেতায মৃত হুভায়ুন কপফয ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪০১৩

৬৪৫.      স্বপ্না জফগভ মৃত আফদুর ান্নান ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৩০৭

৬৪৬.      ুযভা জফগভ পদ উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪২২৫
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৬৪৯.      জোেনা জফগভ মৃত আব্দুর ফারতন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৬৬

৬৫০.      জযহেো ভভাোঃ ফাবুর ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৫৯১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৬৫১.      জভাাঃ েহভ মৃত অপঝ উরস্নযা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১৮৪

৬৫২.      কুরেুভা জফগভ হুভায়ুন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৬৯

৬৫৩.      জভাাঃ াহনপ মৃত ফপদউর আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৭৩

৬৫৪.      জভাাঃ াঅোন াঈরস্ন্া পপকুর আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১১৪

৬৫৫.      হফোধন আব্দুর ফারতন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১২০

৬৫৬.      নােহযন াঅক্তায পযাজউদ ভিৌরা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১৬৪
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৬৬৩.      ভুাঃ জদজরাোয জাজন মুোঃ আবুর কারাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১০২৬

৬৬৪.      াঅান াঈরযা খারয়যম্নর ফায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৮৬১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৬৬৫.      তাহভনা জফগভ াভছুর আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৩০৮

৬৬৬.      জভাাঃ াাআপুর ারফয আম্মদ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬৭৮০

৬৬৭.      নুয োা মৃত এয়াপছন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৬০৩

৬৬৮.      জভাাঃ াঅফ ুতাজয ভভাোঃ সুপপয়ান ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৮৬৩

৬৬৯.      াঅজনাোযা জফগভ মৃত ছারাভত উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৩৮

৬৭০.      জযখা জফগভ ভভাোঃ পপকুর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৮৯

৬৭১.      হফহফ েেনাফ আবুর কারাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৫৬৭

৬৭২.      জভাাঃ হেোাঈয যভান মৃত া আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৩৯৪৩৯৮

৬৭৩.      জভাাঃ াজদ মৃত মুোঃ জপয উপিন ফাফয ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৯১১৫১৭৮৬৫০০০১০০

৬৭৪.      জভাাঃ াঅেুফ খান মৃত ভফরারয়ত ভারন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৩৭

৬৭৫.      জভাাঃ জাজর ভভাোঃ াফু আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৪৩৭৫

৬৭৬.      জভাাঃ েহযম্নর াআরাভ মৃত ফপদউর আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩১৪৭

৬৭৭.      ভুাম্মদ হদদায মুোঃ ভজু ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১২১৮

৬৭৮.      খাজরদা াঅেতায আইয়ুফ আরী ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১০৮০

৬৭৯.      াজদা জফগভ মুছাপভয়া ভখাকন ভগধযা ৫ ভগধযা ৪২০২২৬৮৮৪৯

৬৮০.      নাায জফগভ মৃত আব্দুর ফারতন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৬৫

৬৮১.      জভাাঃ েহভ াঈদ্দীন ভভাোঃ ভগারাভ ভারা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৭৪

৬৮২.      জভাাঃ হপাঈর াঅরভ ভভাোঃ আব্দুর ফারতন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১০৪৪

৬৮৩.      বযাোযী মৃত অপর উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৩৪৭

৬৮৪.      ভহপেযু যভান মৃত অপর উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৩৩৯

৬৮৫.      জভাা: হুনুপা খাতুন ভভাোঃ আরাউিীন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫৯২০৩৯১৪৮৩২৪



৬৮৬.      হভয ভভারছনা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৫০

৬৮৭.      জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত পপউল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১২০২

৬৮৮.      জভাাঃ হযাে াঈদ জদৌরা মৃত সুরতান আম্মদ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৭৭৩

৬৮৯.      ভাভুন মৃত নফী উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১২৬৪

৬৯০.      োভার াঈদ্দীন মৃত  াভছুর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৫৪৭

৬৯১.      ভাুদ মৃত আব্দুর ফারতন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১১৫

৬৯২.      াযম্নন যহদ ভভাোঃ ভপপজ উরস্না ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৭১১৮৩

৬৯৩.      নুযম্নর াঅরভ মৃত আব্দুর খাররক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১২৮৯

৬৯৪.      ারা হুভায়ুন কপফয ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৩৫৫

৬৯৫.      জভাাঃ ভহনয ভভাোঃ পপকুর আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৫৯
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৭২৪.      কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ াপনপ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৯৩১৫১৭৮৬৫০০০১০০

৭২৫.      হনরুপা জফগভ মুনছুয আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৫৯১

৭২৬.      যাজনা জফগভ ভভাোঃ ইপরয়াছ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৫৭২
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৭৪৮.      জভাাঃ হুভােুন েহফয আব্দু ছাত্তায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫০২২৯১৫৭৬
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৭৫০.      হপে মৃত াভছুর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৪২৮৩
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৭৬৪.      জভাাম্মদ াঅেফয জাজন াপপজ আম্মদ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৭০২
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৭৭৯.      জভাাঃ যহফাঈর াঅরভ মৃত আব্দুর জপরর ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৩০১

৭৮০.      াগযা খাতুন মৃত ছপফ উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৫৮৭

৭৮১.      াঅজভনা জফগভ জপভ উিীন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১২১৫

৭৮২.      পখযম্নর াআরাভ মৃত নপফউল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৭০

৭৮৩.      জভাাঃ যহভ পদ উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১২২৩

৭৮৪.      াঅব্দুর ফাজতন মুপ ডদ পভয়া ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১১৮

৭৮৫.      েহভ াঈদ্দীন মৃত ছপফ উরস্না ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯৬১৮০

৭৮৬.      জভাাঃ েজুের ভভাোঃ ইউসু ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৯২১৫১৭৮৬৫০০০১০০

৭৮৭.      োহেয জাজন াভছুর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪০১৮

৭৮৮.      ফুো জফগভ জাভার উিীন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৫৪৮

৭৮৯.      জভাাম্মদ জাজরভান মৃত আব্দু ছারাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪০০৪

৭৯০.      জভাাঃ াআহি মৃত ইয়াপছন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৮৬৪

৭৯১.      াজদা জফগভ ভদররায়ায ভারন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৫১১

৭৯২.      াজেযা াোত ভাবুফ উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১৩২

৭৯৩.      জযখা জফগভ পপকুর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১১৮৯

৭৯৪.      জভাাঃ জহরভ জপযম্নর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৮২৮

৭৯৫.      জভাাঃ হরটন আফদুর াফ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৩৪৮

৭৯৬.      জভাাঃ াঅান াঈরযা খায়যম্নর ফায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৮৮১৫১৭৮৬৫০০০১০০

৭৯৭.      জভাাযপ জাজন নুয আরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৭৬৩

৭৯৮.      াঅফদরু ওাফ আফদুর রপতপ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫৯৫৫১১১৬১৬৯১

৭৯৯.      হপজযাো জফগভ াযম্নন যপদ ভগধযা ৫ ভগধযা ৯১৫৫৮৫৪৭১৫

৮০০.      হফহফ ভহযেভ মুোঃ আবুর ফায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১০৪১



৮০১.      জভাাঃ জরার াঈহদ্দন ভভাত্মপা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৪৩৯৪৬৩১

৮০২.      াহভদা ফানু ভভাোঃ আবু ফায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫৯৪৩০৮২৪৭৭১৪

৮০৩.      জভাাঃ ফাফরু আবুর ফায ভগধযা ৫ ভগধযা ২৮৫২২৬৩৮৫০

৮০৪.      জপযদাাঈ ভজাপপয আরী ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৯২০৮৩

৮০৫.      নুয াঅরভ মৃত ইয়াপছন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৪৩৬১৬৪১

৮০৬.      জোনা জফগভ ভভাোঃ ভীয ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৮৮৭

৮০৭.      াান ুজফগভ আফদুয যপভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৯১৬৯০

৮০৮.      জাজর যানা আবু ফক্কয পপিক ভগধযা ৫ ভগধযা

৮০৯.      াআোহেন াঅযাপাত ফপয আম্মদ ভগধযা ৫ ভগধযা ৭৪০২৩০৫৫০

৮১০.      াঅেতায জাাাআন আবুর খারয়য ভগধযা ৫ ভগধযা

৮১১.       তানহেনা জফগভ ভভজফাহুর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৫২৩৩০২৩৯

৮১২.      জভাাঃ াআভাাআর ভভাোঃ মুনা ভগধযা ৫ ভগধযা ৬৪৫২২৬৫১১৫৭

৮১৩.      োভযম্নন নাায ভভাোঃ নজযম্নর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪০৫৭

৮১৪.      হভনাযা ভভাজারম্মর ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪১২৮

৮১৫.      হযনা ভযারকয়া ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬২২৭০৯৪৪

৮১৬.      জভাাঃ াআেফার াজযাোয যপপকুর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ৩৩০৫৮৪৩৪৩৯

৮১৭.      াঅফুর ফায ছারফয আাং ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৮১১৫১৭৮৭০২৪০৪০০

৮১৮.      জদজরাোয জাজন আফদু াত্তায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৪৮৮৭১৬৯৫৪

৮১৯.      জভাাঃ ভাভুন আনছাযম্নর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪৭৩৬

৮২০.      াঅফদরু েহযভ আফদুর ত্তায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০২২

৮২১.      হনোভ াঈহদ্দন নজযম্নর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৩৭২

৮২২.      াযবীন াঅেতায জাপয উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৭০২৪২৩৩৭

৮২৩.      নুযাত োান মৃত ভভাোঃ ভপরভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৯১১৫১৭৮৬৫০০০২০০



৮২৪.      ুভন ভভাোঃ পজলুর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৪৯২

৮২৫.      জভাাঃ োভার মৃত নুয ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬২৭৬

৮২৬.      নাহেভা জফগভ ভভাোঃ ভাঈন উিীন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৫৬৪

৮২৭.      ুযভা জফগভ আফদুর আরী ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০২০৮

৮২৮.      জভাাাঃ হহযনা জফগভ ভভাোঃ ভফরার ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৬৬১

৮২৯.      ান্না জফগভ পজলুর ক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৮৩৫

৮৩০.      জভাফাজেযা াঅোদ আবুর কারাভ আজাদ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৩৪১

৮৩১.      জভাাঃ যাজজরায যভান ভভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৯৯৪১৫১৫৮৬৫০০০১০০

৮৩২.      হাঈহর জফগভ ভভাোঃ জাপয উল্যা ভগধযা ৫ ভগধযা ৬০০২৩২১০৮৮

৮৩৩.      াজদা জফগভ আবু ফকয পছপিক ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬৯৪

৮৩৪.      াঞ্জ ুযানী ভেভুদায মৃত পরযন্দ্র চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬৮৩

৮৩৫.      াঅজরা যানী ভেভুদায ভরনাযঞ্জন ভজুভদায ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬৮২

৮৩৬.      াঅজনাোযা জফগভ ভভাোঃ নজযম্নর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০০৩২

৮৩৭.      ভাহনে োন পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৭৫২৫৭৩১৪

৮৩৮.      াঅপোনা জফগভ ভরার উপিন ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২১৮৫

৮৩৯.      জভাাঃ াঅফ ুতাজয ভভাোঃ ফুরপভয়া ভগধযা ৫ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৭৮০

৮৪০.      তােহরভা পদদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৭৪৪

৮৪১.      হযনা াঅেতায কপফয ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৪২৪৯৮৬০৯

৮৪২.      জভাা: হযনা াঅেতায ভভাোঃ আয়ুফ আরী ভগধযা ৬ ভগধযা

৮৪৩.      হরন চক্রফতী ভুলন চক্রফতী ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৭২

৮৪৪.      পুরফানু নাপজভ উপিন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫৪৭

৮৪৫.      জভাাঃ াঅফুর ফায মৃত আাদুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৪১

৮৪৬.      াজেযা জফগভ জাভার উপিন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১০৮



৮৪৭.      নুযোান জফগভ ভভাোঃ আবুর ফায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩২৬০

৮৪৮.      হফতা দা পফরনাধ দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৫০

৮৪৯.      জোফাাআদয নাায পদদাযম্নর আরভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৭৮২

৮৫০.      যাজনা জফগভ যপপকুর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৬৮

৮৫১.      জাাগ জাজন ভভাোঃ যপপক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০১০

৮৫২.      কুরুভা জফগভ কাউছায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৭৭১

৮৫৩.      যওন াঅযা জফগভ ভভাক্তায ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৯৫২

৮৫৪.      জভাাঃ ফাফুর আফদুর ফারতন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫২৬

৮৫৫.      জভাাঃ াঅপচায মৃত ভভাোঃ ভভাক্তায ভগধযা ৬ ভগধযা ৬৯০৬২৫৯৭৪৯

৮৫৬.      পাজতভা জফগভ নুয ছাা ভগধযা ৬ ভগধযা ৮৬৫০৪২৫৪৭৬

৮৫৭.      াজেযা জফগভ জাভার উপিন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১০৮

৮৫৮.      জোেনাযা জফগভ ভভাোঃ পপযদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৬৭

৮৫৯.      াঅফদরু াজভ মৃত ভভাজাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১২৯

৮৬০.      জযাজেো জফগভ ভভাোঃ ফাবুর ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫২৭

৮৬১.      াযম্নর ফারা েরদা জাদফ জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫৭০

৮৬২.      ফতী দা অমূল্য দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৬৭

৮৬৩.      যাভন দা পডয়ারী দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২২৯০

৮৬৪.      জনু্ট দা যারভশ্বয দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২০৯৪

৮৬৫.      েনযা যানী দা সুফাভ দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫০২

৮৬৬.      ুযম্ন ফারা কাঞ্চন দা ভগধযা ৬ ভগধযা ৬০০৮৬৫৫৯৪

৮৬৭.      হফধান দা মতী চন্দ্র দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৩০১

৮৬৮.      ফা ুজদফ ভমারগশ্বয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০৩০০

৮৬৯.      ফহফতা যানী দা গপফন্দ দা ভগধযা ৬ ভগধযা ৭৭৮৬৭৮৭৪৬০



৮৭০.      গপুয দা রযন্দ্র দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৮৯১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৮৭১.      দুুদী দা যপত কাভত্ম দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪৮৮

৮৭২.      াযম্নর দা ভতরজন্দ্র দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪৮৭

৮৭৩.      ান জগৌযাঙ্গ কুমুদ ফন্ধু দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৩২৪

৮৭৪.      ভাধফী ফারা দা পগরযন্দ্র দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৩৩০

৮৭৫.      হফতা দা পফরনাধ দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৫০

৮৭৬.      ুফর ের দা শুকরার জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ৪১৭৯৩৬৮৫৭৮

৮৭৭.      তন দা শ্যাভ রার দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৪৩৬২২৮১

৮৭৮.      েহফতা দা ফাবুর চন্দ্র দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২০৬৪

৮৭৯.      েেজদফ দা পবয়ারী জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৩৪৫

৮৮০.      যম্নভা যানী েরদা সুভঙ্গর জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭০১৬

৮৮১.      হদে রয চন্দ্র ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২০৪৬

৮৮২.      শুভ্রত চন্দ্র ভেভুদায কাপভত্ম রারা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫৯২০৩৯২৩৭৭২৭

৮৮৩.      োের যানী ভেভুদায ভযন চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৪৩

৮৮৪.      ভনে ুযানী ভেভুদায ভযন চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬০০৬

৮৮৫.      জাবনা ভেভুদায স্বন ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৪৬

৮৮৬.      জাবা যানী ভেভুদায জীফন চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৩০

৮৮৭.      জযখা যানী ভেভুদায পযভর ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৪৮

৮৮৮.      ীভা যানী ভেভুদায উজ্জ্বর ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬০২৪

৮৮৯.      হনর ুফারা ভেভুদায উত্তভ ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৫৩

৮৯০.      গীতা যানী ভেভুদায পভন্টু চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৫৫২

৮৯১.      ঝনণা যানী ভেভুদায রভত্মাল চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৪৯

৮৯২.      জাবনা যানী ভেভুদায জগপদ ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬০০৫



৮৯৩.      দখু ুযন ফভত্ম দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২২৫৯

৮৯৪.      যহভা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৪০৫৯

৮৯৫.      হফধ ুযানী েরদা খীয ভভান জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫৮৩

৮৯৬.      যম্নভা ভেভুদায ভখাকন ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪০৭

৮৯৭.      ভযনী ফারা দা ভাদা দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪৭৮

৮৯৮.      াঅব্দুর ফাজতন ভতাপারয়র আভদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৭৬১

৮৯৯.      হভনতী ফারা পদরন দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫২৯

৯০০.      যনহেত ফারা মৃত নৃতযান্দ দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৯২

৯০১.      জভাাাঃ হভরন ভভাোঃ জারকয ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯০২.      হফহর ফারা দা সুফর দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪৪৪

৯০৩.      জভাাঃ াীন নুয ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯০৪.      জভাাঃ াঅরতাপ মৃত নুযম্নোা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯০৫.      জানা াঅযা জফগভ আরনায়ায ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৮৩

৯০৬.      জেহভন মৃত া আরভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৭০২৪১৭৯৪

৯০৭.      জভাাঃ হযজদাোন মৃত সুরতান আম্মদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬০২

৯০৮.      জভাাঃ জভাত্মপা মৃত আফদুরস্না ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৯৭

৯০৯.      জরার াঈহদ্দন নুযম্নর আরভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬০৮৩

৯১০.      জভাাঃ াাআপুর াআরাভ ভভাোঃ ভপপজুয যভান ভগধযা ৬ ভগধযা ২৮৩৭৯১৭৪৮৯

৯১১.       জভাাাঃ যাজনা জফগভ ভভাোঃ যপপকুর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৬৮

৯১২.      জভাাঃ োভার াঈহদ্দন মৃত ভযাজুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২২২৬

৯১৩.      জভাাাঃ োন্নাতুর জপযদাাঈ ভভাোঃ আবুর ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৯২১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯১৪.      ুযাাআো জফগভ মৃত ভকান্দয ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৯৪

৯১৫.      কুরুভা জফগভ ভভাোঃ কাউছায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৭৭১



৯১৬.      হযহেো জফগভ পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪১৯

৯১৭.      োানাযা জফগভ ভদররায়ায ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪২৩

৯১৮.      জভাাঃ াঅব্দুর ভন্নান আাদুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ৭৩২৭৬৭৭৩২৯

৯১৯.      জভাাঃ াআাঈেু াঅরী ভভাোঃ ছারয়দুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৭৫৯

৯২০.      হফহফ েেনাফ ীদ উল্যা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৫৯৬২

৯২১.      জভাাঃ াঅেফয জাজন ভভাোঃ আপজজ উল্যা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৭৯৭

৯২২.      জভাাঃ তপহেয জাজন ভভাোঃ পদ উল্যা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৭৯৪

৯২৩.      জভাাঃ জফেন ভভাোঃ াভসুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৭৯

৯২৪.      খাজরদা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮০৯

৯২৫.      জভাাাঃ খাজরদা জফগভ ভভাোঃ মুিী পভয়া ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮৬৪

৯২৬.      জভাাাঃ তাযাভহন ভভাোঃ ভপনয ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮৫৩

৯২৭.      কুরুভা াঅক্তায ভভাোঃ আফদুর ফারতন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৪৭

৯২৮.      জযহেো জফগভ ভভাোঃ আব্দুর ফারতন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৪৬

৯২৯.      জভাাঃ াহের ভভাোঃ জাভার উপিন ভগধযা ৬ ভগধযা ৪৬৫২৩৩৬৮১১

৯৩০.      জারাাআভান ফাদা মৃত সুরতান আভদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬০৫

৯৩১.      তােহরভা জফগভ নুযম্নর হুদা ভগধযা ৬ ভগধযা ৩৩০২৩১১৯৯২

৯৩২.      াঅজরা যানী েরদা সুদাংশু জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫৭৯

৯৩৩.      েৃষ্ণ দ দা ান ভগাপফন্দ্র দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৩৫৩

৯৩৪.      ভন ফারা েরদা মৃত ভুছারী জরদা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৫৮০

৯৩৫.      জভাোাঃ জযােোনা জফগভ ভভাোঃ ভাফুজুয যভান ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮৩৪

৯৩৬.      নুযম্নর াঅরভ মৃত ভভতাজুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৩০৭

৯৩৭.      োানাযা জফগভ আফদুর ভাররক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬১৬৫২

৯৩৮.      যাজনা জফগভ মৃত ভভাোঃ ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫০৪



৯৩৯.      জভাাঃ োভার মৃত আব্দুর াই ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৬১৭

৯৪০.      নুয নাায আফদুর ফারতন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৭০১৮২১৮৮

৯৪১.      জহরনা াঅক্তায ভভাোঃ পন ভগধযা ৬ ভগধযা ৯১৫২২৬৮৭০৩

৯৪২.      তােহরভা জফগভ াভছুর আরভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৮০৬৯

৯৪৩.      জভাাঃ ভাভুন ভভাোঃ ভাপনক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৯৮৪১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯৪৪.      াঅেতায জাজন মৃত মুক্তায ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৯৪১

৯৪৫.      জযাোনা জফগভ ভভাোঃ সুপপয়ান ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩২৫৮

৯৪৬.      ুযাাআো জফগভ ভভাোঃ নাপছয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৩৬৭

৯৪৭.      জাজন াঅযা জফগভ ভভাোঃ ারভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩২৬৪

৯৪৮.      জাজন াঅযা জফগভ ভভাোঃ কপফয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৩৫৮

৯৪৯.      জভাাঃ হযটন ফাছা পভয়া ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১২১

৯৫০.      হনরুা জফগভ ভভাোঃ আকফয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৯৭৭

৯৫১.      জযোাঈর েহযভ মৃত ভভৌরবী আফীদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৯৬৪

৯৫২.      জভাাাঃ াঅেুফ খান মৃত আফদুর কুদ্দু ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৯৮

৯৫৩.      জভাক্তাজদয ভভাোঃ ভভাত্মপা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৪০৬

৯৫৪.      জভাাঃ জপাযোন মৃত পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা

৯৫৫.      ভজনাোযা জফগভ ভভাোঃ জাভরদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৫৫

৯৫৬.      জযাহেো জফগভ ভভাোঃ ারা উপিন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫২৭৮০৯২১৩৩৮৩

৯৫৭.      জভাাঃ াাফুহদ্দন আজাযম্নর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৯৫

৯৫৮.      জযাজেো জফগভ ভভাোঃ জপয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫২৭৮০৭১৭০৫১৮

৯৫৯.      জভাাঃ ুভন আপভন যসুন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৯৬

৯৬০.      জভাাাঃ নুয াঈদ্দীন ভভাোঃ আজাযম্নর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৮৪

৯৬১.      নুযম্নর াআরাভ মৃত াজী ভভতাজুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩২৫৩



৯৬২.      হফন্দ ুরার েরদা মৃত দয়ার পয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫৮৮

৯৬৩.      চানভহন েরদা দয়ার পয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৫৯১

৯৬৪.      াঅজনাোযা জফগভ মৃত ভজফর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১৭২

৯৬৫.      জভাাঃ াঅহযপ ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৬০৯

৯৬৬.      ঠাকুয যানী যাভদ দা ভগধযা ৬ ভগধযা ৫০৮০৮৫৯৩৯৯

৯৬৭.      নুয াঅরভ মৃত ভভতাজুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৯৯০

৯৬৮.      জভাাঃ েেনার ভভাোঃ আবুর কারাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৩১৫

৯৬৯.      জভাাাঃ াযম্নর জফগভ ভভাোঃ যপপকুর ইরাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১১৮

৯৭০.      যহভা খাতুন ভভাোঃ আবুর কারাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮১০

৯৭১.      জভহযনা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারাভ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৮৬৩

৯৭২.      জভাাাঃ ুহপো জফগভ ভভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ভগধযা ৬ ভগধযা ৫৫৫২৩১৩৭২৭

৯৭৩.      নাহগণ জাভরদ ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৭০২৪১৮৭২

৯৭৪.      ুহপো জফগভ ভভাোঃ জাভার উিীন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪২০

৯৭৫.      রাবরী াঅক্তায ভভাোঃ আয়ুফ খান ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০৪৫

৯৭৬.      তন ভেভুদায নরযন্ড ভজুভদায ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৬৪১

৯৭৭.      জযাোনা জফগভ ভভাোঃ সুপপয়ান ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩২৫৮

৯৭৮.      ুষ্প যানী দা কৃষ্ণরার দা ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬২৪৭৬

৯৭৯.      জভাাঃ াভীভ ভভাোঃ ভারন ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৬৩৯

৯৮০.      জভাাঃ াঅেুফ াঅরী মৃত আপভনুর ক ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩৩৬৮

৯৮১.      হফহফ যহভা আব্দুর াদী ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩০০৬

৯৮২.      জযাজেো জফগভ ভভাোঃ আরভগীয ভগধযা ৬ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৩৭০

৯৮৩.   তাযাভহন ভভাোঃ জাভার ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৬৫৬

৯৮৪.     কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ ভারর ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৬১৩



৯৮৫.     জভাাঃ হভরাদ জাজন ভভাোঃ আব্দুর াদী ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৮৩১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯৮৬.     পহযদা আব্দুর ভভাতাররফ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৯০০৫৭

৯৮৭.     জভাাঃ ভুনেুয ভভাোঃ কাভার াা ভগধযা ৭ ভগধযা ৬০০০২৩১৬৩৫১

৯৮৮.     াঅেফয জুযম্নর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬১৮৫

৯৮৯.     জভাক্তাজদয ভভাাম্মদ জযম্নর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮২৫

৯৯০.     জভাাম্মদ নাহয ভভাাম্মদ যপপকুর ইরাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮২৮

৯৯১.     জভাাঃ ভহনযম্নর ে মৃত ভভাোঃ আব্দুর ান্নান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮২৬

৯৯২.     কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ ভারর ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৬১৩

৯৯৩.     জযাজেো জফগভ ভভাোঃ আরভগীয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৩৭০

৯৯৪.     হর জফগভ মৃত আবুর ারভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৯৩১৫১৭৮৬৫০০০১০০

৯৯৫.     জভাাঃ াঅফুর ফয মৃত ভপজফ উল্যা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮৪৮

৯৯৬.     হফহফ ভহযেভ ভভাোঃ আবুর ারভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৭০৫

৯৯৭.     জভাাঃ জভাাযপ জাজন ভভাোঃ কাভার াা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৭৬১৫১৭৮৬৫০০০০০০

৯৯৮.     খহতো জফগভ ভভাোঃ দুরার ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭৯৫

৯৯৯.     াঅেহরভা জফগভ ইব্রাপভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬১৯০

১০০০.          

              েহযনা জফগভ মৃত ভভাোঃ আপতক উল্যা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৯১

১০০১.           

              জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত আব্দুর াপদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৯১

১০০২.   ুযাাআো জফগভ ভভাোঃ াভীভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৯৯৬

১০০৩.   ভনেযু জাজন ভভাোঃ আব্দুরস্না পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৮৮৯৩

১০০৪.   জভাাঃ পযাদ মৃত ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮২২

১০০৫.   জভাাঃ োভজদ মৃত াভসুর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৮৭৬

১০০৬.   জভাাঃ াআেফার ভভাোঃ জাভরদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৩৫৫৭৯২২৫

১০০৭.   জভাাঃ জাজর ভভাাযপ ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৮৮১৫১৭৮৬৫০০০০০০



১০০৮.   জেহভন ভনজুয আরভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৯০১৫১৭৮৬৫০০০৩০০

১০০৯.   াঅব্দুরস্ন্া হভো মৃত যপভ ফক্স ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭২৬০

১০১০.   ভুাঃ াঅফ ুনাইভ আবু তারয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৭১১৫১৭৮৬৫০০০০০০

১০১১.    াভুন নাায ভভাাযপ ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭১৪৫

১০১২.   াভুন নাায পদ উল্যা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭৮৭

১০১৩.   জভাাঃ েেনার ভভাোঃ যপপক ভগধযা ৭ ভগধযা ৩২৭২৪৯০৪৬১

১০১৪.   যাজদা জফগভ াখায়াত ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৭০১৮০৩২২

১০১৫.   জভাাযপ জাজন মৃত যারদ পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৪৩৪

১০১৬.   হদরাযা জফগভ মৃত ারাভত উরস্না ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৮৮১৫১৭৮৬৫১১৭৩০০

১০১৭.   জভাাঃ জাযাপ ভভাোঃ ভভাাযপ ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ২৪০২৩২৬৯৭৫

১০১৮.   াঅফুর োরাভ াভছর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭১০৬

১০১৯.   জতাযা জফগভ আব্দু ারাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৯৭

১০২০.   াঅজনাোযা জফগভ পপকুর ভারা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৩৪০

১০২১.   হফোধন হুভায়ুন কপফয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৩১৬

১০২২.   যীনা াঅক্তায ভভাোঃ ভফরারয়ত ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৮১

১০২৩.   পাযম্নে মৃত আবুর খারয়য ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৪০৮

১০২৪.   জভাাঃ াহের ভভাোঃ ফাবুর ভগধযা ৭ ভগধযা ৬৯০৫৯২৮১৬১

১০২৫.   যাহেো ুরতানা ভভাোঃ জাভার উপিন ভগধযা ৭ ভগধযা ৩৭৫৫৭৮৯৪৮৭

১০২৬.   জভাাঃ ফাফুর মৃত আবুর খারয়য ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭৪৫

১০২৭.   াআোেহভন জফগভ ভভাোঃ পযরদায়ান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৭১৪

১০২৮.   াঅব্দুয যহভ মৃত আবুর খারয়য ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৪৬৬

১০২৯.   াযম্নর জফগভ ভভাোঃ জাভার ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৫৬২

১০৩০.   কুরেুভা জফগভ নুয ছাা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৪৫৩



১০৩১.   াগযা জফগভ ভভাোঃ ইউছু ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৩৫৫

১০৩২.   নুয নাায জফগভ ভভাোঃ ভজাযম্নর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৫৬০

১০৩৩.   জভাাঃ যহপকুর াআরাভ মৃত ভভাকাযযভ আরী ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৬২৭

১০৩৪.   জযােোনা জফগভ ভভাোঃ আকতায ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৮৯১৫১৭৮৬৫০০০১০০

১০৩৫.   জোযম্নর ে মৃত ভভাোঃ এছাক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৬৭১

১০৩৬.   জেহভন াঅেতায ভাফুজ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭৫৯

১০৩৭.   াঅজভনা জফগভ মৃত পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৬৭৮

১০৩৮.   জভাাঃ াআেফার জাজন মৃত ভভাোঃ আপতক উল্যা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬১৯২

১০৩৯.   হযজদাোন জাজন ভভাোঃ ছপফ উরস্না ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৪০৯

১০৪০.   জভাাঃ োভার াঈদ্দীন আব্দুরস্না পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭২৬৩

১০৪১.   হদদাযম্নর াঅরভ মৃত পপকুয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৮৯৬

১০৪২.   জভাত্মপা মৃত ছাইদুর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৬৬১৫১৭৮৬৫০০০০০০

১০৪৩.   জভাাঃ াাআপুর ভভাত্মাপপজুয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৪৫৫

১০৪৪.   জভাাম্মদ াোান ভভাাম্মদ কারা পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬০৯৬

১০৪৫.   জভাাঃ জভাত্মপা মৃত ছারয়দুর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫১৫

১০৪৬.   জভাাঃ াআব্রাহভ ভভাোঃ পযাজুর ইরাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৬৩৪

১০৪৭.   পখযম্নর াআরাভ মৃত সুরতান আম্মদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭৭৫

১০৪৮.   োজেযা জফগভ আবুর কারভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭৮৮

১০৪৯.   জেহভন াঅক্তায ইব্রাপভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭১৭

১০৫০.   জভাাঃ াঅপরাতুন হভো নুয আম্মদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮০৮

১০৫১.   জোযা জফগভ পযাজ উদ ভদৌরা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭০৭

১০৫২.   জভাাঃ াআব্রাহভ আরী আকফয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮৮১

১০৫৩.   জভাাঃ াঅেতায মৃত ভভাোঃ সুরতান আম্মদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৬৮১৫১৭৮৬৫০০০০০০



১০৫৪.   জভাাঃ োভার াঈদ্দীন মৃত ভপজবুর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৩৯৪

১০৫৫.   ভজনাোযা জফগভ আিাপ উল্যা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৪৮৯

১০৫৬.   জভাাঃ জাাগ যপপক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৯৭৩

১০৫৭.   জভাাঃ এযাদ ভভাোঃ নুয আরভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৫৪৯

১০৫৮.   হগো াঈদ্দীন নুয আম্মদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৬৯৮

১০৫৯.   জভাাঃ াআাঈুপ মৃত ারপজ উল্যা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭৪৭

১০৬০.   ুযভা জফগভ তপপছয আরভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৩৭৩

১০৬১.   াঅফুর জাাাআন নুয উরস্না ভগধযা ৭ ভগধযা ৩৩০২২৯৪৩৬২

১০৬২.   াঅজনাোযা জফগভ ভভাোঃ নাপছয উিীন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৬৮০

১০৬৩.   াজরা জফগভ আইয়ুফ আরী ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭৭১

১০৬৪.   ফুো জফগভ আরভগীয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬১৩৩

১০৬৫.   পাজতভা জফগভ যম্নহুর আপভন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭০৭

১০৬৬.   েহভয াঈদ্দীন ভভাোঃ জাভার ভগধযা ৭ ভগধযা ৬০৯২২৭৪৩৭৯

১০৬৭.   োভযম্নন নাায হনা আবুর কারভ পনজাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৩৯২০

১০৬৮.   হপকুর াঅরভ াজী ফাদা পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬১৯৪

১০৬৯.   েহর জফগভ ভয াযম্নক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭১৬

১০৭০.   াহরভা জফগভ ভভাোঃ ছারফয আম্মদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৩৪২

১০৭১.   াোান জফগভ পখযম্নর আরভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৬৬০

১০৭২.   জভাোজম্মর জাজন (হযাে) আরনায়ায ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৭১০

১০৭৩.   জযাজেো জফগভ ভভাোঃ আরভগীয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৭৫

১০৭৪.   াঅযহেনা জফগভ ভভাোঃ ীদুরস্না ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭১৪৩

১০৭৫.   োন্নাতুর জপযজদৌ জাকাপযয়া পন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭১৩৭

১০৭৬.   যীন জয়নার আরফদীন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬২১৫



১০৭৭.   াঅহর জাজন আম্মদ ভাফান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭২০০

১০৭৮.   জভাাঃ জাাগ ভভাোঃ ফাায ভগধযা ৭ ভগধযা ৫৫৫৫৯১৫৯৮১

১০৭৯.   জভাাম্মদ ভহন ভভাোঃ ভাপনক ভগধযা ৭ ভগধযা ৬৪৫০২৭৯০৩৬

১০৮০.   হফরহেে জফগভ যপপকুর ইরাভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭৮৬

১০৮১.   াঅজভনা জফগভ জাাঙ্গীয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫২৩

১০৮২.   োভজদ আব্দুর শুক্কুয ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৩৩৫

১০৮৩.   াজপে াঅম্মদ মৃত ভপতউয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৪৫৭

১০৮৪.   াঅেতাযা জফগভ ভভাোঃ যপপক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৫৯৮

১০৮৫.   েেনার াঅজফদীন ভভাকররছুয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৮৬৬৬১৯১১৩৪

১০৮৬.   জভাাঃ াাআপুর াআরাভ মৃত ভভাোঃ মুা পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৭৬১

১০৮৭.   জভাাঃ জপাযোন জপযম্নর ক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৬০৩

১০৮৮.   জভাাঃ োভজদ ভপপজ উরস্না ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭২৩০

১০৮৯.   জভাাঃ াঅফুর োরাভ ফজলুয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৬০৭

১০৯০.   পুরফানু মৃত সুপপয়ান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৭৭৭

১০৯১.   জভাোজজ্জভ জাজন মৃত নুয আম্মদ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৮২০

১০৯২.   নুয োভার মৃত া আরভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৯৬৬১৫১৭৮৬৫০০০০০০

১০৯৩.   জভাাঃ পেরুর েহযভ মৃত আরী পভয়া ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৮৬০

১০৯৪.   যম্নভা জফগভ আফদুর ভাররক ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৭৬

১০৯৫.   েেনার াঅজফদীন আরী ভারন ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬২১৮

১০৯৬.   জভাাঃ ওভান াঅরী মৃত অপদুয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৫৩১

১০৯৭.   াঅপরাতুন ফজলুয যভান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৬০৬

১০৯৮.   োভার াঈহদ্দন নপন্দয আাং ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৯৬৪৭

১০৯৯.   ভুাম্মদ াোভার মুোঃ আফদুর ভন্নান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭৬২২



১১০০.   াঅেতাযা জফগভ ভভাোঃ ভপাযকান ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৫৩৯

১১০১.    জপা ভভাত্মপা ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৪৪২

১১০২.   জযজনা জফগভ মৃত ভভাোঃ ভপরভ ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৩৪৪

১১০৩.   োজফয াঅাাং একযাভ আরী ভগধযা ৭ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৬৩৬৩

১১০৪.   হভনাযা জফগভ খপফযম্নর ক ভগধযা ৮ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৮৬৩

১১০৫.   জহরনা াঅক্তায মৃত কাযী জয়নার আরফদীন ভগধযা ৮ ভগধযা ১৯৯২১৫১৭৮৬৫০০০১০০

১১০৬.   নাহগণ জফগভ ভভাোঃ নজযম্নর ইরাভ ভগধযা ৮ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪২৬২

১১০৭.   যাজনা জফগভ নুযম্নর ইরাভ ভগধযা ৮ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৮৭৮

১১০৮.   জভাাঃ নেযম্নর াআরাভ মৃত ছপফ উল্যা ভগধযা ৮ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৪১৮
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১১১৭.    নুয োান ইউসুপ ভগধযা ৮ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৮৫৮০

১১১৮.    াঅরী জাজন াভর ক ভগধযা ৮ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯০৮৮১
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১২৬০.   াঅজনাোয আফদুর ফারছক ভগধযা

৮

ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৮৫৮৩



১২৬১.   জভাাঃ াঅফদরু াদী ভভাোঃ আফদুল্যা পভয়া ভগধযা

৮

ভগধযা ১৪১৭৮৬৫৩৬৪২৮৭
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১৩১০.   জযাজেো জফগভ মৃত আব্দুরস্নয পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৯১৮

১৩১১.    জভাফাজেয াআরাভ মৃত ভভাজাপপয আম্মদ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫৬৮

১৩১২.   াঅক্তাযা জফগভ ভভাোঃ াাফ উিীন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৭০২৮৮৪৪৫
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১৩৪৬.   জভাাঃ াঅফ ুুহপোন মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯৪৭

১৩৪৭.   জভাাঃ হুভােুন েহফয ভভাোঃ ভভাত্মাপপজুয যভান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭০৯০

১৩৪৮.   াঅহরো জফগভ মৃত ভভাোঃ ইব্রাপভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৫৩৬৪৩২০

১৩৪৯.   াঅজো জফগভ মৃত নুযম্নর আরভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৭৪১

১৩৫০.   াঅপজযাো জফগভ া আরভ ভ ূঁঞা ভগধযা ৯ ভগধযা ৯১২৪৪৫২৭৮১

১৩৫১.   ােুণ ন চন্দ নাথ মৃত রার ভভান নাথ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫০৮৫

১৩৫২.   জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত ফাদা পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৮৪৭



১৩৫৩.   ন্তুরা েরদা পভরন জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৫৩৪

১৩৫৪.   জোযা জফগভ আবুর ারভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৯৭৯৯২

১৩৫৫.   ুরতান াঅম্মদ মুপ ডদ পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৮৩৭

১৩৫৬.   াজদা জফগভ ভভাোঃ আফদুর ফারতন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৫৪১

১৩৫৭.   জোনা জফগভ ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭০০০

১৩৫৮.   হরর ুেরদা নয়ন চন্দ্র দা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৪২৭

১৩৫৯.   তপুযা জফগভ ভভাোঃ ভাকসুদ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭০৪৬

১৩৬০.   জভাাঃ াীন ভযাজুর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪১০০

১৩৬১.   বাফনা েরদা যম্নপদা জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৪৬৮

১৩৬২.   জভাাঃ হদরার ফপদউর আরভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯৪৬

১৩৬৩.   ুযাাআো জফগভ ছারয়দুর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৪১৩

১৩৬৪.   নুয নাায জফগভ ভভাোঃ আফদুর ফারতন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৫৯৮

১৩৬৫.   জভাাঃ জারােভান মৃত পছপিক আাম্মদ ভগধযা ৯ ভগধযা ২২২২৪১১৪৫০১৪৭

১৩৬৬.   জরার জাপদ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৮০১৫১৭৮৬৫০০০০০০

১৩৬৭.   হয োভত্ম মৃত ভফচযাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৬৪১৫১৭৮৬৫০০০০০০

১৩৬৮.   জভাাঃ জভাতাজেয মুিী যম্নহুর আপভন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৮৩৪

১৩৬৯.   ভভতাে জফগভ ভভাোঃ আপজজ উরস্না ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৫১১

১৩৭০.   জভাাঃ াআোকুফ মৃত এছাক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৮৮১

১৩৭১.   নাহেয াঈহদ্দন ভভাোঃ নুয উপিন ভগধযা ৯ ভগধযা ২৪০২৩১৮৪৮৫

১৩৭২.   জভাাঃ েেনার াঅজফদীন ভভাোঃ কাভার উিীন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৮৫১৫১৭৮৬৫০০০০০০

১৩৭৩.   ফাহরো ফারা েরদা ভজযাপতরার জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৫০৭

১৩৭৪.   জভাাঃ জপাযোন মৃত আবুর খারয়য ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫১৯২৫১৮

১৩৭৫.   জোিা জফগভ ভভাাোঃ ইব্রাপভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৮৬৫৩৬৭২৭৬



১৩৭৬.   যহপকুর াআরাভ মৃত আফদুর ভাররক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৮৪৮

১৩৭৭.   জভাাযপ জাজন মৃত াভছর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪২১

১৩৭৮.   যাহত েরদা পভষ্ঠ পয জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৫১০

১৩৭৯.   হনোভ াঈহদ্দন পজলুর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৯১৭৫৯

১৩৮০.   নুয োান জফগভ আব্দুর ত্তায ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৩৪৭

১৩৮১.   াভেু াঈদ্দীন ভভাোঃ ার আরভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪০১১

১৩৮২.   জযজনা জফগভ আাম্মদ উল্যা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৪১৫

১৩৮৩.   জভাাাঃ যহপে মৃত ইপি আরভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭২৬০

১৩৮৪.   হপজযাে জফগভ ভভাোঃ াইফুর ইরাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৭০১৪

১৩৮৫.   জভাাঃ াঅফদরুযা মৃত ভতারেয আাং ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৬৪৯

১৩৮৬.   জযহেো জফগভ ছারফয পভপস্ত্র ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৩৩৬

১৩৮৭.   ভাোযম্নর াআরাভ মৃত নুয পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৩৮৭

১৩৮৮.   াঅেতাযা জফগভ ভগারাভ ভারা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪৪৩

১৩৮৯.   শুে তাযা জেফগভ ভভাোঃ নুয উিীন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৪০৩

১৩৯০.   জভাাঃ াআাঈেু মৃত ভভাোঃ ভারাইভান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৯৪১৫১৭৮৬৫০০০১০০

১৩৯১.   জভাাঃ াঅফ ুফক্কয হেহদ্দে মৃত ভভতাজুর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৪৯৫

১৩৯২.   যাজরা খাতুন ভভাত্মাপপজুয যভান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯৪৫

১৩৯৩.   োভত্মরার েরদা ভনরার জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৪৯৫

১৩৯৪.   াষ্ঠভী েরদা দূজডয় জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৪৪৬

১৩৯৫.   োজরা জফগভ খপফযম্নর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৭৬৪

১৩৯৬.   জভাাঃ ুহপোন মৃত ারপজ আম্মদ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৩১৮৫

১৩৯৭.   যম্ননা জফগভ ভভাাং ভাঈনুিীন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪৭৭

১৩৯৮.   াঅজনাোযা জফগভ আবুর ফয ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪১৭



১৩৯৯.   যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভাফুজ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৭৩৯

১৪০০.   ভুিী াঅফদরু ফাজতন মুিী পপ উরস্না ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৭৭৯

১৪০১.   যাজফো জফগভ ভভাোঃ পন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৯৭২

১৪০২.   জভাাঃ ুভন ভভাোঃ াভছর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ৯৫৭৮০৩০৪৫৫

১৪০৩.   জভাাঃ াঅহভন যুর মৃত আফদুরস্না পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭১৭৭

১৪০৪.   জভাাঃ জদরওোয ভভাোঃ ফুর পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৯১১৫১৭৮৬৫০০০২০০

১৪০৫.   োানাযা জফগভ ভভাোঃাা কারা পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৬২১

১৪০৬.   জভাাঃ জদজরাোয ভতারেয আম্মদ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯৪৩

১৪০৭.   জভাাঃ ভীয ভভাোঃ আবুর কারাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫১৭৪

১৪০৮.   াঈজভ ভেভুদায মৃত কাভনী ভজুভদায ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫১০৯

১৪০৯.   ভাপুো জফগভ হুভায়ুন কপফয ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪১১

১৪১০.   েৃষ্ণ চন্দ্র ভেভুদায মৃত য ভভান চন্দ্র ভজুভদায ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬২৬

১৪১১.    যাভর ভেভুদায ভফচাযাভ ভজুভদায ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৯৩১৫১৭৮৬৫০০০১০০

১৪১২.   জভাাঃ তেহরভ মৃত আবু তারয ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫০১৬

১৪১৩.   জভাাঃ াঅফ ুতাজয ভভাোঃ ফুর পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৭৮০

১৪১৪.   নুয নাায জফগভ ভভাোঃ ইউসুপ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬৯৭

১৪১৫.   জপযজদৌ ভভাোঃ ভপনয উপিন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৭১৫

১৪১৬.   জভাোাঃ ুযাাআো জফগভ আরনায়ায ভারন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০২৫০

১৪১৭.   পহযদা াআোেহভন আফদুর াপরভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪১৩৪

১৪১৮.   হফহফ ভহযেভ আবুর খারয়য ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৯৯৬

১৪১৯.   জভাাঃ াঅফদরু জভাতাজরফ ভভাোঃ আফদুল্যা ভগধযা ৯ ভগধযা ২৪০২৩১১৭৩২১

১৪২০.   াজরপা জফগভ ভভাোঃ জপযম্নর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৮২৩

১৪২১.   াযহবন াঅেতায আফদুয যপভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৯২২৭৫৫৩৩



১৪২২.   নুয জতাযা জফগভ মৃত পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪৭৮

১৪২৩.   াভেুন নাায ভভাোঃ সুজন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫১২

১৪২৪.   জভাাঃ োভজদ ারয়দর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৩২৬

১৪২৫.   াভেুন নাায জফগভ ভভাোঃ ভচৌধুযী ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৯২৮

১৪২৬.   যাজনা জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫৭৩

১৪২৭.   ভােুদযু যভান ভভাত্মপপজুয যভান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪৯৭

১৪২৮.   নাহগণ জফগভ ভভাোঃ ছুপপয়ান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৯৩৯

১৪২৯.   ভুাম্মদ হপকুর াঅরভ মৃত নুয পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯৭৫

১৪৩০.   জভাাঃ যহপে মৃত ভতযা আরী ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭০২৭৭১৬১৬১

১৪৩১.   জভাাঃ নুযোা পজর আাং ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫৩৬

১৪৩২.   নাহেভা জফগভ আপভন যসুর ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৯৯১

১৪৩৩.   জভাাম্মদ াআাঈু সুরতান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৩৪১

১৪৩৪.   াঅরভগীয ভভাোঃ আয়ুফ খঅন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৪৮৯

১৪৩৫.   যম্নহেনা জফগভ ভভাোঃ াছান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০০৮৩

১৪৩৬.   াজেযা জফগভ মৃত আিাপ উল্যা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯২৪

১৪৩৭.   হফহফ কুরুভা ভভাোঃ ভপাযকান ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫১৫

১৪৩৮.   জভাাঃ জফরার মৃত ছারফয আাং ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫৭৫

১৪৩৯.   জাজনযা জফগভ মৃত আকফয ভারন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৩২৪

১৪৪০.   জভাাঃ জাজন মৃত ছারফয আাং ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৯৭২

১৪৪১.   নেন জফগভ মৃত আরী আাং ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৫৩০

১৪৪২.   জাজনযা জফগভ মৃত ভফরারমত ভারন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৩২৩

১৪৪৩.   হফহফ াভেুন নাায মৃত ভভাাযপ ভারন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৮০৮

১৪৪৪.   নুয াঅরভ মৃত নুয ইরাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫০০০১৭৭



১৪৪৫.   ভজনাোযা জফগভ মৃত আপজজ উল্যা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬০০

১৪৪৬.   জভাাঃ দরুার াভসুর হুদা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৭৫২৫৭৪৫১

১৪৪৭.   জভাাঃ দরুার আবুর কারাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২৭৪৭৬৭

১৪৪৮.   হদজরাোযা জফগভ ভভাোঃ ভফরার ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫২২৬

১৪৪৯.   াঅহতে াঈরযা আফদুর ভন্নান ভগধযা ৯ ভগধযা ৬৯০২২৭৪৭০০

১৪৫০.   জাযাফ জাজন াভর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৩১২

১৪৫১.   াানা াঅেতায আবুর কারভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৪৭৬

১৪৫২.   যম্নভা জফগভ নাপছয ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫৯৩৮

১৪৫৩.   হফভর চন্দ্রীর কৃষ্ণরার ীর ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৪১১

১৪৫৪.   পেরুর ে মৃত মুপ ডদ পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৪৩৬৭৮৯২

১৪৫৫.   জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত আপরাতুন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫৯৫৫১২৭৫৩০০৮

১৪৫৬.   জভাাঃ াাআপুর াআরাভ আফদুল্যা দাগয ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫২৭৬১১১

১৪৫৭.   ভুাম্মদ হোদ ভভাোঃ ইউসু ভগধযা ৯ ভগধযা ৫৫৪৮৩৬৯৭৭৫

১৪৫৮.   জগৌহধন েরদা দুরার জরদা ভগধযা ৯ ভগধযা ৩৭১৪৪৭৪২৬৩

১৪৫৯.   জভাাঃ জভাত্মপা আফদুল্যা পভয়া ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬১৪

১৪৬০.   ুহপো জফগভ ভভাোঃ যপপক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৫০৮১

১৪৬১.   জভাাঃ জভাত্মপা মৃত ভজফরক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৪১৭৮৬৫৩৬৭৬৯৩

১৪৬২.   জভাাঃ াীন ছারয়দর ক ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৪৬২২৫১২৩

১৪৬৩.   জাজনযা জফগভ পখযম্নর ইরাভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪০৯৯

১৪৬৪.   ুহপো জফগভ পপকুর ভারা ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৯৬৯৮৫

১৪৬৫.   যম্ননা াঅক্তায মৃত াভছুর আরভ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪১২০

১৪৬৬.   জভাাঃ াআাঈনুে মৃত সুরতান আাম্মদ ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৩৩৩

১৪৬৭.   জভাাঃ হদদায আফদু াত্তায ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৪৯৪



১৪৬৮.   জযৌনাযা জফগভ মৃত জয়নার আরফদীন ভগধযা ৯ ভগধযা ১৫১৭৮৬৫৩৬৭৬৯৮

১৪৬৯.   াঅনন ফারা ীর ভবাফন চন্দ্র ীর ভগধযা ৯ ভগধযা ১৯৬৭১৫১৭৮৬৫৩৬৪৪০০

                                                         ১৯ নং আভানউরস্নযা  ইউপনয়ন এয খাদ্যফান্ধফ কভ ডসূপচয উকাযরবাগীয ারনাগাত তাপরকা -  ২০২০ পরোঃ

ক্রোঃ নং োডণ  ধাযীয নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ ভপরা

গ্রাভ
য়াড ড নং

াআাঈহনেন
জাতীয় পযচয়ত্র নম্বয কাড ড ধাযীয ভভাফাইর 

নম্বয

ংমৄক্ত  পডরারযয   নাভ পডরারযয ভভাফাইর    

নম্বয

১ জভাাম্মদ াাদাত জাজন  ভভাাং াাজান

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৭৮৭ ০১৮৫২-৬০১৯৩৪

২ াঅহফর াে মৃত ইয়াপছন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫০৪৮ ০১৮৫৫-৭৪০৮৫০

৩ জভাাঃ হযন যম্নহুর আপভন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪২৭ ০১৮৭৮-৭০৭৬০২

৪ জভাাম্মদ পযাদ আপতায ভারন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৭৮৮ ০১৬৪৩-৬৭৬৭২৫

৫ জভাাম্মদ াআাঈেু মৃত ইয়াপছন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫০৪২ ০১৮২৭-৮৭৮২৪৬

৬ ভােভুনা জফগভ আফদুর ারাভ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫১৭৮ ০১৬৪৪-৬৩৬৭৪৮

৭ জভাাম্মদ েহযভ মৃত ভভাাং পপউর

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৭৯৪ ০১৮৮২-৭৫২৬০৩

৮ াঅেফয জাজন  ভভাজাাযম্নর ইরাভ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬৩৫ ০১৮৩৩-৮৬১২৭০

৯ তােহরভা জফগভ ভভাোঃ পযটন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৩৭৮ ০১৭৪৩-৪০৩৫০০

১০ জভাাাং াঅফ ুতাজয মৃত নুয ইরাভ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭১৯৬ ০১৮২৩-৭২৪৭৫৮

১১ যান ুজফগভ  ভভাোঃ কাভার

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮১৫৮ ০১৮১২-৭০৯১২৫

১২ জভাাম্মদ ফাফয  ভভাাং ভফরার

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৭৩৪ ০১৮২৫-০০৭৩১০

১৩ াাআপুর াআরাভ ভজাযম্নর ইরাভ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬৩৪ ০১৮৩১-৮৮৫৭০৭

১৪ ওাজপো জফগভ ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫২৯৩৫২৫৫২ ০১৮১৮-৯৮০৪৬১

১৫ জভাাঃ োেনার াঅফদীন মৃত খপফয আম্মদ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫০৮৯ ০১৮৬৪-৬৪৪৭৭৯

১৬ াঅজরো জফগভ  ভভাোঃ ফাবুর

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬২৪ ০১৮৮২-৭৫২৪৮১

১৭ াহেো জফগভ মৃত তপপয আরভ

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫১৭০ ০১৮২৩-৭২৪৭৫৮

১৮ হনরুপা জফগভ  ভভাোঃ দুরার

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৮৫ ০১৮৬৫-৫২৫৩৮২

১৯ াঅজো জফগভ পত-আপরাতুন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৯৮৫১৫৭৮৩০৩১৯৩ ০১৮৩৮-৭৩০৪৪৯



২০ জভাাঃ াাদাত মৃত পজর ক

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২৫০ ০১৭৩৩-৯৩৯৩৯৮

২১ জভাাঃ জহরভ যম্নহুর আপভন

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪০৯ ০১৮৭৯-৭৭০১১৫

২২ ঝযনা জফগভ  ভভাোঃ াাদাত

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯০৩৩১৭৯৪ ০১৮৬৭-৯৬২৩২৫২

২৩ হফহফ েজুরখা আব্দুর আউয়ার

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬২৮ ০১৮৩৬-৪১৫৬৩৩

২৪ াআব্রাহভ খহরর মৃত াভছুর ক

াঅভানাঈরযা
১

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪৪২ ০১৮৪৫-৭১১৪৩৯

২৫  জভাাঃ হযপন মৃত াযীফ উল্যা

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২৬৫ ০১৮৩১-৭৫১৭৩৪

২৬ াআোেহভন জফগভ  ভপাযকান উপিন

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪৯৫ ০১৮২৫-৩৭৫০০৬

২৭ জভাোজম্মর জাজন মুপ ডদ আরভ

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৮০১০ ০১৮৬৭-২৯১৬৮৩

২৮ াঅেীেরু াআরাভ মৃত আরী আফকয

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২৯১ ০১৭৪৬-২২৫২৯১

২৯ োজরা ইকফার

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২১১ ০১৮৪০-৭৪১৫৬৭

৩০  জভাাঃ এনাভুর ে ভভাোঃ মুপভনুর ক

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪৩৩ ০১৭৪৯-০৭৮৯৬৯

৩১  জভাজেনা জফগভ জুরপপকায

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২৯৬ ০১৮৭৮-২০২৬১৪

৩২ াআব্রাহভ খহরর মৃত ছাইদুর ক

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪১৮ ০১৮৪৬-৩২৩৬৪৯

৩৩ াঅজনাোযা জফগভ যম্নহুর আপভন

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪০৭ ০১৮৫৬-৮২২৩৪৫

৩৪ জখরনা জফগভ খপরর

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৯৮০১৫১৭৮১১২৮৫২০০ ০১৮৬১-১৮৮৫১৮

৩৫ জভাোম্মৎ জেহভন জফগভ  ভভাোঃ আফদুর ভন্নান

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৯৯০১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৫৬-৮২২৩৪৫

৩৬ হোে ারপজ আম্মদ

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬৮৯ ০১৮৪৫-২৩১৪৩৮

৩৭ জরােভান জাজন যম্নত্মভ আরী

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২২২ ০১৮২০-২৮৪৪৬১

৩৮  জভাাঃ াআহরোে মৃত ভপপজুয যভান

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২৬৪ ০১৮৪৭-১৬৭৪৮৪

৩৯ াআব্রাহভ খহরর মৃত ভাছুর ক

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৪৪২ ০১৮৩৩-৮৭৮৭১৩

৪০  জভাাঃ াযজফে মৃত আপরাতুন

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৮৬১ ০১৮৯০-৭১৫০০৬

৪১  হযােযু াআরা আনছাযম্নর ক

াঅভানাঈরযা
২

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫২৭২ ০১৮৫৭-৩২৯৬২৫

৪২ জভাাঃ োভজদ আফদুর কপযভ

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৯৭৪১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৪০-৮০৬৯৮২



৪৩ জযাজেো জফগভ ভভাোঃ যপভ উপিন

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৫৭৫ ০১৮২৩-৯১৫৯১৭

৪৪ াঅজভনা জফগভ আরনায়ায ভারন

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৫১১  ০১৮৮৩-৬৫৬৫৯৬

৪৫ াভুর হুদা মৃত ভভাজারম্মর ভারন

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৮৭৫৫৪ ০১৮৬৬-৬০৬৭১

৪৬ জভাাঃ াহনপ মৃত আব্দুর যম্ন

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫৬৮১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১০১৮৬৫-০৯৭০৬০

৪৭ জভাাঃ োভার াঈদ্দীন মৃত জারার আাম্মদ

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৩১০ ০১৭৮৪-৭৭৫০৪০

৪৮ েেনার াঅজফদীন জারার আরফদীন

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৪৭৭ ০১৮২২-০০৩০৬৯

৪৯ হনরুপা জফগভ পত-ভভাোঃ দুরার

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৮৩২ ০১৭৪৬-৩৪৩১৪৮

৫০ জোহনুয াঅক্তায পদুর ইরাভ

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৪৩৩ ০১৮৭৯-৪১০৮২৬

৫১ ডরভা পত-াাদাত

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৯৮২১৫১৭৮৯০৩৩০০০০ ০১৮৩০-৪৯৮৯০০

৫২ এোে মৃত নুয পভয়া

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৯৭১৫১৭৮৩৫২৮১৭২০ ০১৮৬৪-৮১২৮৮১

৫৩ যহভা জফগভ মৃত ভভাাং ফাবুর

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৫৪৪ ০১৮৮৯-১৯০৪৭১

৫৪ জভাাঃ াঅরভ ভভাোঃ ভজফর ক

াঅভানাঈরযা
৩

াঅভানাঈরযা
১৯৮৭১৫১৭৮৩৫২০৫২০০ ০১৭২২-৫৫২৪১৬

৫৫ জেহভন জফগভ অপদুয যভান

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩৭৫৬১৩ ০১৮৩৯-০৪৬৪৩৫

৫৬ ননাাআ ভভাোঃ ভাযাফ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৯৯০১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৬৭-৭৫৬৩৯৯

৫৭  জভাাঃ াআহিে মৃত ভভতাজ সুকানী

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫০৫১ ০১৮২২-৪০৬৯৪৩

৫৮ খাজরদা াঅেতায  ভভাাোঃ জুরয়র

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭২৬২ ০১৮৫৬-৬৯০৯১৫

৫৯ রাা্াআরা জফগভ আফদুর আপজজ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭১৩৫ ০১৮৮৩-৬৫৬৫৯৬

৬০  জভাাঃ জোেধন মৃত ইয়াপছন

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭১১৩ ০১৩০১-৬৮৪৯৪৭

৬১ জভাাঃ যীপ ভভাোঃ ইব্রাপভ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৯৮৫১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৮৫-৩৮১৭২৪

৬২ জভাাম্মদ োভজদ ভকায

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২৯৬ ০১৮৪৩-৭৮০২৪৭

৬৩ জভাাাং েহয াঈহদ্দন মৃত জপফউর ভারন

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭১৮২ ০১৮১৬-২৪০০২৩

৬৪ জভাাঃ জপাযোন াঈহদ্দন মৃত নপজয আম্মদ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭১৩৩ ০১৮৫০-১৭১২৪৬

৬৫ হদ মৃত ভভাোঃ পছপিক

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯৬৩১২১৪৩ ০১৮৬৪-৮১২৮৮১



৬৬ াঅজনাোযা জফগভ পত-াযম্নন

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৯৪৪১৫১৭৮৩৫২০৯৫ ০১৭৪৬-৮১০৮১৫

৬৭ াহদা জফগভ পত-ভাইন উপিন

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭২১৪ ০১৮৮৫-৩৮২৩২২

৬৮ াঅেতাযা জফগভ পত-ফপদউর আরভ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯২২৭৭৪০৯ ০১৮২০-০০৪৪১০

৬৯ াইাযবীনজফগভ পত-ভভাোঃ জাপয

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯২২৭৭৫০২ ০১৮৬২-০০৬৯৭৮

৭০ জযাজেো জফগভ পত-মৃত ফারকয

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮২২৭৭৯০৬ ০১৭৩১-৪৩২৪২৯

৭১ েহযনা জফগভ পত-পপক আাম্মদ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯২২৭৭১০০ ০১৭২৬-২৩০৮৩০

৭২ জযহেো জফগভ পত-এজায

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯২২৭৭১২১ ০১৮৮১-৩৫৯০৮২

৭৩ এহন ারপজ আাম্মদ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯২২৭৭৫২০ ০১৮৪৬-৫০৩৭৭৮

৭৪ জভাাঃ াঅফুর োরাভ ভভাোঃ জারকয ইরাভ

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৯৯৩১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৭৬৪-১২২৮১২

৭৫ জভাাঃ েহভ আব্দুর ভাররক

াঅভানাঈরযা
৪

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯২২৭৭৭২০ ০১৮৬১-০৫৭৫০৮

৭৬ াউাদর চন্দ্র ীর ননী ভগাপার ীর

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৫৬৩ ০১৮১১-৩০৩৪৩২

৭৭ োের যানী ীর নরযন্দ্র কুভায নাথ

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৫৭২ ০১৯৫০-১০৯৫৪৩

৭৮ রÿন ভেভুদায পেয়রার ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮১৮ ০১৮৬৯-০৯৩২৩৪

৭৯ যাে যর্ ভেভুদায ফর পয ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫৯৪১১৬৯৩৪৫০৭ ০১৭৪৯-০৭৪০১১

৮০ ুতুর চন্দ্র ীর মৃত অপনর চন্দ্র ীর

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৫৬৭ ০১৮১৫-৭১০০১৬

৮১ জয েৃষ্ণ ভেভুদায কাভীপন কুভায ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৫৯৪ ০১৮৪৫-৭২০৯৯৩

৮২ হফহফ ভহযেভ কাভার উপিন

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৩৮২ ০১৮২২-৭৮৭৪১৩

৮৩  জযাহেনা জফগভ  ভভাোঃ নাপছয উপিন

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৩৮৫ ০১৮৭০-০২২৩২৭

৮৪ নুযম্নর াঅরভ মৃত আম্মদ ভছাফান

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬৮৬ ০১৭৪২-৪৪৯৩০৬

৮৫ হহযনা জফগভ  ভভাোঃ ফাফলু

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৩৪৯ ০১৬৩০-৫২৫০৩১

৮৬  জভাাঃ াঅহযপ  ভভাোঃ ইব্রাপভ

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৯৯১১৫১৭৮১১০০০১০০ ০১৮৮৫-৩৮২৩২২

৮৭ যম্নহফনা ুরতানা আফদুর কারদয

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৯৯৪১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৭৪২-৪৪৯৩০৬

৮৮ হযনা জফগভ পত-ভভাোঃ জাভার

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৯৮৮১৫১৭৮৩০৩১৯৫০০ ০১৮৬৯-০৯৩২৩৪



৮৯ জরােভান জাজন আফদুর আরী

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩২১৮৩৩ ০১৮৩০-৬৯৪২২৫

৯০ জভাাঃ হযন ইপি

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩২১৭৫৪ ০১৭৭৯-৪১০৮২৬

৯১ জপা জফগভ পত-পখযম্নর ইরাভ

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩২১৫৩৬ ০১৮২১-৩২৩১০৫

৯২ াআোেহভন জফগভ পত-নাপছয

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৭৯৫ ০১৭৪৯-০৭৪৯১১

৯৩ হহযনা জফগভ পত-ভভাোঃ ফাবুর

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩২১৪৭৮ ০১৮৭৯-৭৭০১১৫

৯৪ ভহযেভ  জফগভ পত-ভভাোঃ কাভার

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩২১৫০৩ ০১৮৬৩-৭৬২৬৯১

৯৫ জযৌনাযা জফগভ পত-ভভাোঃ ভাপনক

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫৫৩২১৩০৫ ০১৭৩৩-৯৩৯৩৯৮

৯৬ ুতুর চন্দ্র ীর মৃত অপনর চন্দ্র ীর

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৫৬৭ ০১৮৮১-৬৩৬৭১৮

৯৭ োের যানী ীর নরযন্দ্র কুভায নাথ

াঅভানাঈরযা
৫

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৫৭২ ০১৮৬৭-২৯১৬৮৩

৯৮ াভর েৃষ্ণ ভেভুদায শুধাংশু কুভায ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৩৬ ০১৮৬৫-২২৩০১৫

৯৯ জিভরার ভেভুদায মৃত ফগরাচযন ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৩৫ ০১৮২৫-৯২৭৮৫৮

১০০ ানীর চন্দ্র ীর মৃত পচত্তযঞ্জন ীর

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৯৭ ০১৭৯৯-০০৬০৫৭

১০১ নজযাত্তভ ভেভুদায মৃত ভরনাযঞ্জন ীর

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৪৬ ০১৮২৭-৫১৫৬৫৮

১০২ জভাাঃ াহনপ আফদুর আাদ

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৯৫৯১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৬৩-৪১৭৯৬০

১০৩ িদী ীর ংকয ীর

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৭৮৮ ০১৮৭৬-৭৩৬৪৩৯

১০৪ ভীয ভেভুদায দুরার ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
6

াঅভানাঈরযা
১৯৮৩১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৭৫-৭৩৬৪৩৯

১০৫ াভর েৃষ্ণ ভেভুদায শুধাংশু কুভায ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৩৬ ০১৭৯৫-৫২৫০৮২

১০৬ বজফাজতাল ভেভুদায ভনপয ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৪১ ০১৮৪৯-৫৯৬৭০০

১০৭  জভাাঃ যম্নজফর  ভভাোঃ আবুর কারভ

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৯৯৪১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮৬২-৭৫২১০৮

১০৮ জভাাম্মদ যীপ ভপরভ

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৯৯৫১৫১৭৮১১০০০০০ ০১৮৫৬-২৯৪২৭২

১০৯ গুব্রত ভেভুদায পেয় রার ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৭৬০ ০১৭৭৪-৯১১৯৮৩

১১০ াইাযবীন জফগভ পত-ভযাজুর ক

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮১০৫ ০১৮২২-৭৮৭৪১৩

১১১ াুআয োান জফগভ পত- ভভাোঃ যম্নহুর আপভন

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৫০৩ ০১৮৩৯-০৪৬৪৩৫



১১২ ানীর চন্দ্র ীর মৃত পচত্তযঞ্জন ীর

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৮৯৭ ০১৮২৪-৬৪৯৮২১

১১৩ যান ুহফো পত-জয়নার আরফদীন

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৪৯১ ০১৮১১-৩০৩৪৩২

১১৪ েরনা যানী পত-অভয কৃষ্ণ

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৯০৭ ০১৮৩০-৬১৫৮৮০

১১৫ নীভা যানী ীর পত-যনপজত ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৫৭০ ০১৭২৬-১২৩৫৭৭

১১৬ জভাজভনা জফগভ পত-ভভাোঃ জপয

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৪৯০ ০১৮৩০-৪৯৮৯০০

১১৭ জভাাঃ ভাহনে আবুর খারয়য

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৩২০ ০১৮২৭-৪২০৬০১

১১৮ জভাাঃ জভাতাজেয নজীয আাম্মদ

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮১২১ ০১৮২৭-৪২০৬১২

১১৯  জভাাঃ োভার ভভাোঃ ভযাজুর  ক

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮২৩৫ ০১৭৩৪-৭১০২৮৫

১২০ াহপো জফগভ পত-কাভার উপিন

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৪৪৭ ০১৮৩১-৮২৪৮৪২

১২১ াঅহরো জফগভ পত-ভভাোঃ সুজন

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৯০৭ ০১৮৬০-৮৯৬১৬৫

১২২ জভাাঃ হপজযাে ভগাপযান

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১২৫ ০১৮৬৫-০৯৭০৬০

১২৩ জভাাঃ যহপে আফদুর ভাররক

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৬৪৫ ০১৭৮৯-৭৭৫০৪০

১২৪ জভাাঃ হপে মৃত সুরতান আাম্মদ

াঅভানাঈরযা
৬

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১২৮ ০১৮২২-০০৩০৬৯

১২৫ াঅফুর াজভ মৃত ইপিছ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২০৫৬ ০১৮৩১-৮২৪৮৪২

১২৬ জভাাঃ াআাঈেু গাজী া আরভ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২০২৭ ০১৮৬০-৮৯৬১৬৫

১২৭ জভাাঃ জগাযান মৃত সুরতান আম্মদ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১২৩ ০১৮৬৫-০৯৭০৬০

১২৮ যম্নভা জফগভ ভভাোঃ জাভরদ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২০৮৮ ০১৮৬৯-০৯৩২১৫

১২৯  জোৎর্া জফগভ আফদুর ভন্নান

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১৪৭ ০১৯২০-০১১০৩২

১৩০ জভাাঃ যাজদ আফদুর ভন্নান

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৭৩১ ০১৭৮৬-২৪১২৯৩

১৩১ জভাাঃ াহনপ  ভভাোঃ পখয ইরাভ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৭৬১৭৫৫ ০১৭৮৯-৮০৩১৭৬

১৩২ ভহনয জাজন আফদুয যফ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৭৩৮ ১৮৪৯৫৯৬১৮০

১৩৩ াাফ াঈহদ্দন আফদুর ত্তয

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৯৪১ ০১৮৩৬-৮৬২৫৬০

১৩৪ হপকুর াঅরভ
াঅভানাঈরযা

৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১১৯ ০১৮৪৬-০২৫১০২



১৩৫ াুআয াঅরভ ভতারপারয়র আম্মদ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৭৩৬৬ ০১৭৯৯-০১৭০৩৪

১৩৬ জভাাঃ হযোদ আবু জতয়ফ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৭২১ ০১৮৩৬-৩৭০৬৪৬

১৩৭ াঅজো জফগভ আবুর ারভ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১৪৯ ০১৮২৯-২৪৪৮৫৭

১৩৮ াঅোদর ে ভভাজাফ্পয আাং

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩০৮৩০৭ ০১৮৩১-৮২৪৮৭২

১৩৯ জভাাঃ জফাযান াঈহদ্দন মৃত ভরাকভান ভারন

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২১৭৭ ০১৮৫২-৬০১৯৩৪

১৪০ যহভা জফগভ আবুর কারদ

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩০৩১৯৬৪৪ ০১৮৩৯-২১৯২০৫

১৪১ জভাাঃ াআব্রাহভ আনছাযম্নর ক

াঅভানাঈরযা
৭

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৫০০০৪৭১ ০১৮৪৯-৩৩৯০০১

১৪২ দোর ূত্রধয মৃত সুকুভায সূত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৫৯২ ০১৮২৪-৬৪২২১৬

১৪৩ জখরনা যানী ূত্রধয সুবাল সূত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫২৭৮০৩২২৩৮৩৪ ০১৮১৬-০০২৩৬১

১৪৪ েনযা যানী ীর ফংী চন্দ্র ীর

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৬২৭ ০১৯১০-৮৯১৫২৫

১৪৫ হৃদে ীর হফভর অপনর চন্দ্র ীর

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৫৩২ ০১৭৪৯-০৭৪৯১১

১৪৬ যম্নহো জফগভ ভভাাং ভরার উপিন

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৫৮ ০১৮৬৫-২২৩০১৫

১৪৭ োের যানী ূত্রধয পভদুর সুত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৬১৪ ০১৮৩৭-৬৭৫৭৮৩

১৪৮ জগাহফন্দ চন্দ্র ীর মৃত জফকুন্ঠ কুভায ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৮৬২ ০১৮৩২-৯৮২২৯৫

১৪৯ ভঙ্গরী ূত্রধয ভযে সূত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৩৩২৫৪৮ ০১৮৩৯-০৪৬৪৩৫

১৫০ ুুুষ্প যানী ূত্রধয টংরকশ্বয ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৬৭০ ০১৮৬৩-২৫৯০৭৯

১৫১ হযন চন্দ্র ীর রভত্মাল কুভায ীর

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৯৮৩১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৯৮৮-৩৩২০১৮

১৫২ হফত্র ূত্রধয মৃত উরন্দ সূত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৯৭২১৫১৭৮১১০০০০০০ ০১৮২১-২৮৮১৬৪

১৫৩ যম্ননা যানী ূত্রধয াযাধন ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৬১৯ ০১৮১৬-০০২৩৬১

১৫৪ াঅফদরু  াঅহেে মৃত টুকু পভয়া

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৬১ ০১৮৩৭-৭০৩২৮৫

১৫৫ হতত ফনু্ধ ভেভুদায মৃত দ্বীন ফন্ধু ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৮৭০ ০১৯১০-৮৯১৫২৫

১৫৬ পাজতভা জফগভ পত-জপয ইরাভ

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪১৬ ০১৮৬৫-২২৩০১৫

১৫৭  জহরনা জফগভ  ভখ পপযদ

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৮৫ ০১৭৯৬-৩৯৯১৯১



১৫৮ যাজদা জফগভ  ভভাোঃ ফুর পভয়া

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১২৮৫৬৫৬ ০১৮৮২-৭৫০৭১৬

১৫৯ াঅফুর োরাভ মৃত খুযপদ পভয়া

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪২২ ০১৮৬৬-৬০৬০৭১

১৬০ মহতন্দ্র েভণোয মৃত পেয় ভভান কভ ডকায

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৮৭৬ ০১৮১৩-২০১২৩১

১৬১ াভৃত রার ূত্রধয মৃত শুকুভায সূত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৭১ ০১৮৩৭-৩০৩৫৮৪

১৬২  জভাাঃ জহরভ ার আরভ

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪২৯ ০১৮৬৩-৯৪১৩৮৯

১৬৩ াহপো মৃত ালু

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪২৪ ০১৬২৪-৯৪৭৫৪২

১৬৪ হনোভ াঈহদ্দন মৃত খুযপদ আরভ

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৬৩ ০১৮৪৩-১৯৬৪৫৩

১৬৫  জভাাঃ ফাফয  ভভাোঃ পপ

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৭০২১৬৫ ০১৮২৭-৩৯২৯৪৭

১৬৬ াঅফুর োজভ মৃত নপজয আম্মদ

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৪৪ ০১৩১৭-৬৯৪৩৭৩

১৬৭ ান্না যানী ভেভুদায যপফ ভজুভদায

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৯৮ ০১৭৪৩-৪০৩৫০০

১৬৮  াঅজনাোয  ভযাজুর ক

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৪৩৭ ০১৩১০-০৭৪৪৮৫

১৬৯ হযনা যানী ূত্রধয পন সূত্রধয

াঅভানাঈরযা
৮

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৬৬৯ ০১৮৭৫-১৫২৫৫৬

১৭০ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত যভত আরী

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৯৮০ ০১৭৭১-৬১৫০৪৬

১৭১ জভাাম্মদ ভফফত  ভভাোঃ জাাঙ্গীয

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
৩৭৫৫৮৭৮৮১৪ ০১৮২৮-৫৭৪৩৭৬

১৭২ জভাাঃ হদদাযম্নর াঅরভ মৃত ভভাোঃ ভচৌধুযী

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৯৭২ ০১৮২০-২৪৮৯৭৩

১৭৩ হফহফ যাজনা  ভভাোঃ ভয পাযম্নক

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৩৩৯ ০১৭৭৫-১২৬২৭৪

১৭৪ জভাাঃ যাজদ যপফউর আরভ

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯০৩৩৪৩৯১ ০১৮২৭-৫১৭০৩৫

১৭৫ জভাতাজেয াঅম্মদ মৃত ইভামুর ক

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৮২৯ ০১৬২৮-০৪০৮৩৩

১৭৬ জভাাঃ াঅেফয জাজন মৃত চাদ পভয়া

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২৮৫ ০১৭২০-৬০১২৮৯

১৭৭ াভীভা জফগভ  ভভাাম্মদ কাভার উপিন

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২১৮ ০১৮৬৪-৬৮৬০৯৮

১৭৮ তাযা ভহন  ভভাোঃ পন্টু

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
৪৬০ ৩৭০ ৬৭৭৩ ০১৮৩৪-২৯৭১১৫

১৭৯  জভাাম্মদ োভার াঈহদ্দন মৃত ভভাাম্মদ আফদুর যপ

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২১৭ ০১৬২০-২৫৫২০৫

১৮০  জভাাঃ োভজদ মৃত ভচৌধুযী

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯০৩৮৫০৭১ ০১৮১৫-৭৯৫০১৩



১৮১ জভাাঃ যহফ াঅরভ  ভভাোঃ ভচৌধুযী

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৯৬৯ ০১৮৫৫-৮১৪৩৪৪

১৮২ পহভা জফগভ ফাফলু

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮৯০৩৮৫০৭১ ০১৮২৭-৪২০৬০১

১৮৩  জভাাম্মদ ধনু মৃত চান পভয়া

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২৮৬ ০১৭৭৭-৪৮৯৪১৩

১৮৪ জযানাযা জফগভ মৃত কাভার উপিন

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৮৩৪ ০১৮৩৪-৮৬৮৩১৮

১৮৫ জভাাঃ জফরার  ভভাোঃ কাভার উপিন

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৮৩২ ০১৭৭৮-৬৫২৯১০

১৮৬ াঅফাধন চানপভয়া

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২৯৩ ০১৮৫৭-৩৯৫২২৩

১৮৭ হফো জফগভ পত-ভভাাম্মদ কাভার

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২৯৩ ০১৮৩৫-১৫০৫৪৪

১৮৮ ুহপো জফগভ পত-ভভাাম্মদ আরভ

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২২৮৮ ০১৮৪০-৮০৬৯৮২

১৮৯  জভাাঃ ভন্নান মৃত ভজাপয আরভদ

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৯৬১ ০১৮২৯-৬৬৮৪৫০

১৯০ জভাাঃ হনোভ াঈহদ্দন আফদুর ফারতন

াঅভানাঈরযা
৯

াঅভানাঈরযা
১৫১৭৮১১৩৩২৩৯৪ ০১৮৬৯-৪৫৭১৮২

দীঘ ডাাড় ইউপনয়ন পযলদ

ন্দ্বী,চট্টগ্রাভ

খাদ্যফান্ধফ কভ ডসূপচয উকাযরবাগীরদয ারনাগাদ নারভয তাপরকা - ২০২০পরোঃ।

ক্রোঃ নং নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ গ্রাভ য়াড ড নং ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নম্বয ভবাক্তায ভভাফাইর 

নাম্বায

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর নম্বয

ভপরা

০১। েন্নাতুর জপযজদৌ মৃত আবুর ভারন ভহরা দীঘঘাাড় ২ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮২৫০০০০০৫ পাপভা ভফগভ ১৮১৮৬৪২৫০৮

০২। াাযা জফগভ আহর হভয়া ভহরা দীঘঘাাড় ২ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪৭৪ ’’ ’’

০৩। যাজনা জফগভ ভখাকন ভহরা দীঘঘাাড় ২ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৬১ ১৮২২২৭১৬৬ ’’ ’’

০৪। নােভা জফগভ আব্দুর ায় ভহরা দীঘঘাাড় ২ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৮৮১

০৫। হযভা াঅেতায  হভাোঃ আরাউিীন ভহরা দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১১৭৮৯৬০০০০০০ ’’ ’’

০৬। নাহেভা জফগভ ভৃত আব্দুর খাসযক ভহরা দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৮০০৩৮ ’’ ’’



০৭। হনরুপা জফগভ হভাোঃ ফাফরু ভহরা দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০০০০০০০ ’’ ’’

০৮। জভাাঃ ভঞ্জযু াঅরভ আফুর ফায ুরুল দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯৬০০০০০০ ’’ ’’

০৯। াঅজভনা জফগভ হভাোঃ যহফউর আরভ ভহরা দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩১৩ ’’ ’’

১০। ফাফুর মৃত আবুর ভারন ুরুল দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৫৫৩২১৬৯৮ ’’ ’’

১১। রুহুর াঅহভন ভৃত ুহপয়ান ুরুল দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৭৮ ’’ ’’

১২। ভাভুন আফদুর আপফর ুরুল দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯২৬৯ ১৮৮২৭৫২৬২৬ ’’ ’’

১৩। জাজনাঅযা জফগভ আরভগীয ভপরা দীঘ ডাাড় ৩ দীঘ ডাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৩৯৩৭ ১৮৩১১৪৫৯৭৫ ’’ ’’

১৪। াঅফ ুফক্কয হহদ্দে ভৃত হভাোঃ হভয়া ুরুল দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫২০ ’’ ’’

১৫। াঅফুর োজভ ভৃত হানা হভয়া ুরুল দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩০৫ ’’ ’’

১৬। নুয নাায মৃত পপ উরস্নযা ভহরা দীঘঘাাড় ৩ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৮৭ ’’ ’’

১৭। রুহো জফগভ হফরার ভহরা দীঘঘাাড় ৪ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩১২৯০ ’’ ’’

১৮। জেহযনা জফগভ ভৃত আাদরু ক ভহরা দীঘঘাাড় ৫ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৬৭২১ ’’ ’’

১৯। জপহি জফগভ মৃত ভভাজাপ্পয ভপরা দীঘঘাাড় দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৮৫ ’’ ’’

২০। হপজযাো জফগভ ভফরার ভপরা দীঘঘাাড় দীঘঘাাড় ১৫১৭৮২০০৫৬২৫৮

২১। াঅজরা পপক ভপরা দীঘঘাাড় দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৬৫১৯৩১০৯ ’’

২২। াানাযা যপপকুর ইরাভ ভহরা দীঘঘাাড় ৫ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪১৮ ১৮৪৩৪৬৬৩৭৪

২৩। নাযহগে ভহউিীণ ভহরা দীঘঘাাড় ৫ দীঘঘাাড় ’’ ’’

২৪। াযবীন আরনায়ায ভারন ভহরা দীঘঘাাড় ৫ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৪২০ ১৮৯২৬৯০৮৩৮ ’’ ’’

২৫। াঅজনাোযা জফগভ ভৃত আনিারুর ক ুরুল দীঘঘাাড় ৫ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫২৭৬ ’’ ’’

২৬। াঅফদরু ভন্নান মৃত ভভযাজুর ক ুরুল দীঘঘাাড় ৫ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৬৩৬৯ ’’ ’’

২৭। ঝর্ণা জফগভ আফদুর ান্নান ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫২৭৮০৫২২৫৯৭৮ ’’ ’’

২৮। নূরুর াঅহভন আফর াসভ ুরুল দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩০৫২৩ ’’ ’’

২৯। হফরহে ভহন ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৯৩ ’’ ’’



৩০। জেহভন যপফউর আরভ ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫০৮৬ ১৮২৯৩৪৯৯৫৬ ’’ ’’

৩১। যহভা খাতুন হরার উিীন ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০০০০০০০ ’’ ’’

৩২। াঅেহরভা আপভয ভারন ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৩০০০০০১৯  ১৮৭৯১৮৮৫৬১ ’’ ’’

৩৩। হদর হপজযাো ভনু্ট হভয়া ভহরা দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ’’ ’’

৩৪। নূয োান েহেনা হপকুর ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯৩০৩০২১৬৬ ’’ ’’

৩৫। াআোেহভন িানাউল্লা ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮৯৫ ’’ ’’

৩৬। পহযদা াআোেহভন ানাউল্লা ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ’’ ’’

৩৭। োেী ভভতােরু ে ভৃত আাদরু ক ুরুল দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ’’ ’’

৩৮। ারভা াঅক্তায হদদায ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৩১ ’’ ’’

৩৯। াজদা  জফগভ ভভাারযপ ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮২৫০০০০০০২  ১৮২৯৫৯৭৮৪২ ’’ ’’

৪০। যহফন হফাযান ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৭০০ ’’ ’’

৪১। ভনেযুা  হভাোঃ হনজাভ ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮২৫০০০০০০ ’’ ’’

৪২। জযাজেো জফগভ ভৃত আব্দুর রহতপা ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫২৪ ’’ ’’

৪৩। ুহপো জফগভ ভৃত হহিক ভহরা দীঘঘাাড় ৬ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫২৩ ’’ ’’

৪৪। রুভা াঅপজযাে ফহদউর আরভ ভহরা দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৭৭৪ ’’ ’’

৪৫। াজনা মৃত আফদুর ভন্নান ভহরা দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৭২৮ ’’ ’’

৪৬। জভাাঃ ফাায ভৃত আফুর কারাভ ুরুল দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৩৯৩৪ ’’ ’’

৪৭। েযাধন ুহপয়ান ুরুল দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৯৫৯ ’’ ’’

৪৮। হফুর মৃত জয়নার আরফপদন ভহরা দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৩৯৪৭ ’’ ’’

৪৯। ঝুভু যানী ভেভুদায মুপযচান ভজুভদায ভহরা দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৫৫৩৭৫২৮৪ ’’ ’’

৫০। কুুভ জফগভ  আফুর কাসভ ভহরা দীঘঘাাড় ৭ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৩৫২ ’’ ’’

৫১। ুযাাআো ভহউিীন ভহরা দীঘঘাাড় ৮ দীঘঘাাড় ১৫১৬৮৯০৩৩৯৭৫১ ’’

৫২। জযাা জফগভ হহরভ ভহরা দীঘঘাাড় ৮ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৭১৮ ’’ ’’



৫৩। হল্পী  হহরভ ভহরা দীঘঘাাড় ৮ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৭৯৪ ’’ ’’

৫৪। াহদা নূয হাসন ভহরা দীঘঘাাড় ৮ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৭৬২ ’’ ’’

৫৫। াঅজরো জফগভ হভাোঃ আহজজরু ক ভহরা দীঘঘাাড় ৮ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৯৪২৫ ’’ ’’

৫৬। যভত াঈল্ল্যা আব্দুর ভাসরক ুরুল দীঘঘাাড় ৮ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৫৫০০০২০ ’’ ’’

৫৮। যওন াঅযা াভুর হুদা ভহরা দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮২৫০০০০০ ’’ ’’

৫৯। োজেদরু ে আফুর কারাভ ুরুল দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৮১ ’’ ’’

৬০। হভণরা জফগভ পযাজ উদ ভদৌরা ভহরা দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৩০৩০২৮৭৭ ’’ ’’

৬১। হদদাযম্নর াঅরভ অপদুর যভান ুরুল দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৫৫০০০০০৮ ’’ ’’

৬২। াঅব্দুর ফাজতন ভৃত নহজয আসভদ ুরুল দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৫৫৬ ’’ ’’

৬৩। োজদা জফগভ নূরুর ইরাভ ভহরা দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫১৮০ ’’ ’’

৬৪। ুযাাআো জফগভ াভুর ক ভহরা দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৭৮৯০৩৩৯৭৬ ’’ ’’

৬৫। াঅফদলু্ল্া ভৃত আব্দুর ওাফ ুরুল দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮৯০৩৩৫৬৩০ ’’ ’’

৬৬। াযহবন াইপুর ভহরা দীঘঘাাড় ৯ দীঘঘাাড় ১৫১৭৮২০৩২৯০২৬ ’’ ’’

উপড়যচয ইউপনয়ন,ন্দ্বী,চট্টগ্রারভয খাদ্যফান্দ্বফ কভ ডসূপচয কাড ডধাযী/উকাযরবাগীগরেয তাপরকা

হজরা : চট্টগ্রাভ                                                                        

ক্রহভক নাভ হতা/স্বাভীয নাভ ুরুল ভহরা গ্রাভ ওয়ার্ঘ  নাং ইউহনয়ন জাতীয় হযচয়ত্র নম্বয হবাক্তায 
হভাফাইর নাং

াংমুক্ত হর্রাসযয নাভ হর্রাসযয 
হভাফাইর নম্বায

০১ নুয নাায ভৃত নুয আরভ ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৫৩৩ ০১৮৫৭২৮০০১
৮

হভা: ভাঈন উিীন ০১৭৯৫৬৮১৪৩৩

০২ জভা: াঅেভ খাাঁন হভা: হযাজর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৬০৮ ০১৮৭৫৪৬৮৯০
৫

০৩ পহোঈর াঅরভ ভৃত ভুনিুয আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৬৪ ০১৮৩৯৮৩৩৩
০১

০৪ জোফাাআদরু ে নুয আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪১৬ ০১৮৭৮৪৪৬০৩
৮



০৫ াঅেফয জাজন আনচারুর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২১৯৯ ০১৮৭১৫২৫৫৮৩

০৬ জফরার ভাহঝ ভৃত ভহজফর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪৩২ ০১৮২৮৪৪৫২২৮

০৭ জভা: ভাুদ খহরপা ভহপজ হভয়া ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৭৮৯ ০১৮৭৬৬৫৫৯৩
৪

০৮ াঅহেেরু ে ভৃত যহভ উরযা ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৯৪৪ ০১৮৩৩৮৬১১৬
৮

০৯ েেনার াঅম্মদ ভৃত ছিয়দ আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২৩১ ০১৮৭৪১৫৪১০৬

১০ াঅফদরু োজদয ভৃত হভা: াহনপ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪৭২

১১ াহনপ ভৃত Qvq ỳj ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৩০ ০১৮৪৩৬২১৪৮
৯

১২ জভা: াআাঈনুে হভা: পহি আরাভ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২৪৫ ০১৮৫৯৮৬৬৪৫
১

১৩ জভা: াহনপ হভা: আফদরু ওয়াফ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৫ ০১৮৩৬৩৭০৫৪
৯

১৪ াাআপুর াআরাভ ভৃত কারন : ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২২২ ০১৮২০৪২৬৫২১

১৫ জভাাম্মদ াঅরী ভৃত দরীর আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২১৩৫ ০১৮২৮৪৪৫২২৮

১৬ াহরভা জফগভ ভজাসম্মর হাসন ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭৭৯ ০১৮৭৭৪৫০৯০৪

১৭ জভা: জচৌধুযী ভৃত আরী আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২১৭০ ০১৮৭৮৪৪৬০৩
৮

১৮ জভা: খাাঁন াজফ ভৃত আনিারুর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৬১৫

১৯ জানাোযা হাাগ ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৭৯২ ০১৮৫৫৬৩৭৭৮
০

২০ জভা: ভাাআন াঈহদ্দন িাসফয আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০২৩৮ ০১৮৫২৬০৩৭৫৪

২১ জভা: জদজরাোয জা: আফদরু াদী ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৮৭ ০১৮৭৮৪৪৬০৩
৮

২২ হফহফ েহেনা হতাপসয়র আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৫৭৫ ০১৮৮২৭০৪৬৮
৮

২৩ াাদাত জাজন হভা: াসপজ : ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২২৮ ০১৮৭১৫২৫৫৯১

২৪ াঅেফয জাজন রুর আভীন ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২২৬ ০১৮৫৯০২০৫৩৭

২৫ জভা: াজটাোযী পহকয আভদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৯১৫৯ ০১৮৩৫৯৬৩১৬
১

২৬ াভুন নুয পখয ইরাভ ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৬৫৫ ০১৮৩০৭৯৭৫৬
৮

২৭ রুহো জফগভ নুয ইরাভ ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৬০০



২৮ জভা: াযজবে হভা: আফদরু াহদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২৫৪ ০১৮৮৩৮১৩১
৬৫

হভা: ভাঈন উিীন ০১৭৯৫৬৮১৪৩৩

২৯ জভা: পহোঈর াঅরভ ভৃত হযাজরু ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮০৭ ০১৮৩৮৬৪৭৫১
৯

৩০ াহরভা জফগভ ভজাসম্মর হাসন ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭৭৯ ০১৮৩৯৯৩৪২৫
৫

৩১ জভা: নুয েহফয নুয আরভ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০১৩ ০১৮৯৫১৮০৮৭
০

৩২ জভা: হদদায ভৃত নুয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২৪৯ ০১৮২৯৮০৯৩৮
৭

৩৩ পহযদা জফগভ যহচআরাভ ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০১ ০১৮৩৮৮৪৩১৭
২

৩৪ পখরুর াআরাভ পজরুর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪০২ ০১৮৪৩৭৭০৫১৪

৩৫ নুয াঅরভ ভৃত নুয আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪৬০ ০১৮৩৬১৬৯৯৯
৬

৩৬ জভাাম্মদ যাজদ াভির ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮০৯২

৩৭ েৃলান চন্দ্র ীর কাহন্ত রার ীর ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ৭৫১৩৬৫৭৯৩৩০২২ ০১৮৩৪৬৮০২১
১

৩৮ াঅফদরু ফাজচে ভৃত ফাদা হভয়া ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৬৮৮ ০১৮৬৪৩৮৫৫২
৫

৩৯ দীন জভাাম্মদ ভৃত াভিুর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২৬৬ ০১৮৫৮৪৭০২৬০

৪০ হপজযাো জফগভ ভৃত হজফর ক ভহরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৩৬৩

৪১ োভার াঈহদ্দন হভা: আফদরু ফাসতন ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ৭৫১৮৫৩৩২৯৫১৬০ ০১৮৮১৩১৬৪৮
১

৪২ াঅহের ে ভৃত নুরুরযা ভাহি ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪৭০ ০১৮৫৪৭৬৫৪০১

৪৩ জভা: াাোন ভহপজযু যভান ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২৭৬

৪৪ জভা: োভজদ ভত আনিারুর ক ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৬৬২ ০১৮৩৪৬৪৬৯১
৫

৪৫ াঅজভনা জাপয ভপরা উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৪২ ১৮৬১০৫৭৯০৬

৪৬ জভা: োভার াঈদ্দীন আফদরু ফাসতন ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৪৫৭ ০১৮৭৯৭৭৫০১৬

৪৭ জভা: নুরুর হুদা ভৃত াহফফ উরযা ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৭৩৫ ০১৮৭৯৭৭০০১৫

৪৮ জভা: জাজন ভৃত ভনতাজ ুরুল উহড়যচয ০১ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৬১৮ ০১৮৭৯৩৪৪২২৩

৪৯ জভাাঃ হপকুর াঅরভ মৃত ভভাোঃ আছাদুর ক ুরুল উহড়যচয ৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৭৯৩ ১৮১২৩৬৭৮৬৯

৫০ যাজনা াঅক্তায হভা: ফাায উিীন ভহরা উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২০২৩



৫০ জভাোজম্মর জাজন ভৃত হারাইভান ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৮২ ০১৮৬১৯৭৭৯২২

৫১ াঅপোনা জফগভ আরাউিীন ভহরা উহড়যচয ০২ উহড়যচয ৭৫১৩৬১৯০০০১৬০ ০১৮৪০৪৭৩৫০৬

৫২ াআহরোে হভাতাসেয ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯২৩ ০১৮৩৩২৫১৫১
৮

৫৩ জেপাজেত াঈরযা এনাভুর ক ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ৭৫১৮৫৪৩০০০৪৩৮ ০১৮৮১৬৮২৮৪
৮

৫৪ জভা: এনাভুর ে ভৃত রুস্তভ আরী ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৬৭ ০১৮৩২৩৬৫৪৪২

৫৫ জভা: াযজবে যহপকুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৯৭ ০১৮৩৭৩০৩৯০
৫

৫৬ জভা: পহযদ নুয আরভ ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৭১০ ০১৮৪৬২৭১৫৭৯

৫৭ পাজতভা জফগভ ভৃত হভা: হফরার ভহরা উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৫৯৭ ০১৮৪৬২৭১৫৮০

৫৮ জভা: াাআপুর াআরাভ হভা:আরতাপ উল্লা ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫২৮৬০৩০১৮৬৮০ ০১৮২১৭১০১৯৮

৫৯ জভা: োপয াআরাভ হভা: ানু ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৩৮ ০১৮৬০৬০৫৬৭
৮

৬০ জভা: হুভােুন ভৃত হপউরযা ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৬১৯ ০১৮৭৫৯৮১৫০৭

৬১ জভা: োভার াঈহদ্দন আপরাতুন ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৫৫৩৭৩৪৪৪ হভা: ভাঈন উিীন ০১৭৯৫৬৮১৪৩৩

৬২ াঅেতায জাজন আপরাতুন ভাহি ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫২৮৬০২০১২৯৬৯ ০১৮৩০৯৭১৩৯
৪

৬৩ ভহনয াঈহদ্দন ভৃত নুরুর ক ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৬৬৭ ০১৮২৯৪৪৩২৬১

৬৪ জভা: োভজদ ভৃত নুয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৭২৫ ০১৮৭৪১৫৪১০৩

৬৫ জভা: ভাহনে াভিুর ক ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৮৩

৬৬ জভা: াভীভ হভা: নাহিয ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৫১

৬৭ জভা: োভজদ ভৃত আফদরু ত্তায ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৬০১ ০১৮৪৯৯৪০৪৪৫

৬৮ াঅশ্রাফ াঈরযা ভৃত ভহতউয যভান ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৮০ ০১৮৬০৮৯৬১৬
০

৬৯ জভা: ভন্নান ভৃত পহকয আাম্মদ ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৮৯২ ০১৮২১০৮৬৩৬
৫

৭০ ভাভুন আব্দুর ভান্নান ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯২১ ০১৮৫৯৭৫৩৩৩
৫

৭১ জভা: োাঈোয ভৃত নহজয আাাং ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৬৬৬ ০১৮৬৩৪১৭১৯
৬

৭২ জভা: াআোহেন ভৃত ইভাইর ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯০৩৩৪৩৮৪ ০১৮৬১০৫৭১৫১



৭৩ জভা: াাদাত াভিুহিন ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৭৬১

৭৪ হযাে ভৃত হভা: হাসরভান ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৮০ ০১৮৪০৬৭২০০৫

৭৫ জগারাভ জভাস্তপা হগারাভ ভাওরা ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৫৬৪ ০১৮৩২৫৮৮৯৫
০

৭৬ জভা: াআোকুফ হভা: এিাক ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২১৮২ ০১৮৭৯৩৪৪২৩৫

৭৭ জভা: নাহেয ভৃত ারুন যহদ ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯১৩ ০১৮২৩১৪১৫৪৮

৭৮ জভা: োজদ হভা: আফুর কাসভ ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৮৮০ ০১৮৩৪৬১৭৭৬০

৭৯ নােভা জফগভ হভা: হপক ভহরা উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৪৫০২ ০১৮৩০৩২১০৭৭

৮০ হপে ভৃত ইয়াহিন ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯০৫ ০১৮৫১৮৪৭৪৭৬

৮১ াঅজনাোযা জফগভ হভা: যহপক ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৩৭ ০১৮৬০০৯৯৬১
২

৮২ জভা: াঅক্কা হভা: হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৩৪ ০১৮৩১৪৮৮৭১
৩

৮৩ জভা: াআহি াঅরভ হপ উরযা ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২৫৩ ০১৮২৮৩৯৯৭২
৯

৮৪ জভা: ভুহরভ হভা: আইয়ুফ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১২৬ ০১৮৫৩৪৮৯০৪
১

৮৫ েহভ াঈহদ্দন ভৃত রুহুর আহভন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২০১ ০১৮৬৯৪৬৭৯৬
১

৮৬ হফহফ যহভা হভাস্তাহপজ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০২৪

৮৭ জভা: াহনপ আফু তাসয ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৩৩ ০১৮১৯১১১৯৪৬

৮৮ জভা: াযজবে ভৃতসভাাম্মদ নাহিয ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৯৭ ০১৮৩০৩৭৭৬৪
০

৮৯ ভােেুদ াঅরভ পখরুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২৬২ ০১৮৮১৬৮৪২৮
০

৯০ তােরু াআরাভ হভা: হাসন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ৭৫১৮৫৩৩২৯২৮৯৬

৯১ েেনার াঅফদীন ভৃত হযান আরী ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৫১৩ ০১৮৪০৪৭৩৫০২

৯২ াঅফদরু াহভদ জয়নার আসফদীন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০১০ ০১৮৪০৪৭৩৫০২

৯৩ রােী জয়ভত্ম ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৩৯

৯৪ াঅজভনা খাতুন হপকুর আরভ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬০২৯

৯৫ জভা: জহরভ াঈদ্দীন হপকুর আরভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২৯৭০ ০১৮৩৭৪৭৮৬২১



৯৬ জভা: যাজদ আফু তাসয ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৩৭ ০১৮৪৩৭৯৯২৮
৪

৯৭ হপজযাো জফগভ দরুার ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৬২ ০১৮৮৩৮১৩৭৭
১

৯৮ রুহপো জফগভ হভা: ইব্রাীভ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৪৭৩ ০১৮৪৩৬২১১৭৪

৯৯ জভা: নুয াঅরভ ভৃত ইভাভ আরী ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৯৩ ০১৮৬৭২৯৬৯২৭

১০০ াঅজনাোযা জফগভ কাভার উিীন ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১২৩ ০১৮৬১০১৬৭৮
৫

১০১ জভা: ভাহনে ভৃত পজরুুর ক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১২২১২ ০১৮৮২৭০০৯৪৫

১০২ জভাাঃ যােধন ছাফয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৪০

১০৩ হফহফ খহতো নুয আরভ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬০৩৮

১০৪ জভা: নুয জাজন এভযান হাসন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮০৪৮ ০১৮৪৬৯৭১৪৫৭

১০৫ াাফ াঈদ্দীন ভজাফ্পয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩০৯ ০১৮৩১১৮৯৭৯
৬

১০৬ পহযদা জফগভ হভা: ান্নান ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৩৫

১০৭ জভাাঃ জভাযাদ জাজন ভভাোঃ জপভ উপিন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০২০৯

১০৮ জভা: জফরার ভৃত জয়নার ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২৩৭ ০১৮৬৯৭৫৬৫৯
৫

১০৯ জভা: েহভ হভা: ইহরয়াি ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬০০১ ০১৮৩৩৮৬১১৬
৮

১১০ জভা: োাঙ্গীয ভৃত আফদরু আহর ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২৯৭

১১১ জভা: জফরার আরী হাসন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮৪৬

১১২ নুরুর াঅপোয ভৃত হভাজাসম্মর হা: ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২২৯ ০১৮৪৬৯৭১২০৫

১১৩ জভাোম্মদ হরহ হভা: াইপুর ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০১৯ ০১৮৫৫১৫৭৫৪৮

১১৪ াঅেভা জফগভ হভা: হভাাযপ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৬৭ ০১৮৭৯৭৭০১১০

১১৫ জভা: হপে ভৃত আফদরু ফাসতন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৬৪ ০১৮৪৬৯৭১৮৫২

১১৬ াঅফদরু জোফাান ভৃত আফদরু ক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৮৫ ০১৮২৮০৯১২৫০

১১৭ াঅব্দুয যহভ অহদযু যভান ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০১৩ ০১৮৪৬৯৭১০৭০

১১৮ জভা: জভাস্তপা ভৃত আফদযু যীদ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮০৯৩ ০১৮২৯১২৫৩৮
৫



১১৯ াঅাআেুফ াঅরী ভৃত যভান আরী ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭১৮ ০১৭৯৪৪০২৭৬৯

১২০ জভা:োজেয জাজন ভৃত হভা: ইহিি ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮৪৭ ০১৮২৮৭২৬৩৭৪

১২১ হফোদন জফগভ হভাাম্মদ আয়ুফ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৫৪৫ ০১৮৬৯৭৫৬৭৭৫

১২২ জভা: ান্নান ভৃত আফদযু রু ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৫১ ০১৮৮১৩১৬৪৬
৯

১২৩ াঅজনাোয জাজন হপকুর আরভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮১৭ ০১৮২৯০০৭৩৮
৫

১২৪ জভা: ভহনয জাজন ভৃত হভা: এিাক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৪ ০১৮৭৮৯৬৫৭৯
০

১২৫ জভাাম্মদ ফাায ভৃত জয়নায আসফ: ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৩৯৯ ০১৮৮৪১১৭২৫২

১২৬ জভাাম্মদ োভার পয়জরু ক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮৯৫ ০১৮৪৬২৯১৭৫৩

১২৭ জভাাম্মদ নুযচাা ওফাইদরু ক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭০৪ ০১৮৮৩২৭৮০২
৮

১২৮ েহরুর ে ভৃত হভা: আফদরুযা ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭১৯ ০১৮৪৫৮৪৭৬২৯

১২৯ জভা: নুয োভার আফদরু ফাসচক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭২৩ ০১৮৩২৫৭৪৬০৫

১৩০ জনওোে যীপ াজান কপফয ুরুল উহড়যচয ৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১১৫

১৩১ যওনা জফগভ ভৃত জাভার হাসন ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮১৭৮ ০১৮৪৫৮৪৭৫৫১

১৩২ পেেরু ে াহজ হভন্নাত আরী ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮৮৯ ০১৮৫২৬৮২৯৬
৫

১৩৩ েহযনা জফগভ ভৃত আফদরুযা ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮০০১ ০১৮২১০৪৭৬০৯

১৩৪ েেনার াঅজফদীন পয়জরু ক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮১৬ ০১৮৬৫৩৬৭১৩
০

১৩৫ াঅফদযু যহভ হপকুর আরভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৬৬ ০১৮৩৪৮৪৯৫৮
০

১৩৬ াঅফদরু ভন্নান আফদরু কাসদয ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ৭৫১৩৬১৯০২০২২৬ ০১৮৮২৬৮৪৪৪
২

১৩৭ রুনা জফগভ আসনায়ায হাসন ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭৯৬ ০১৮৬৪৩৮৫৫১
৮

১৩৮ হফহফ োজেযা হভা: এিাক ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৪৭৯ ০১৮৬৭৩৩৯০৭
৯

১৩৯ জভাাম্মদ হরটন আম্মদ হিাফান ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৪৯৬ ০১৮৪৬৫৭৫৬৭৪

১৪০ জভাাম্মদ াআরাভ ভৃত হভা: াহনপ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮১৫ ০১৮৬৬৬৫৭৫৮
৭

১৪১ জভাাম্মদ পহযদ নুয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৭০৮ ০১৮৫৪১০১৩৫২



১৪২ াযহফন জফগভ হভাাম্মদ এিাক ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৪৮৭ ০১৮৭৬০৫৫৬৪
৯

১৪৩ জোনা জফগভ আয়ুফ আহর ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৪৫৩ ০১৮৮৩৩০২৮
৬৫

১৪৪ জভা: ভঞ্জযু হভা: হাসন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৩৮ ০১৮৮১৩৫৮৯৯
২

১৪৫ জভাাম্মদ যহপে জাভার হাসন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮৪১ ০১৮৩৪০৩১২৫৯

১৪৬ জভাাম্মদ হযাে আফদরু ফাসতন ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৬৯৭ ০১৮৬৯৮৭২৫৬
৯

১৪৭ জভাাম্মদ জফরার হভা: হপউর আরভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৮৮৫ ০১৮৩২১২৮০৫৪

১৪৮ জভাাম্মদ াাআপুর নুয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৪৫৫ ০১৮৬৬৬০০০৭
৬

১৪৯ রুহেো জফগভ জহভ ভহরা উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২১২৭ ০১৮৫৮৭১০৯০
৬

১৫০ জভাাম্মদ াআোকুফ নুয হভাাম্মদ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ৭৫১৮৫৩৫০০০৩০৬ ০১৮২৮২২৩০৯
৯

১৫১ জভা: জোন্দয এিাক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০২৩ ০১৮৭৬৬৬৭৬৩
৫

১৫২ াঅরা াঈহদ্দন মৃত ভকাফফাদ আরী ুরুল উহড়যচয 6 উহড়যচয ৭৫১৮৫৭৭৩৯২৮৯৩

১৫৩ জভা: জভাাযপ জা: ভৃত নুরুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০৪২৯৫

১৫৪ জভা: ফাফুর ভৃত জারার আাাং ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১০৯৭

১৫৫ জভা: নাহেয হভা: হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯৪৩ ০১৮৫২৬০৩৭২৯

১৫৬ ভনেযুা জফগভ যহফউর আরভ ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১৩৮ ০১৮৮৩১৫৬৮৪
৫

১৫৭ জভা: হনোভ াঈদ্দীন হভা: হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯৪৫ ০১৮৬০১৯৩৭৩
৭

১৫৮ জভা: াআাঈনুে দহরর আাাং ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১১৯৮৯ ০১৮৩৮৩৩১৫৩
৭

১৫৯ জভা: হনোভ নহজয আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২০১ ০১৮৪৯৬৪৯৮১
৬

১৬০ াযফানু হভা: াাফ উহিন ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯৮৩ ০১৮৩৪৬১৭৭৬
৩

১৬১ জভা: াঅরতা জা: ভৃত হদদারুর আরভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২৬৬ ০১৮১৪৩১৩৬১
৯

১৬২ জভা: জদজরাোয জা: ভৃত হদদারুর আরভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯৯৫ ০১৮৩৪৬১৭৭৬
৩

১৬৩ জযাহেনা জফগভ হভা: হভাস্তপা ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১০৬৯ ০১৮৮১৬৮৪৩১
৯

১৬৪ েেনার াঅজফদীন হফাযান ভাহি ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯১০ ০১৮৭৯৩৪৪৪৬
৬



১৬৫ জভা: েহভ াঈদ্দীন ভৃত াভিুর ক ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২৪২ ০১৮৩৭৪৮৪৫৬
১

১৬৬ হপাঈরযা ভৃত আব্দুর ওয়াফ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১১১১৬ ০১৮৭০১০৩৯৯৭

১৬৭ জভা: দরুার ভজারুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১৭৮ ০১৮৭৫৪৬৮৯০
৭

১৬৮ েেনার াঅজফদীন ভজারুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১৭৬ ০১৮৭৫৪০৮৯০৭

১৬৯ জভা: জহরভ ভৃত াাজান ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১০৫ ০১৮৬১৬৬৩৭৭
৬

১৭০ জভা: ফাফয আব্দুরযা হভয়া ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২৪৮ ০১৮১৩১৮৮৮
৩৭

১৭১ জযােোনা জফগভ হভা: ফাফুর ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯৭১ ০১৮৫৯৩৯৬৮০
৪

১৭২ োভার ভৃত আরাভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯১৪ ০১৭৮৯২৯৯৯৭
৮

১৭৩ জভা: জোব্বাত ভৃত হভা: হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২২১ ০১৮২৯২৪৪৭৪২

১৭৪ ভব্বত জাজন পকরুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২৪৪

১৭৫ জভা: োজদয হভা: আব্দুরযা হভয়া ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১০০ ০১৮৬১৬৬০৮৭
৯

১৭৬ োভরুর াান হভাজাপসয আাাং ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২৬১ ০১৮৩৫৩১৬২৪২

১৭৭ জভা: াঅজনাোয ভৃত ভাহজদ হভয়া ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১২৯ ০১৮৮১৩৫১৯১
৬৮

১৭৮ জভা: জফরার ভৃত িাসফয আাাং ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২৫৫ ০১৮৪৬২৭১৫৯১

১৭৯ াফা াঈদ্দীন ভৃত জরুহকায ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯১৩ ০১৮৬৭৮৯২৮০
৪

১৮০ যােধন হভা: আরী হাসন ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৭ ০১৮৮১২৬৯৬৯
৯

১৮১ জভা: জভাস্তপা ভৃত নুয আরভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬৯৩২ ০১৮৮৩৮১৩৮
০০

১৮২ জভা: জভাস্তপা ভৃত ুরতান আাাং ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১৮৩ ০১৮৩৭২৪০৫১৩

১৮৩ জভা: োজফদ হভা: জহভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১০০৭ ০১৮৩১৯৩০৯৭
৪

১৮৪ জভা: াঅেতায আব্দুর কুিু ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮১৪৩ ০১৮৫৭৪৩৫৮৪১

১৮৫ জভা: ভাভুন হভা: ইউুপ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০১ ০১৮১৩০৭৩৩১
৪

১৮৬ জভা: েজুের াঈদ্দীন হভা: হাসন ুরুর উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৬৩ ০১৭৮৭৪৪২১২৯

১৮৭ জভা: পহযদ হভা: ভাহনক ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৩৯১২১৩ ০১৮৪০৬৭১৭৮
৬



১৮৮ জভা: রুজফর আফুর কাসভ ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০২ ০১৮৮১৬৮৪৩১
৪

১৮৯ হফরহেে জফগভ আব্দুর আহরভ ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১২৫

১৯০ জভা: াঅফুর োরাভ আরী হাসন ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৭৫ ০১৮৩৯০৪৬৪২৭

১৯১ জগারানুয হগাযান উিীন ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১০২৪ ০১৮৮২৭৫২৫০
৮

১৯২ াঅহযপ জাজন হভাস্তাহপজযু যাভান ুরুল উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৪৭ ০১৮৬০৮৯৫০০
৫

১৯৩ হনা জফগভ হভা: হরটন ভহরা উহড়যচয ০৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১১৩২ ০১৮৫৯৭৭৫০৯৬

১৯৪ জভা: জর হফরার ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৩৯ ০১৮৩৪৬১৭৭৬১

১৯৫ জযাহেনা ভুাম্মদ াহনপ ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪২০ ০১৮৭১৮৩২৬৮
৫

১৯৬ নেনতাযা াহনপ ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪১৯ ০১৮৬৭৮৯২৮২
১

১৯৭ হফহফ তাজযা হখ আরভ ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩০৫ ০১৮৭৬২৩৭১৭৪

১৯৮ জভা: োভার াঈহদ্দন ভৃত নুরুজ্জাভন ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০১ ০১৮৪৮৩৫৯৫৬
৭

১৯৯ াঅেতায জাজন াগযা হফগভ ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩২৮ ০১৮২৯২২৭৩৯২

২০০ নুয াঅরভ ভৃত াভির ক ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৪৯ ০১৭৯৫১৮০৭৯৭

২০১ জভা: রুজফর জহভ উহিন ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৬৬৮ ০১৮৪৩৯৮০৯৬
৩

২০২ জভাাম্মদ ভাহনে াহফউরযা ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫১৮ ০১৮৩২৪৩৮৬৪
৪

২০৩ জভা: নুয জাজন হভা: ইহিি ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৪ ০১৭৪২৭৭৭০৮৩

২০৪ পহযদা াআোেহভন হভা: হদ ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৭৯০৩৩৬৭২৯ ০১৮৬০৩১৯৫২
৫

২০৫ যহভ হিহিক আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৬৫২ ০১৮৫৫২৮৮২২১

২০৬ জভাাম্মদ হযোদ হভা: হনজাভ ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৮০০০০০৮ ০১৮৫৬১৩৬১৯
৯

২০৭ োভার জরুহপকায ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৩৯১৫৪৪ ০১৮৬৭৭০৮৫৭৪

২০৮ ুহপো ভৃত খুরুহদ আরভ ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫০৯ ০১৮৪৯৩৬৬০২
৮

২০৯ ভুাম্মদ াআহিে ভৃত ভুনিুয আ: : ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৩৯১৩১২ ০১৮২৩২৫৮১২
৩

২১০ োরা হগাপযান ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৬০ ০১৮৩৯৬০৯৩১
৭



২১১ জভাাঃ োভার াঈহদ্দন ভভাাম্মদ জপভ ুরুল উহড়যচয ৪ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১০৮ ১৮৮৭৯৮০৯৯৯

২১২ েৃঞ্চরার ভৃত ফড়দা কুভায ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৬৫ ০১৮৮২৭১৭০৭৩

২১৩ োানাযা জফগভ সুজন ভহরা উহড়যচয উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪২৯

২১৪ হদদারুর াঅরভ হভাাম্মদ আরী ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৭১ ০১৮৪৯৪৯৮৭৪
৬

২১৫ ভুাম্মদ হরটন হভাাম্মদ আরী ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮১৩৫ ০১৮৪০৫২৭৭৩৩

২১৬ ভােেুদ াঅরভ নুযনফী ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৬৩ ০১৮৪০৩০৫৪২২

২১৭ াাআপুর ভৃত পখরুর ই: ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৫৮ ০১৮৩৪৫৭৭০৫২

২১৮ জভা: ভাপুে আব্দুর ভন্নান ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৩৮ ০১৮৩০৪০৬১৭০

২১৯ াঅফুর োরাভ ভৃত আফদরু কহযভ ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৪০ ০১৮৩১৫১৪৬১
৮

২২০ োভার াঈদ্দীন ভৃত আফদরু কুিিু ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৩১ ০১৮২৯৫১১৬৮২

২২১ নাযহগে জাহকয হাসন ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৩৮ ০১৮৭৯৩৪৪২১৫

২২২ েৃঞ্চ রার োায ব্রজরার কাায ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ৭৫১৮৫৩১২৮৩১৪১ ০১৮৭৯৫৬৬১০
০

২২৩ েরুহপোয াঅরী ভৃত কারাহভয়া ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৫৪ ০১৮৩৪৪৩৬৩৯
৫

২২৪ নহেয াঅম্মদ ভৃত ওিভান আরী ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৪০ ০১৮৩৯৮৭০৬৩
৬

২২৫ ফহদ াঅরভ ভৃত জহরুর ক ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৮১ ০১৮৭৯৫৬৫৯৮
১

২২৬ যত্না জফগভ হভা: কাভার উিীন ভহরা উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩১৮ ০১৮৭৮২০২৭০৪

২২৭ ভুাম্মদ যহপে তাজাসম্মর হাসন ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৬০ ০১৮২৯৫৭৭৫২৪

২২৮ জাযাফ জাজন হিহিক আভদ ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৩০ ০১৮৩৩২৪৫৩৪২

২২৯ েেনার হভাস্তাহপজযু যভান ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪১৩ ০১৮৪৯৬৪৬৮৮
০

২৩০ াঅফুর াজভ িারাভত উরযা ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৫০ ০১৭৭১৬১৩৯২১

২৩১ ভুাম্মদ োভজদ ভৃত িুহয়ান ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৫১ ০১৮৪০৪৯৬২৮
৮

২৩২ োভার ভৃত হভাাম্মদ হভয়া ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৬৪ ০১৭৮৫০২৫৫৭২

২৩৩ হপকুর াঅরভ ভৃত আরী আকফয ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৭৪ ০১৮৮২৯৪৯০৬
৭



২৩৪ জভা: যহভ হভা: জয়নার আসফ: ুরুল উহড়যচয ০৫ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৮৯ ০১৮৪৫৮৪৭৫৭৮

২৩৫ নুয নফী ভৃত হভাজাসম্মর হা: ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৭৪ ০১৮২৪৫১০৯০৩

২৩৬ জভা: াঅফুর োজভ ভৃত আফদরুযা ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৯৮৮

২৩৭ জভা: োাঙ্গীয আব্দুর রু ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৫২ ০১৮৪০২০২১০৬

২৩৮ েহফয জয়নার আসফদীন ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৬৪ ০১৮৪৯৬১৯২৪৬

২৩৯ জফাযান াঈদ্দীন ভৃত হভা: িুহপয়ান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৮১৪৪ ০১৮৫৯৬৭২৯৮
৯

২৪০ জভা: জযেফী হভা: হরার উিীন ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৫২ ০১৮৪৮১৭৩০৪
৮

২৪১ জভা: ফাফুর িাফয ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৩৮ ০১৮৪৩৫২৭৯৬০

২৪২ োাঈোয হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৯২ ০১৮৫৬৭২৭৩৭১

২৪৩ ভােেুদ াঅরাভ হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৭৪ ০১৮৩৪৪৬৯২২৭

২৪৪ াখাওোত জাজন এ. হফ. হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৪৩ ০১৮৩০০৮৯৫৫
৩

২৪৫ জভা: ভাাইন াঈদ্দীন রুহুর আহভন ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৪ ০১৮৭৯২৮১৬৩
৯

২৪৬ জভা: োভজদ ভৃত িারাভত উরযা ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮০৬ ০১৮২৫১৩৭৯৯৯

২৪৭ াজপে াঅম্মদ ভৃত আব্দুর ক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯২০ ০১৮৪৯৯৪১০৩৯

২৪৮ নুয াআরাভ ভৃত আরী আকফয ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৬৪ ০১৮৪০২০২১৮১

২৪৯ জভা:াাদাত জা‡mb হফরাসয়ত হাসন ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৬৬ ০১৮৬৩২২৬৭৫
৮

২৫০ জভা: জভাস্তপা ইহি আরাভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৭৬ ০১৮৬০১৯৩৭৩
৭

২৫১ জভা: াআেভাাআর জা: হভা: াহনপ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৮৫ ০১৮৬০৮৯৩৭৪
২

২৫২ জভা: াহনপ ভৃত আিরাভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৮৪ ০১৮৬৮৫৬৬৯৫
২

২৫৩ জভা: হপকুর ভাও: ভৃত আব্দুর খাসরক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৯৭ ০১৮৫১৭২৮২৬১

২৫৪ জভা: ভাওরা ভৃত পজর ক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২১৬৯ ০১৮৪৮১৫৬৫৭২

২৫৫ জভা: ভাপুে জা: হভা: হিহিক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৪১ ০১৮১৯৬৬৬০৬
৯

২৫৬ জভা: ফাফরু আনিারুর ক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২১৮৪ ০১৮৭৭৪৮৮০৩
৭



২৫৭ রুভা াসপজ আম্মদ ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৭১৩

২৫৮ জভা: াাোান ভৃত অহদযু যভান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০১১ ০১৮৩৩৬৬৯৮৭
৬

২৫৯ াঅজভনা জফগভ হভা: জরুহপকায ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৫০ ০১৭৫৯১৫০০৪০

২৬০ ভাভুন আহভন উরযা ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৩১০ ০১৮৪৩১৭৭০৭৪

২৬১ জভা: াঅফ ুতাজয হভ: ফাফুর ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮০৩ ০১৮৬৯০৯৫৭৮
৪

২৬২ জভা: াঅব্দুর াাআ ভৃত ভুহি ুরাইভান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২১৬৫ ০১৭৩৫৫৪৩৯০৫

২৬৩ জভা: াঅপোয আফদয যহভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৫৪ ০১৮৬৭৮৯২৮০
৪

২৬৪ জভা: নুয নফী হভাস্তাহপজযু যভান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৮৯ ০১৮২৮০৬৬৪৪
১

২৬৫ জফাযান াঈদ্দীন ভৃত হাসরভান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৬৫৩৬১৪০১ ০১৮৪৫৮০৩৭৭
৮

২৬৬ পাজতভা জফগভ হপকুর আরভ ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৭৭ ০১৮৬৮৩৭৭১৯
৩

২৬৭ জভা: াঅরভগীয ভৃত আব্দুয রু ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৮৬ ০১৮২২২২৪৬৫৭

২৬৮ জভাাঃ ভহনযম্নর ে ভভাোঃ ইাক ুরুল উহড়যচয 9 উহড়যচয ৬৮৯৬২৬২৩৫৬ ১৮৮০৩৯৯৮৬৬

২৬৯ া োভার হিহিক আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৮২ ০১৮৩৪৮৩০৯১
৭

২৭০ জভা: হনোভ ভৃত আফুর াসভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৫৪

২৭১ জভা: নুয াঈহদ্দন ভৃত াভিুর ক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ৭৫১৮৫৭৭৩৯৮০৪৯

২৭২ ফাফুর ভৃত ভহপজ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৮১ ০১৮৬০৬০৫০০
৯

২৭৩ াাফ াঈদ্দীন ভৃত আফুর কারাভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৮৪ ০১৮২৬৫৪৩৩১২

২৭৪ াাদাত জাজনা হভা: হিিীক আম্মদ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৬০ ০১৮২৫২৭৩৬১০

২৭৫ জোেজনোযা জফগভ ভুাম্মদ াাজাান ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৪৬ ০১৮৬১৬৬৩৭৭
৬

২৭৬ জভা: হাফ ভৃত তপহিয আরভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৫ ০১৭৪২৫৫৩৯৩৫

২৭৭ াঅফুর োজভ ভৃত িহফ উরযা ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০০৬ ০১৮৪৬৯৭০৪৪১

২৭৮ াঅজনাোয যহপক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৭০৪ ০১৮৬৬১৬৬৩৭
৫২

২৭৯ াঅাআেুফ খান আব্দুর হদ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮২৯ ০১৮৭৭৪৫০৯৪৫



২৮০ াঅফুর োরাভ ভৃত আব্দুয যভান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯২৩ ০১৮৭৯১৯৭৪৪৩

২৮১ জভা: নুয নাফী ভৃত আশ্রাপ উরযা ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৩৮ ০১৮৬৩১৫৬৪৩
৫

২৮২ াঅজভনা জফগভ আহফদযু যভান ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০৪১৪৩ ০১৮৭৬৯৫৬১৭
৩

২৮৩ জভা: াঅফুর োরাভ জরুহপকায আরী ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৯৭ ০১৮১২৫৮২৩৮
৯

২৮৪ জভা: জহরভ াঈহদ্দন হভা: আফু তাসয ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ৭৫১৮৫৩৩৩৯১১১১ ০১৮৫৮০৬৮৯০
৪

২৮৫ ভঞ্জযু ভৃত যীপ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৮০

২৮৬ াঅজভনা জফগভ হভা: জাাঙ্গীয আর: ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৮১৬ ০১৮৩৬০৬৯১৭
৯

২৮৭ জভা: হদদারুয াঅরভ যহপকুর ইরাভ ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৪৮ ০১৮২৩৮৮৪৮১
৫

২৮৮ াঅব্দুয যহভ অহদযু যভান ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০১৩

২৮৯ জভা: োরা াঈদ্দীন ভৃত াভিুর ক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৫০ ০১৮৪০৪৯১০৯৬

২৯০ জভা: াোান ভৃত আব্দুর খাসরক ুরুল উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯০০ ০১৮৭৬৬৬৭৬৬
০

২৯১ পুর ভহন নুয আরভ ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৮৯৫

২৯২ ােনা ফানু আফুর ফায ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৯২

২৯৩ হফহফ খহতো গুযন ভহরা উহড়যচয ০৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২০৩৫

২৯৪ যহফ াঅরভ ভৃত তপজর ফাযী ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪১৪ ০১৮৪৫৮৪৭৫৭৮

২৯৫ েজরভান ভৃত এনাভুর ক ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৫২৫

২৯৬ ভঞ্জযু জাজন রুহুর আহভন ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০২১ ০১৮৬৯৪৯৯২৫৪

২৯৭ ভাহপো খাতুন আরী আজভ ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩০৪ ০১৮৩৮৬৬৭৫৭
৬

২৯৮ জভা: ভুনেুয ইব্রাহভ ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৫২৯ ০১৮৮১১৩৫৬০
৮

২৯৯ াায ফানু আফুর কাসভ ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩২৯ ০১৮৩২৩৮১১৭
১

৩০০ জহরভ ভৃত াভির ক ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৩৬ ০১৮২২৩১২৩৭৯

৩০১ হনোভ াঈহদ্দন ভৃত আফদরু অদদু ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২২৩৬৫

৩০২ াজভ আফুর কারাভ ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৫২৭ ০১৮৪৩৩০৩৩২
৬



৩০৩ জভাাজযপ ভৃত াা আরভ ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৯০ ০১৮৩৯৪০২৩৫
৯

৩০৪ হফহফ খহতো আফদরু কাহদয ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৫০ ০১৮৬২৭৮৬৪০
০

৩০৫ াঅেতায জাজন জহভ উিীন ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩১২ ০১৮৪১৫৮৮৪৭৪

৩০৬ দরুার ভৃত হভা: ইয়াহিন ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৬১ ০১৮৮১৬৩৬৪৭
৮

৩০৭ াঅশ্রাপ াঈল্ল্া আপরাতুন হাসন ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৬৯ ০১৮৬৩৩০১০৩
৮

৩০৮ জভাাম্মদ ফাফরু হভা: আফদযু ওাফ ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৫১৩ ০১৮৩০১৫৭৫১৩

৩০৯ হফহফ াঅজভনা হভা: হভাস্তপা ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩১৯ ০১৮৩০৪১৬৪৩
৯

৩১০ াঅনচু ভৃত াা আরভ ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৩৫ ০১৮৮১০২২৭৬৫

৩১১ ুযাাআো হভাাম্মদ হাসন ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৫৫ ০১৮৬৩২৫৪৬৪
১

৩১২ জভা: পারুে হভা: আফুর ফায ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৫ ০১৮২৩৮৩৩৩৭
০

৩১৩ হফহফ জগারা নুয আফদরু হদ ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৩৮ ০১৮৭৬৬১৭১৯০

৩১৪ জযখা ফানু হভা: কানু ভহরা উহড়যচয ০৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৯২৬ ০১৮৪৫৪২০২৮৩

৩১৫ হফহফ াজেযা ভৃত ফাফুর ভহরা উহড়যচয ০৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৮৪৯ ০১৮৭৫৪৬৮৯১
৩

৩১৬ েহরুর াআরাভ ভৃত অহজউরযা ুরুল উহড়যচয ০৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৯৮১ ০১৮৪৯২৬৫৩১০

৩১৭ পজেে াঈরযা আফদরু ক ুরুল উহড়যচয ০৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫০২৪ ০১৮২১১৯৭২৫৪

৩১৮ হফহফ েহেনা হভা: আফুর ফায ভহরা উহড়যচয ০৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯৯৮ ০১৮৩৯০৮৫৭০
৯
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৭

৩৭৯ াহভা জফগভ আফদরু কাসদয ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৬৭ ০১৮৬৬৬৯৪৯২
২

৩৮০ ুহপো জফগভ হপক ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৭৩ ০১৮৮৩৮১৩৭৯
৯

৩৮১ জভাাম্মদ ফাফুর ছিয়ত আম্মদ ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৩৮ ০১৮৭৫১১৩৪৩
৮

৩৮২ জপরী জফগভ আফুর কাসভ ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩২২ ০১৭৯৭০৫০৮৪৭

৩৮৩ াঅেহরভা জফগভ হভা: আসনায়ায ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০১২৭৮ ০১৮৭৭৪৬৩৫৮
৭

৩৮৪ াঅফুর  োরাভ ভৃত িরভান ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৯২৯ ০১৮৪৬২৭১৯৪০

৩৮৫ েহযনা জফগভ হিহিকুয যভান ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৭৮ ০১৮৪৩৬৩৪৯১
৭

৩৮৬ জভাহেনা হফরার ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৫৫৩৭৬৩৩৬ ০১৮২৯৫৯২৪৫২

৩৮৭ জযানা জফগভ হগাপযান ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৫০ ০১৮৩৯৬০৯৩১
৭

৩৮৮ োজযা জফগভ ভৃত হভা: যীপ ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৬৫৮ ০১৭৬৬০৩৬৯৩
৯

৩৮৯ াাফ াঈদ্দীন জয়নার আফহদন ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৬২ ০১৮৩৪৪৩৬৩৯
৭

৩৯০ জভা: জখ পহযদ হভা: হভাস্তপা ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০৬১ ০১৮৩৭৬৬৯১২
৭

৩৯১ াঅজনাোয হভাজাসম্মর হাসন ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৪৪৬ ০১৮৩২১১৯০৫২

৩৯২ াগযা জফগভ ভৃত ইহি আরভ ভহরা উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৬৯ ০১৮২৯২২৭৩৯২

৩৯৩ ভুাম্মদ জফরার আফদযু যহদ ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৩৫৮ ০১৮৪০২১২৩৩৩

৩৯৪ াঅেতায হগয়া উিীন ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৫৫১ ০১৮৪৬৬১০৩৭

৩৯৫ নুয োান ভৃত ুরতান আ: ভহরা উহড়চয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০১৩৮৫৪ ০১৮২২৫৬৩৫৩
০



৩৯৬ াঅব্দুর ফাজতন ভৃত হভা: হিহিক ুরুল উহড়যচয ৪-৬ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১২১৫ ০১৮৭৬৮৪৬৩৭
৫

৩৯৭ এভরাে ভৃত আফুর খাসয়য ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৮৪ ০১৮৬৯৭৫৬২৫
৩

৩৯৮ ভহপে ভৃত যাজা হভয়া ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৯৯ ০১৮৭৪০০২৬১৭

৩৯৯ াঅফুর োজভ ভৃত আনিারুর ক ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪০৯ ০১৮৩৪৯৮৪৫৮
৬

৪০০ জভাাম্মদ েহয হভা: আফুর ফায ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫০০৯ ০১৮৭৫৪২১৫৭০ হভা: ভাঈন উিীন ০১৭৯৫৬৮১৪৩৩

৪০১ জভাাম্মদ াঅরাাঈদ্দীন ফাায উিীন হভস্তু: ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪০৫ ০১৮৩৪৪৬৯২৩
৩

৪০২  াাোন েহফয আহফদযু যভান ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৩২৩ ০১৮৩৪৪৬৯২৩
৩

৪০৩ ুযভা জফগভ ভৃত হভাস্তপা ভহরা উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪২৭ ০১৮৬২৮৪৪৮৬
৫

৪০৪ াঅরতাপ জাজন আফদরুযা ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪০৬ ০১৮৮১৩৫৯১৫
৬

৪০৫ াঅহভয জাজন ভৃত হযাজরু ক ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৮৯ ০১৮৭৬৯৫৬৩১
৮

৪০৬ জভাাঃ োরা াঈহদ্দন ভভাোঃ জাপয ুরুল উহড়যচয উহড়যচয ৬৯০২২৭০২৯৪ ১৮৮১৭৭৭২৪৫

৪০৭ ভুহরভ াঈদ্দীন ফাায উিীন ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০১৬ ০১৮৫৮৯৩৪৩১
৯

৪০৮ জভাাঃ েহভ মৃত ভপজবুর ক ুযল উহড়যচয 4 উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯১০০৬ ১৮৭১২৯০৪০৯

৪০৯ রুহুর াঅহভন ভৃত হপয়ানাং ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৩৭৮ ০১৮৭৯৯৫২৭৩০

৪১০ জভা: েহয ভৃত ারুন যহদ ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০১৬৮ ০১৮৪৯২৬৫৩৪
৬

৪১১ াাআপুর ভাপুজ ুরুল উহড়যচয ৭-৯ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫২৬০ ০১৮৩০২৭৪৩৩
৯

৪১২ জভাাম্মদ াআাে ভৃত ইভাভুর ক ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৩৫৩ ০১৮৫৯৩৬১৩৭
২

৪১৩ হফহফ খহতো হপকুর আরভ ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০২২  

৪১৪ াযবীন জফগভ ভৃত ফাফুর ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০০০০৬

৪১৫ জফরার ভৃত আপরাতুন ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫৩২৯

৪১৬ াআাঈনুে ভৃত আহর হভয়া ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৫৭ ০১৭৮৫০২৫৫৭২

৪১৭ াঅপরাতুন জাজন ভৃত আহর উল্লা ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪৬৬ ০১৮৬৩৩০১০৩
৮

৪১৮ জভাাম্মদ াঅরাাঈদ্দীন হপক ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৫০২



৪১৯ হপে ভৃত াহজ নুয ই: ুরুল উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯২৪
৯৪

৪২০ ভাযহেনা জফগভ হভা: আরভগীয ভহরা উহড়যচয ০৭ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০১৫
২২

৪২১ াঅজভনা জফগভ হভা: হভাাযাপ হা: ুরুল উহড়যচয ০২ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬০০৫৭
৮৯

৪২২ জভা: েহযভ াঈরযা হভা: আব্দুর ক ুরুল উহড়যচয ০৮ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩৯৫০১৮ ০১৮৬৯০৯৫৪২৭

৪২৩ জভাাম্মদ াান হভা: আিাদরু ক ুরুল উহড়যচয ০৩ উহড়যচয ১৫১৭৮৯৬৩১৬২৬৭ ০১৭২৫১০০৯৫৭

১২ নং যভতনৄয ইউপনয়ন পযলদ

ন্দ্বী,চট্টগ্রাভ

তদপযরিয নারভয তাপরকা াোঃ

ক্রোঃ নং নোভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউপনয়ন জাতীয় পযচয়ত্র নম্বয ভবাক্তায ভভাফাইর 

নাম্বায

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর 

নম্বয

১ জভাাঃ াআাঈেু ভভাোঃ আরভ নৄযম্নল যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭১৯৩ ১৮১৩৮৫০১৬৬

২ জভাাঃ াআাঈচু ভভাোঃ আবু তারয ’’ যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৬৫ ১৮৬১০৫৭২৪১ ’’ ’’

৩ েীফ ীর কনক ীর ’’ যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০০৬ ১৮৩৪০৮০৬৯৪ ’’ ’’

৪ খহতো জফগভ ভভাোঃ াাদাত নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭১০৭ ১৬৮৪৮৪২২০০

৫ জভাাঃ জদজরাোয মৃত ভভাোঃ ভফরায়ত ভারন নৄযম্নল যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭১০৯ ১৮৩০০৭৫৬৯৩ ’’ ’’

৬ ুযাাআো জফগভ ভভাোঃ তছপরভ নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৫১ ১৮৮৯৪৬৩৬৩ ’’ ’’

৭ ওভয পাযম্নখ ভভাোঃ ভপাযকান ’’ যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৬৩০ ১৬৪৪৬১৩৫৩৮ ’’ ’’

৮ ূহনণভা যানী পজফ চন্দ্র ীর নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০৬৩ ১৮৩৪০৮০৬৯৪ ’’ ’’

৯ ুহপো জফগভ ভভাোঃ ভাইন উপিন ,, যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭১১৯ ১৬২৮২৮৪৩১০ ’’ ’’

১০ জযাজেো জফগভ স্বাভী-পখযম্নর ইরাভ নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০১০ ১৮৩০০৭৫৬৯৩ ’’ ’’

১১ রােরা জফগভ ভনীয ভারন ,, যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৩৮ ১৮৩০০৫৭৯৩৮ ’’ ’’

১২ নুয োান জফগভ আবুর কারভ ,, যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৩৭ ১৮৩৩৪৪১৮৬৫ ’’ ’’



১৩ জভাাাঃ পাযম্নে মৃত ভভাাোঃ াা আরভ নৄযম্নল যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭১২৭ ১৮২৮০২৮৫৬২ ’’ ’’

১৪ যহভা জফগভ ভভাোঃ পপকুয যভান নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৫৩ ১৮২৭৭৩০৫৮৭ ’’ ’’

১৫ াঅজনাোযা জফগভ স্বাভী-মৃত সুরতান আাং নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৮৬ ১৮২৫২৮২২২০ ’’ ’’

১৬ াঅেতাযা জফগভ স্বাভী-ভভাোঃ পযাজুরইরাভ ’’ যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৫৭ ১৮২০২৯৮২৪৬ ’’ ’’

১৭ হফহফ যাজফো ভভাোঃ ভয পাযম্নক নাযী যভতনৄয ১ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭০৫৪ ১৮২৫২৮২২২০ ’’ ’’

১৮ নুয োান জফগভ ভভাোঃ দুরার ,, যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭২৮১ ১৮৮৪০৬৭৬৪৩ ’’ ’’

১৯ জভাাঃ হুভােুন েহফয ভভাোঃ আবুর ফাায নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৯৭৬১৫১৭৮৮৫৩৮৭৮০০ ১৮৭২৩২২০৪৮ ’’ ’’

২০ জযাহেনা জফগভ পতা- আবুর কারাভ নাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৯৫৫৯৯০৯৮৯ ১৮২৬৯৯১৫৭৩ ’’ ’’

২১ জভাাঃ াজদযু যভান ভভাোঃ াাজান নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৯৯৫১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ১৮৬৩৩০৮৫০৯ ’’ ’’

২২ নাহদা জফগভ ভভাোঃ আফদুর কারদয ’’ যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০৯২ ১৮৬৩২৫৭৬৩৯ ’’ ’’

২৩ হফহফ োের স্বাভী-জাভার ’’ যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৩৯৮ ১৮১৫৯৫৭৮৩৭ ’’ ’’

২৪ জভাাঃ যম্নজফর ারাভ নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৮৭৭ ১৮৮১৪৪০০৪৩ ’’ ’’

২৫ াঅজরো জফগভ ভপনযম্ন জাভার নাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৩১২ ১৮৪৯৩৭৩৯৩৩ ’’ ’’

২৬ নুয াঈহদ্দন োভার ভভাোঃ সুরতান আাম্মদ নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১১৭৪ ১৮১৫৯৫০৮৪৮ ’’ ’’

২৭ পাজতভা জফগভ স্বাভী-মৃত নুযম্নর হুদা নাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৩৯৯ ১৮৩৬১৭৩৬৫৩ ’’ ’’

২৮ জভাাম্মদ াঅরভগীয ভভাোঃ আব্দুরস্না নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৮২২ ১৮৩০০৩৫০৮০ ’’ ’’

২৯ হহযনা জফগভ ভভাোঃ জাভার নাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৩৬৮ ১৮৬৯৮৮২১০৭ ’’ ’’

৩০ ভাজরো ভজফর ক ইাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৭৫৭ ১৮৫৭৫৩৭৩৮৮ ’’ ’’

৩১ াঅফুর োজভ মৃত আব্দুর ক ’’ যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫৯৩৫১১৬৯৮১৪৩ ১৮৩৫১০১৭৪৯ ’’ ’’

৩২ জভাাঃ োাঙ্গীয াঅরভ ভভাোঃ ভজফর ক ’’ যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫৩৭৮৮৫০০৬৫৭৩ ১৮৪৯৩৭৩৯৩৩ ’’ ’’

৩৩ জাজনযা জফগভ আব্দুয যপভ নাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৮৬৪ ১৮৭০৫৮৮৫৮৩ ’’ ’’

৩৪ াফানুয জফগভ ভভাোঃ ভফরার ’’ যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭২৭৬ ১৮৩১৬০৫২১৭ ’’ ’’

৩৫ াঅজনাোযা জফগভ আব্দুল্যা ’’ যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৮১৫ ১৮৩৪৭৯২৬০৯ ’’ ’’



৩৬ াআব্রাহভ ভভাোঃ াাজাান নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৯২৯ ১৮৬০৫৬৫৯৪৪ ’’ ’’

৩৭ োভযম্নন নাায হাঈরী ভভাোঃ পপক নাযী যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫২৭৮০৯২১৪০৪২ ১৮১৬২৪৯৩২৩ ’’ ’’

৩৮ জভাাঃ াঅফদরু াঅরী নুযম্নর হুদা নৄযম্নল যভতনৄয ২ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৩০৯ ১৮৭৭৪৮৩২২১ ’’ ’’

৩৯ ভৃর্ার োহভত্ম ভেভুদায ধীযন্দ্র কুভায ভজুভদায ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫৮৭ ১৮২৮৩৩১৮৮২ ’’ ’’

৪০ ন্ধযা যানী ফনীে মৃত পকযে চন্দ্র ফপনক নাযী যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫৪৬ ১৮৫৮২৭৭২৫৪ ’’ ’’

৪১ াঅেতাযা জফগভ স্বাভী-ভভাোঃ ইউচু ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৭৩০ ১৮৪৩০১৫৭৫৭ ’’ ’’

৪২ খহতো জফগভ স্বাভী-ভভাত্মাপপজুয যভান ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৬০৪ ১৮৩১৭৩৯০৬৩ ’’ ’’

৪৩ হপজযাো জফগভ স্বাভী-ভভাোঃ ভফরার ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৮৪ ১৯৬০৫৩৫১২৯ ’’ ’’

৪৪ াযম্নন ফারা েরদা নকুর চন্দ্র জরদা ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫৫৩ ১৮৮৮৬০৯০৪ ’’ ’’

৪৫ ুহপো জফগভ পপকুর ইরাভ ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৬৫০ ১৮১৫৬৫০৬৭৭ ’’ ’’

৪৬ জভাাঃ তােরু াআরাভ ভভাোঃ ইউচু নৄযম্নল যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫৮৪ ১৮১৫৮৪৯৮২২ ’’ ’’

৪৭ াজনা জফগভ স্বাভী-ভভাোঃ ইউচু আরী নাযী যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৬০০ ১৮৩০৫১৬৬৯৫ ’’ ’’

৪৮ নােভা জফগভ জাাঙ্গীয আরভ ’’ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৬২৭ ১৮২১৬৫১২৫১ ’’ ’’

৪৯ হনরুপা জফগভ জয়নার আরফদীন যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫০২৩০০৪৩৫ ১৮৬২০০৬৯৪৮ ’’ ’’

৫০ ীভা যানী েরদা স্বাভী-পফষু জরদা নাযী যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫৫৬ ১৮১২৩৭৬৮৬০ ’’

৫১ াভত্ম োহভত্ম হভত্র তন কাপভত্ম পভত্র নৄযম্নল যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫২৮ ১৮১২৩৭৬৮৬০ ’’ ’’

৫২ াঞ্জরী যানী ভেভুদায যতন নাযী যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫১২ ১৮৭৪০১৫৯৬৮ ’’ ’’

৫৩ জভাাঃ হপকুর াআরাভ আম্মদ উরস্নযা নৄযম্নল যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৪৬৯ ১৬৩৪২২৭৬৭১ ’’ ’’

৫৪ গীতা যানী ভেভুদায স্বাভী-পয রার ভজুভদায নাযী যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৫১৫ ১৮২৮০৩১৩০২ ’’ ’’

৫৫ জভাাঃ েহভ ভাপনক পভয়া নৄযম্নল যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৬৬৩ ১৮৮০৩০৯৮১১ ’’ ’’

৫৬ যম্নভা জফগভ ভভাোঃ জারফদ নাযী যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭২৪৮ ১৮১৩০১৫৩৪৪১ ’’ ’’

৫৭ জযােোনা জফগভ ভপনযম্নর ইরাভ যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৭২৭ ১৬৪৬৮৭৭৮৮৫ ’’ ’’

৫৮ জভাাযপ ভগারাভ ভভাত্মপা ’’ যভতনৄয ৪ যভতনৄয ৩৩১৩০২৩৭৫৯৯৫০ ১৬৪৫৯২১৭৩৭ ’’ ’’



৫৯ জভাাঃ পহযদ ভভাোঃ এছাক ’’ যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১০৯৪ ১৮৩০১২৮৪৮৬ ’’ ’’

৬০ জভাাঃ োজফদ জাজন ভভাোঃ নুয আরভ ’’ যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৪২১ ১৮১৬৩৭০১৮৮ ’’ ’’

৬১ জোযা জফগভ মৃত হুভায়ন কফীয নাযী যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৯১৩১৮ ১৮৪৬৩৮৮৪২৮ ’’ ’’

৬২ জভাাঃ েহফয ভভাোঃ নুয আরভ নৄযম্নল যভতনৄয ৪ যভতনৄয ৭৩৫২৩২৬১৫৬ ১৬৪৪৬১৩৪৬১ ’’ ’’

৬৩ নাহদা জফগভ আইয়ুফ খান নাযী যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১১২৪ ১৮৩৪৬২৩১১৯ ’’ ’’

৬৪ নাহেভা জফগভ মৃত ভভাোঃ সুজন নাযী যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১০৩০ ১৮৩৩২৫৮৪২৩ ’’ ’’

৬৫ হফরহেে  জফগভ পযাজুর ইরাভ ,, যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১০৮৭ ১৮২৫৮২৩২৮২ ’’ ’’

৬৬ যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভপনযম্নজ্জাভান ,, যভতনৄয ৪ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১১২৫ ১৮২০৮১২৫৪৬ ’’ ’’

৬৭ তােহরভা জফগভ ভভাোঃ ভপরভ নাযী যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৬২ ১৮২৪৮৮০১৫১ ’’ ’’

৬৮ যাজদ পপকুর আরভ নৄযম্নল যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৫০৩ ১৮২৪১৪৯৫৯০ ’’ ’’

৬৯ াআোহেন াঅক্তায ভভাোঃ ভপরভ নাযী যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৫৭ ১৮১৬৩৪২৬২৪ ’’ ’’

৭০ জভাাঃ জভাোজম্মর জাজন মৃত জয়দ আাম্মদ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৪১৭ ১৮৫৮৯৯৬৮১৯ ’’ ’’

৭১ জভাাম্মদ াজদ ভভাোঃ ভভাজাাযম্নর ইরাভা ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩৬৬ ১৮৩৪৩৮০৩৫১ ’’ ’’

৭২ জভা: াঅজনাোয জাজন আপজজর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৩২ ১৮৩৭২৪০৭৩৭ ’’ ’’

৭৩ খুেন চন্দ্র দা পনকুঞ্জ দা ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭১৩ ১৮৭৮৭৫১৫৩১

৭৪ জভাাঃ হেহদ্দে মৃত আপফউর ক নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৪৫ ১৮২৪৮৮০১৫১ ’’ ’’

৭৫ খাহদো জফগভ ভভাোঃ াজাান নাযী যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩১৪ ১৮৩৪০৫৯৭৫৮ ’’ ’’

৭৬ জভাাঃ জহরভ ভভাোঃ আবু ফক্কয পছপিক নৄযম্নল যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩১৮ ১৮২৪৪১৯১৯৮ ’’ ’’

৭৭ জভাাঃ াআরাভ আপজজুর ক ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৪২ ১৮৫৫৪৯২৮৪৮ ’’ ’’

৭৮ পাজতভা জফগভ ভভাজ্জারভর ক খান নাযী যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৭৭৯ ১৮১২০৯১২০৪ ’’ ’’

৭৯ োভার মৃত কারা পভয়া নৄযম্নল যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২২০১ ১৭০৩৩২০৬৮৫ ’’ ’’

৮০ াঅেফয জাজন পপউরস্নযা ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৭৫৪ ১৮১৫৯১২৯৬৩ ’’ ’’

৮১ োের  জফগভ ভভাোঃ ফাফয নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭১৬ ১৮১৩২৩১০৮৫ ’’ ’’



৮২ নুয নাায জফগভ আপজজুর ঘ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৭১ ১৮২৯৫৬৩৬৬১ ’’ ’’

৮৩ জভাাঃ হুভােুন মৃত অপজউরস্নযা নৄযম্নল‘ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৭৫০ ১৮৩৭৬১০৮৯০ ’’ ’’

৮৪ জভাাঃ াঅব্দুর ারাভ মৃত ভভাোঃ আোঃ গেী ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬২২ ১৮৪৫৫৪৪৯৮৬ ’’ ’’

৮৫ জভাাঃ হদদায জাজন মৃত আবুর খারয়য ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৮১৭ ১৮৩৩২৫১৯৪৩ ’’ ’’

৮৬ জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত ভকান্দয ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬২৬ ১৮৩৪৫৪৪৪২৮ ’’ ’’

৮৭ জভাাঃ াঅোজদয যভান আব্দুয যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৭৩১ ১৮২৯৫৬৩৬৬১ ’’ ’’

৮৮ াঅফুর ফায মৃত যম্নহুর আপভন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩৪৯ ১৮২৪৮০১৩৪৬ ’’ ’’

৮৯ াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ ইপরয়াছ কাভার ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭৭৬ ১৮১৬৮০২৬৯৭ ’’ ’’

৯০ জভাাঃ াআব্রাহভ জখােন মৃত ভভাতারয আাোঃ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৪৩৬ ১৮৭৮৬০১১৯৯ ’’ ’’

৯১ নাহেভা জফগভ ভভাোঃ পযাজ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২১৩৮ ১৮৩০১৭৩২৭৩ ’’ ’’

৯২ জয চন্দ্র ীর মৃত ভজারগন্দ্র ীর ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬৮৯ ১৮৩০৯২৫০৮০ ’’ ’’

৯৩ কুরেুভা জফগভ পতা- আবুর কারাভ নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ৯১৫২২৬৭৯৪৫ ১৮৩১৯২২৭৬৯ ’’ ’’

৯৪ জভাাঃ জভাাযপ ভভাোঃ াপফর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০৫৪ ১৮৭৮২০২৫৫৯ ’’ ’’

৯৫ জভাাঃ াাআপুর াআরাভ মৃত আবুর কারাভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১০১১ ১৮৬২০০৬৯৪৫ ’’ ’’

৯৬ জভাাঃ যহপকুর াআরাভ মৃত জয়দ আম্মদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬২৬ ১৮৭৫৯৫১৯৪৬ ’’ ’’

৯৭ হপজযাো জফগভ আরনায়ায ভারন নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৮৫ ১৮১৫৬৪৭৬৪০ ’’ ’’

৯৮ জভাাঃ হযজদাোন মৃত ভভাোঃ আপরাতুন নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬৩৫ ১৮৫৮২৭৭২৫১ ’’ ’’

৯৯ জভাাঃ তােরু াআরাভ মৃত ভভাোঃ যম্নহুর আপভন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২১৭১ ১৮১৫৩৮৮৭৩১ ’’ ’’

১০০ জভাাঃ াঅব্দুর কুদেু আব্দুর খাররক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৭৩ ১৮১৫৬৩১৯৫৪ ’’ ’’

১০১ হগো াঈদ্দীন মৃত জয়দ আোঃ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৮২৫ ১৮৮৯৪৯৬৬৬২ ’’ ’’

১০২ জভাাঃ োভজদযু যভান ভভাোঃ ভভাত্মাপপজুয যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২০৩৩ ১৮২৩২৫৮৩৪৯ ’’ ’’

১০৩ হুভােুন েহফয াযম্নন যপদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৮০৩ ১৮৩২৯৮২০৭৩ ’’ ’’

১০৪ জভাদাজেয াঅাাং আফদুর গপে ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৯৯০ ১৮৬১২১৫৯১০ ’’ ’’



১০৫ াঈত্তভ ীর ভতজন্দ্র ীর ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭১১ ১৮১৫১৩৫৯২৯ ’’ ’’

১০৬ জভাাঃ াআাঈুপ মৃত আফদুল্যা ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৫৪ ১৮৪৩৬২৩০০৭ ’’ ’’

১০৭ জভাাঃ জাজর মৃত জুরপপকায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩০১৭ ১৮৩৮৮২৯২২৫ ’’ ’’

১০৮ জভাত্মাে াঅাাং ভভাদারচছয আাং ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭৯৪ ১৬৪১৩৯৭২৮৫ ’’ ’’

১০৯ জভাাঃ াোন মৃত জুরপপকায ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৭৮ ১৮৬২৪২১০৯৭ ’’ ’’

১১০ জভাাঃ পজেে াঈরযা আফদুর আপজজ ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৯৫ ১৮৩৩২৫৮৪৩৮ ’’ ’’

১১১ জভাাঃ াআহিে ভভাোঃ অপদুয যভান ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২০৭৯ ১৮২৯৭৯৫৮৯৮ ’’ ’’

১১২ জদজরাোযা জফগভ ভভাোঃ জাভার ভপরা যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮১৩৩১৩২১০ ১৮২৭৯২০৩১৯ ’’ ’’

১১৩ জভাাঃ োাঙ্গীয ভপজবুর ক যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৫১২ ১৮১১৫৪৮২৯১ ’’ ’’

১১৪ জভাাঃ াআহি মৃত াভছুর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২০৬৮ ১৮৭৮৭৫১৩৭৪ ’’ ’’

১১৫ জভাাঃ োজফদ মৃত ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয ,, যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২২২৩ ১৮১১৫৩৩৭৫৯ ’’ ’’

১১৬ নুয নাায ভভাোঃ নাপছয উিীন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২০৮৫ ১৮১৭২২৬১২০ ’’ ’’

১১৭ জভাাঃ োাঙ্গীয াঅরভ আপরাতুন যম্নল যভতনৄয ’’‘ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬১৪ ১৮২৪২৭১৮৩৮ ’’ ’’

১১৮ াঅব্দুর াঅরী ফজলুয যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৮৫৬ ১৮২৮৮২৫৮৬৯ ’’ ’’

১১৯ াযম্নর জফগভ ভভাোঃ ইয়াপছন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬২৯ ১৮১১১৮৬৭১৭ ’’ ’’

১২০ জভাাঃ োাঙ্গীয াঅরভ ঘাযম্নন আয যপদ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৭৬ ১৬১৫৬৪৭৬৪১ ’’ ’’

১২১ জভাাঃ াঅরী হরটন ভভাোঃ া আরভ যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭৩৬ ১৮৬৫৪৬০৫৯৯ ’’ ’’

১২২ তন ীর পনায যঞ্জন ীর ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৬৮২ ১৭১৫১৮৯৪৫২ ’’ ’’

১২৩ ুযভা জফগভ জয়নার আরফদীন নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২১৪১ ১৮৩১৪০৬৬১৮ ’’ ’’

১২৪ াভয ূত্রধয অপফনা সূত্রধয ,, যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭৬৩ ১৮১৪১৭৭৪৬৮ ’’ ’’

১২৫ াফান্নযু জফগভ পযাজুর ইরাভ ’’ যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩৪৮ ১৮২৯৪৫৮৩৫৮ ’’ ’’

১২৬ োজরা জফগভ ভভাোঃ ভপভনুর ক খান ভপরা যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৭৭৪ ১৮২৬৬৮২৭২৮ ’’ ’’

১২৭ জভাাম্মদ াহযে াঅজভদ মৃত ভভাাং ভারায়ভান যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩৯৫ ১৮২৫৩৭৫০১৯ ’’ ’’



১২৮ াঅফুর োরাভ মৃত ভভাোঃ ভফচু পভয়া ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৯৫ ১৮২৫৩৭৫০১৯ ’’ ’’

১২৯  জভাাঃ ুেন মৃত আপরাতুন যম্নল যভতনৄয ৫ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৯৪ ১৮১১৫৭৬৫৩৪ ’’ ’’

১৩০ হফহফ পাজতভা মৃত আবুর কারাভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৩৯৭ ১৮৯০৮৬৪১২৬ ’’ ’’

১৩১ পাজতভা আপভন যম্নর ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪১৫৫ ১৮১২৫৮৩৯০১ ’’ ’’

১৩২ হভহি হয দা পভপি পয দা যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৬৫ ১৮১৫৫৯২৯৫২ ’’ ’’

১৩৩ হপজযাো জফগভ আবুর কারাভ নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৬২৬ ১৮৪৩৬৯৭৪৩১ ’’ ’’

১৩৪ জভাাঃ হযােরু ভাওরা মৃত আবুর খারয়য ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৭৭১ ১৬২৬৯১৫৩৪৮ ’’ ’’

১৩৫ স্বপ্না জফগভ ভভাজারম্মর ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৬৫৩ ১৮৭১৭৩৩৯৭২ ’’ ’’

১৩৬ োানাযা জফগভ ভভাোঃ ইপি আরভ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৪২ ১৬২৬৯১৫৩৪৮ ’’ ’’

১৩৭ জভাোাঃ েহনুয জফগভ আবুর কারাভ আজাদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৮৭২ ১৭৪৬০৩৮৮৯৭ ’’ ’’

১৩৮ জভাাঃ জফরার ভভাোঃ ইউনুছ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৫২৬ ১৮৭১৫৪১১৯৫ ’’ ’’

১৩৯ াোান জফগভ ভভাোঃ ইউনুছ ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৬৪৮ ১৮১৩২৪৩১৬১ ’’ ’’

১৪০ জভাাঃ নেরুর াআরাভ মৃত হুভায়ুন কপফয নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৯৯২১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ১৮৩৩৯৪৯৭৭১ ’’ ’’

১৪১ জভাাঃ াঅফুর ফায মৃত অপজ উল্যা ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪২৩৯ ১৮২৪৩৪৯১৯৪ ’’ ’’

১৪২ জভাাঃ ভুনুয ভভাোঃ নুয ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪২৭২ ১৮৫৯১১৪৪৪৩ ’’ ’’

১৪৩ েহনুয জফগভ আবুর খারয়য ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০৩৬ ১৮২৯৫৬৩৬৬১ ’’ ’’

১৪৪ াঅজো জছদুযী ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৩১ ১৬৩৫৬২৮৬৪২ ’’ ’’

১৪৫ াজদা জফগভ কাভার উিীন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪১৪৬ ১৭৪৬০৩৮৮৯৭ ’’ ’’

১৪৬ জভাাঃ নুয োা ভভাকারদছ ভারা নৄযম্নল যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৪০৪ ১৮৮৬৯২৫৫২০ ’’ ’’

১৪৭ জভাাঃ জভাাযপ পজলুর ক যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৭৪ ১৮৬২১০৬০২৭ ’’ ’’

১৪৮ জভাাঃ াোান আফদুর আপজজ নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৪১৯ ১৮৭৪৭৪৩৫৬৮ ’’ ’’

১৪৯ নােভা জফগভ ভভাোঃ জপভ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪২০৮ ১৮২৪২৫২৯০৯ ’’ ’’

১৫০ াঅফুর ফায মৃত নুয পভয়া ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪০৫০ ১৬৩৯২৪৫১৬৮ ’’ ’’



১৫১ জভাাঃ াআব্রাীভ মৃত ছারয়দুর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৩৪৮ ১৮৭৯৫০১৪৬২ ’’ ’’

১৫২ যীপা আবুর ফায যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৭৭ ১৮৭২০৪৪৩০৩ ’’ ’’

১৫৩ তাহরভা জফগভ ভভাোঃ আপছায ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৫৭৪ ১৮৪৫৫০২২৭১ ’’ ’’

১৫৪ জভাাঃ াঅজনাোয জাজন ভভাোঃ ইপি নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৪০০ ১৮৪০১৬৩২৫৯ ’’ ’’

১৫৫ জভাাঃ েহফয এভযান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৬০২ ১৮৬২৯৬৯১১১ ’’ ’’

১৫৬ জভাাম্মদ োরাভ াঈহদ্দন ভভাোঃ ভপরভ উিীন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৯৯৪১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ১৮১৫৬৮৫৬৯৬ ’’ ’’

১৫৭ জভাাঃ ফাফুর মৃত ইয়াপছন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৮৫১ ১৮১১৯৮৭৫৮১ ’’ ’’

১৫৮ নুয নাায ভভাোঃ পছপিক যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৪৪ ১৮৩৮৬৭৬৪৬২ ’’ ’’

১৫৯ জপযজদৌ জফগভ মৃত আবুর কারভ ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৫৯৮ ১৮৭৮৭৫০৬৭৪ ’’ ’’

১৬০ কুরুভা জফগভ ভভাোঃ পযাজ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫২৭৮০৫২২৪৬২০ ১৮১৬২৪২৬২৪ ’’ ’’

১৬১ তাহরভা জফগভ ভভাোঃ ছররভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৭৩২ ১৮৯০৮১১৭১২ ’’ ’’

১৬২ োজরা জফগভ ভভাোঃ নুয ইরাভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৮০৯০ ১৮২৫৩৭৭২৪৪ ’’ ’’

১৬৩ জভাোাঃ নাায ভভাোঃ যপপকুর ইরাভ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৭৯৬ ১৮৬০৬৭৪৭৬০ ’’ ’’

১৬৪ জভাাঃ াজপে াঅাম্মদ ভভাাম্মদ আপজজুর ক যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪০৭০ ১৮৩৮৩১৮২৬ ’’ ’’

১৬৫ নাহেভা আরনায়ায ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪২৯৩ ১৮৩০১২৮৪৮৫ ’’ ’’

১৬৬ হদ াঈরস্ন্যা যপভ উরস্নযা নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪০৬৩ ১৮২৪২১৫৭১৩ ’’ ’’

১৬৭ খহতো জফগভ তাজুর ইরাভ ইাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৮৮১ ১৮৩৭২৪০৭৪৬ ’’ ’’

১৬৮ াঅফদরু ফাজতন আফদুর ভন্নান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৮১১ ১৮৫৯১১৪৪৪৩ ’’ ’’

১৬৯ জভাাঃ যহপে মৃত আফদুর াপদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৭০৯ ১৮৩০১৮২৬৩৩ ’’ ’’

১৭০ জযাজেো জফগভ মৃত দুরার ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪২৭০ ১৮৭৬৬৯৩৭৪৫ ’’ ’’

১৭১ জভাাঃ নুয াঅরভ আব্দুর ভভাতাররফ নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮/৫৩৮৪৭৭৭ ১৮৩০১৮২৬৩৩ ’’ ’’

১৭২ জভাাঃ াঅফুর োজভ  ভভাোঃ ভভাাম্মদ পভয়া ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৪৩৮১৩৪৪ ১৮২৪৩৪৯১৯৪ ’’ ’’

১৭৩ হফহফ যহভা ভভাোঃ আক্তায াপভদ নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৭৪১ ১৮৬৮৪৭৩৮০২ ’’ ’’



১৭৪ জভাাঃ াফাঈদ্দীন নুযআরভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৪৭৬ ১৮১১৮৭২২২০ ’’ ’’

১৭৫ হপজযাো জফগভ ভভাাম্মদ জাভরদ ভপরা যভতনৄয ৩ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭৪১০ ১৮২৯৫৬৩৬৬১ ’’ ’’

১৭৬ াহরভা জফগভ ইফযাপভ ’’ যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৫৬৪ ১৭১৯১০২৪৫৩ ’’ ’’

১৭৭ কুরেুভা জফগভ মৃত ভভাাম্মদ ইপি ,, যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪০৫৮ ১৮৮৭০১২৫৮৭ ’’ ’’

১৭৮ জভাাঃ ফাফুর আফদুরস্নযা যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৭০৪ ১৮৮৭০১২৫৮৭ ’’ ’’

১৭৯ জভাাঃ জপাযোন আনছাযম্নর ক যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪২৩৭ ১৮৭৯১০৪৭১৭ ’’ ’’

১৮০ নুয ফানু ভভাোঃ পছপিক ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৫৮৫ ১৮৩১৮৬০৭৭৬ ’’ ’’

১৮১ যহভা জফগভ  ভভাোঃ ভজ্জাপয আম্মদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৪৩৮৪৫৭৯ ১৮৭৪৫১৭৭৫৭ ’’ ’’

১৮২ পাযম্নর জফগভ  ভপাযকান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৬৮৪ ১৮৭৯৭৯৭৮১৭ ’’ ’’

১৮৩ জফরাজেত জাজন াভছুর ক নৄযম্নল যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫২৭৮০৯২১৪৪৯৬ ১৬৭৩৮৮০৬৪৭ ’’ ’’

১৮৪ াঅপরাতুন  ভভাোঃ আনা পভয়া ’’ যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৬৯৪ ১৮২৭৭১১৩৭৮ ’’ ’’

১৮৫ জভাাঃ োভজদ ভভাোঃ আনা পভয়া ’’ যভতনৄয ৬ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৬৪৩ ১৭২০১৫০২৩৬ ’’ ’’

১৮৬ জভাাঃ জফাযান াঈদ্দীন ভভাোঃ াজাান ’’ যভতনৄয ৭ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৩৪৮ ১৮৭৩৫৮৫৬০০ ’’ ’’

১৮৭ াঅেভা জফগভ ভভাোঃ ফাবুর ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬২৮৩ ১৭১৯১০২৪৫৩ ’’ ’’

১৮৮ হাঈরী নজযম্নর ইরাভ যভতনৄয ’’: যভতনৄয ১৫০৫৫৮৩৮৬২৮৪ ১৮৪৬৩২৪২২৩ ’’ ’’

১৮৯ জখােন ভেভুদায অভয ভজুভদায ,, যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৬২৯ ১৮৪০৭৪৪৬০৮ ’’ ’’

১৯০ হযভর ভেভুদায ঝুভ ডকুভায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫৯৪১৩০৫০৬৮৪১ ১৮৮০৬৫৩৬০৫ ’’ ’’

১৯১ হদরী ভেভুদায ধীযন্দ ভজুভদায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ৬৪১৮৯৯০২৩০ ১৮৬১০১৯০১৭ ’’ ’’

১৯২ জভাাঃ াঅর পোর ভভাোঃ ভভাত্মাপপজুয যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০৩৬ ১৮৩০৯২৫০৮০ ’’ ’’

১৯৩ জভাাঃ োভার ভভাোঃ ভভাত্মাপপজুয যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬২৮৮ ১৮৩০৯২৫০৮০ ’’ ’’

১৯৪ ফন্দনা চক্রফহতণ পফনৄর চক্রফপতড ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৩৫৬ ১৮৬০৫৮০৮৬৪ ’’ ’’

১৯৫ জভাাঃ তাজযে জাজন ভভাোঃ আবু তারয ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৮৫০০০১০০ ১৭৯৮০৯০৬৫২ ’’ ’’

১৯৬ জভাাঃ াআরাভ ভজফর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৫৬৭ ১৯০৭৬০৮৭১১ ’’ ’’



১৯৭ াাদাৎ জাজন আব্দুয ভন্নান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬১২১ ১৮৬৫২৬৮১৯৪ ’’ ’’

১৯৮ াঅনোযম্নর ে মৃত ভপবুরস্না ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৫৩৯ ১৮৩০২১২১৯৯ ’’ ’’

১৯৯ হফাঈটী ভভাোঃ আরভগীয ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৪৫২ ১৭৫২৬৯৪৮২১ ’’ ’’

২০০ াঅফুর োজভ মৃত: ভারজদ পভয়া ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫২৭৮০৯২১৩১৭৮ ১৮৩২৮৪৬৬৪৯ ’’ ’’

২০১ জভাাঃ জফরার াঈদ্দীন ভভাোঃ ভকাভত্ময ভারন নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২০৬১ ১৬৩৯০৫২৫৯৫ ’’ ’’

২০২ জভাাঃ াঅনোযম্নর ে মৃত আবুর ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৭৫২ ১৮৩০১৫১৬৭৬ ’’ ’’

২০৩ জভাাঃ োভজদ মৃত: ভজফর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৬৭৩ ১৮৩৫০৬৪৪৯০ ’’ ’’

২০৪ জভাাাঃ হদদায ভগারা যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৫০৮ ১৮৩৫৪৯৮৫২১ ’’ ’’

২০৫ খেযানী পফভর ভজুভদায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৪৪৯ ১৮৮১২৩৯৬৮৫ ’’ ’’

২০৬ জভাাঃ োভজদযু যভান ভভাোঃ সুপপয়ান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ৩৭৫২২৭৮৮৭৩ ১৮৫১৪১০৩০২ ’’ ’’

২০৭ োাঈচায আব্দুর ভন্নান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ৪৬৫২৩৩৯৮৩১ ১৮৬৩৯৮১৩৪৯ ’’ ’’

২০৮ জভাাঃ াহনপ আবুর কারভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০১৭ ১৮১১১৮৬৭১৩ ’’ ’’

২০৯ োহভত্ম রার সুভীয চক্রফতী ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৪৯১ ১৮৩৪৪৬৯৩২১ ’’ ’’

২১০ তৃপ্তী যার্ী ুত্রদয রপভত মুতফীয ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬২২৮ ১৮৪২৪৩৭৬৪৭ ’’ ’’

২১১ ের যানী ভেভুদায বাসুরদফ ভজুভদায নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৪০৩ ১৮৩০৬২৬৯৩৩ ’’ ’’

২১২ তন ভেভুদায যরার ভজুভদায নৄযম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৬০০০০১৭ ১৮২০৫৪৯৯৯৫ ’’ ’’

২১৩ াজরা জফগভ পদদাযম্নর আরভ নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫২৭৮০৮২১৮৬৮৭ ১৮৪৬৮৮৭৩৩০ ’’ ’’

২১৪ তাহভনা াঅেতায পতা- আবুর ফায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ৫৫০৪৩৩১২৬৪ ১৯৬৩৪৭০৯৬০ ’’ ’’

২১৫ জভাাম্মদ েহভ াঈহদ্দন নুযম্নর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৬৪০ ১৮১৪২৬০৫৩২ ’’ ’’

২১৬ জভাাঃ াঅফুর োজভ ভারজদ পভয়া যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫২৭৮০৮২১৩১৭৮ ১৭৩১৮২৭২১৮ ’’ ’’

২১৭ পুর হভো আবুর খারয়য ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৬৪২ ১৩১৭৬৯৭২৭৮ ’’ ’’

২১৮ জভাাঃ েহভ াঈদ্দীন নযম্নর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৪৩৮৬৬৪০ ১৮৫৫৫০৯১০৬ ’’ ’’

২১৯ জহরন জফগভ আযাপ উল্যা ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬২৭২ ১৮১৮০২৪৮৬১ ’’ ’’



২২০ জগৌযাঙ্গ চন্দ্র ভেভুদায পচভত্ম যন ভজুভদায যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৩৮৬ ১৮৩১৭৮১২১২ ’’ ’’

২২১ জভাাঃ জহরভ  ভভাোঃ কাভার যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬২৩৭ ১৮৮২৭৫১২৩২ ’’ ’’

২২২ যম্নভা াঅেতায আবু াপনপ ভপরা যভতনৄয ৮ যভতনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮২০০০০২০ ১৬২৬৭০৪২৮৭ ’’ ’’

২২৩ জভাাঃ হদরদায জাজন ভভাজারম্মর ভারন যম্নল যভতনৄয ৮ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩২২৮১০ ১৮৬১০৫৭৪৩১ ’’ ’’

২২৪ াওোননুয জফগভ মৃত: ভভাোঃ ইউনুছ ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৭০ ১৮৩০১৫৩৪৩২ ’’ ’’

২২৫ যম্নভা জফগভ ভভাোঃ ভভাাযপ ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৬৮ ১৯৬৩৪৭০৯০৬ ’’ ’’

২২৬ জভাাঃ জহরভ আব্দুর ফারতন যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৪২১০০২৪ ১৮৭৪৯৬৬৬৩৫ ’’ ’’

২২৭ নুয োান আব্দুয ফারতন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬০৫২ ১৮৩৫০৬৪৪৯০ ’’ ’’

২২৮ াহপো জফগভ ভভাোঃ আবুর ফায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩১২ ১৮১১৮৬৭০০৮ ’’ ’’

২২৯ জভাাঃ ভহদরু াআরাভ আব্দুর ফারতন যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮২২১০০৩৯ ’’ ’’

২৩০ াঅফুর োরাভ মৃত: নুয আম্মদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৮৫৪ ’’ ’’

২৩১ জভাাঃ ভাভুন আবুর কারাভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০০৬ ’’ ’’

২৩২ জভাাঃ জাযাফ মৃত: আব্দুর ান্নান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১৯৪৮ ’’ ’’

২৩৩ যম্নভা জফগভ আরনায়ায ভারন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৮৮ ’’ ’’

২৩৪ জভাাঃ াঅব্দুর ান্নান মৃত: আব্দুর আাদ যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬১৩০ ’’ ’’

২৩৫ াঅজো াপপজুয যভান ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬০৫৬ ’’ ’’

২৩৬ জভাাঃ ীদ াঈরযা মৃত আব্দুর ভাররক যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬০৮৮ ’’ ’’

২৩৭ জোযা জফগভ ভভাোঃ ভামুন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯১৮ ’’ ’’

২৩৮ জভাাঃ োজদ ভভাোঃ ভাঈন উিীন যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০০৩ ’’ ’’

২৩৯ নুয োান জফগভ ভভাোঃ আফদুল্যা ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬০৩৭ ’’ ’’

২৪০ জভাোজম্মর জাজন মৃত ফাদা পভয়া যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৮০৭ ’’ ’’

২৪১ জভাাঃ াঅেফয জাজন  ভভাজারম্মর ভারন যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫২৭৮০১২২৬৩৯৮ ’’ ’’

২৪২ েেনার াঅজফদীন মৃত: ভভাত্মাপপজুয যভান ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬১৭৫ ’’ ’’



২৪৩ জভাাঃ জফরার  ভভাোঃ ভরাকভান ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৮২২ ’’ ’’

২৪৪ াঅব্দুর ভন্নান মৃত আব্দুর আাদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬১১৬ ১৬৮৮৬১৪৩৭২ ’’ ’’

২৪৫ জভাাঃ াঅজনাোয জাজন মৃত: আব্দুর ফারতন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৩৭১ ’’ ’’

২৪৬ ুহপো জফগভ ভভাোঃ আরনায়ায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৮০ ’’ ’’

২৪৭ নাযহগে ভভাোঃ ভভাত্মপা ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬০৬৩ ’’ ’’

২৪৮ হযোেরু াঅরভ নযম্নর হুদা যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩০৭৬ ’’ ’’

২৪৯ ভেনা  ভভাোঃ কাভযম্নর াান ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬১৯৭ ’’ ’’

২৫০ কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ ইউছু ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৯৪ ১৬২৭৭১১৫৮৫ ’’ ’’

২৫১ হনরুপা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬০১২ ’’ ’’

২৫২ নােভা জফগভ ভভাোঃ াপনপ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯১৭ ’’ ’’

২৫৩ কুরেুভা জফগভ  ভভাোঃ কাউছায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ’’ ’’

২৫৪ ভজনাোয জফগভ মৃত: াভছুর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯২৭ ’’ ’’

২৫৫ োের জফগভ আবুর ারভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩০৬৮ ’’ ’’

২৫৬ স্বপ্না জফগভ  ভভাোঃ আফদুল্যা ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯১৭ ’’ ’’

২৫৭ ুযভা জফগভ আব্দুয াই ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৯৬৫ ’’ ’’

২৫৮ জযাজেো জফগভ মৃত: াপনপ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫২১০০২১ ’’ ’’

২৫৯ জভাাঃ োভজদ মৃত: ভভাজাফ্পয আম্মদ যম্নল যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪১৯৬ ১৮২৫৩৭৭২৪৪ ’’ ’’

২৬০ জফরার াঈদ্দীন আব্দুর ভন্নান ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৬১ ’’ ’’

২৬১ জভাজভনা জফগভ ভভাোঃ ভাসুদ যানা ভপরা যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৪৩০ ’’ ’’

২৬২ নাহেভা জফগভ আবুর কারভ ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৫৬০ ’’ ’’

২৬৩ াঅফুর োজভ পজলুর ক যম্নল যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৬৯৭ ’’ ’’

২৬৪ াহরভা জফগভ যম্নহুর আপভন ভপরা যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৬২১ ’’ ’’

২৬৫ াঅজো পখুয ইরাভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩২৭৫ ’’ ’’



২৬৬ জোযা জফগভ জাাঙ্গীয আরভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮২৮৯১ ’’ ’’

২৬৭ জভাাঃ াঅহভন যুর  ভভাোঃ আব্দুর আউয়ার যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৮৫ ’’ ’’

২৬৮ ওভয পাযম্নে আবুর ফায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৮১৪ ’’ ’’

২৬৯ জভাাঃ োজফদ ভভাোঃ আপরাতুন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৭২৪৭ ’’ ’’

২৭০ যাজফো ফযী াথী জারদুয যভান ভপরা যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৯৯০১৫১৭৮৭৫০০০৪০০ ’’ ’’

২৭১ াঅব্দুর ভন্নান নাপছয আম্মদ যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৩৭ ’’ ’’

২৭২ াাআপুর পদ উল্যা ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩১৭২ ’’ ’’

২৭৩ জভাাঃ জারােভান ভভাোঃ জয়দ আাম্মদ ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৯৩৩১৫১৭৮৮৫৩৮৭০০০ ’’ ’’

২৭৪ াঅহভনুর ে মৃত: আব্দুর ফারতন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪০৭ ’’ ’’

২৭৫ হফহফ খহতো অপদুয যভান ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৯৫৮ ’’ ’’

২৭৬ জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন ভভাোঃ আফদুযর ক যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০০৯ ’’ ’’

২৭৭ জভাাঃ ফাফয পছপিক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩২২৩ ’’ ’’

২৭৮ হদ াঈরযা  ভভাোঃ  জফফায ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩১২০ ’’ ’’

২৭৯ াাফ াঈহদ্দন পনজাভ উপিন ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮৮৫৩৮৩৯০০ ’’ ’’

২৮০ নাহেয াঈদ্দীন পদ উল্যা ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩১৮৫ ’’ ’’

২৮১ পহযদা াআোহভন আরনায়াযা ভারন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩১৩৪ ’’ ’’

২৮২ ুযভা জফগভ ভভাোঃ ভফরার ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩০৬৭৬৩ ’’ ’’

২৮৩ জভাাাং োভজদ আনা পভয়া নৄযম্নল যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৯৬ ’’ ’’

২৮৪ জভাাঃ হযোে ভভাোঃ আাপভন ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৭৪৫ ’’ ’’

২৮৫ জভাাঃ নাহেয পপকুর ইরাভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০১৩ ’’ ’’

২৮৬ জভাাাং াঅেফয জাজন ভভাাং ভারন ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৩৭২ ’’ ’’

২৮৭ জভাাঃ াঅজনাোয মৃত আপভন উল্যা ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৪৩৮৩৮৮০ ’’ ’’

২৮৮ জভাাম্মদ পোর খপফযম্নর ইরাভ কাভার ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৯৮৯১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ’’ ’’



২৮৯ কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ ভদরযায়ায ভারন নাযী যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৫৪৬ ’’ ’’

২৯০ ঝযনা ইব্রাীভ ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৮৫৯ ’’ ’’

২৯১ াানা আবুর কারভ ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৩৪১ ’’ ’’

২৯২ জযহেো জফগভ আব্দুর ভন্নান ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৬৫৯ ’’ ’’

২৯৩ াজদা জফগভ ভভাাং পপক ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৫২৮ ’’ ’’

২৯৪ াজনা জফগভ ভজন ’’ যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৮৯৭ ’’ ’’

২৯৫ জভাাঃ োভজদ মৃত আপজজুর ক যভতনৄয ৯ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৪৩৮৫ ’’ ’’

২৯৬ হনোভ ভরাকভান ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৩৭১ ’’ ’’

২৯৭ হপজযাে আবুর কারভ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩১৯৯ ’’ ’’

২৯৮ ভুোহভো  ভভাছারিক ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩১৯২ ’’ ’’

২৯৯ জভাাঃ াাআপুর াভছুপিন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৯৬৩ ,, ’’

৩০০ জভাাঃ ফাফুর মৃত: নুয ভারন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮১১৬৬ ,, ’’

৩০১ হফহফ েেনাফ  ভভাজারম্মর ভারন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০০৭ ’’ ’’

৩০২ হুভােুন েহফয মুরফী আপরাতুন ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫০০০০০৩ ’’ ’’

৩০৩ নুয নাায  ভভাোঃ ভফরার ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫২৫৬৯০১ ’’ ’’

৩০৪ নােভা জফগভ যপফ আউয়ার ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৯৮৬১৫১৭৮৮৫০০০০০০ ’’ ’’

৩০৫ জভাাাং াহদযু যভান মৃত: আরী আম্মদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৬৬ ’’ ’’

৩০৬ ঝর্ণ জফগভ ভভাাযপ ভারন ভপরা যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৬৮ ’’ ’’

৩০৭ াযবীন কাভার উপিন নাযী যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩২৯৮ ’’ ’’

৩০৮ ভভতাজেয নুয মৃত: ছারয়দুয ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৪৩৮৩৫৯২ ’’ ’’

৩০৯ জভাাঃ াোন ভত: পজলুর ক যম্নল যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৪৮৯ ’’ ’’

৩১০ নােভা জফগভ জপযম্নয ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৫৪০ ’’ ’’

৩১১ জভাাঃ ভুনুয াঅজম্মদ ভভাজারে্পয আম্মদ ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৩৩৭৯ ’’ ’’



৩১২ াজনা জফগভ ছারয়দর ক ’’ যভতনৄয ’’ যভতনৄয ১৫১৭৮৮৫৩৮৬৫০৭ ’’ ’’

ইউপনয়ন- াপযকাইত ভজরা- চট্টগ্রাভ

ক্র. নং োডণ  ধাযীয নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউহনয়ন এন. আই. পড. ইং কাড ডধাযীয ভভাফাইর 

নং

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর 

নম্বয

১ জভাাম্মদ ভাাআন াঈহদ্দন আবুর কারাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫০২২৯৮৪৯৮ ১৮৬৭৯১৮৮৪১

২ াঅজরা জফগভ মৃত ভভাোঃ াপযছ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯৫৭ ১৮৩৯০৯৩৬০২

৩ ুহনর চন্দ্র েরদা পযকভর জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৮৪ ১৮৪৬২৫৫৮২৫

৪ যহভা জফগভ আবুর কারাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬৩৬ ১৮৭৭৬০৮৪০৭

৫ জভাাঃ জফরার াঈদ্দীন ভভাোঃ পযরদায়ান াপযকাইত ১ াপযকাইত ৫৫৫২৩১১৫৩১ ১৮৩৭৭০৩৯৭৭

৬ হনায চন্দ্র দা মৃত উরন্দ্র কুভায দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২১৭৩ ১৮৪৮৫১৭৫৭৯

৭ াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ ইউসুপ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২১১ ১৮৪৯৩৭৩৭৯৬

৮ ুনন্দ েরদা মৃত সুরযন্দ্র জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৩৫৭ ১৮৭৬৮৯১৯২৫

৯ জভাাঃ াআব্রাীভ ভভাোঃ যপপক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৮৪ ১৭১৪২৮৮৩৬১

১০ জভাাঃ ভাহনে হভো মৃত দপরর আাম্মদ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৩৩ ১৮৭২১১৩৩৪৯

১১ জোযা জফগভ ভভাোঃ ইউছু াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯১৭ ১৮১৫৮৬৪৯৮১

১২ াঅদযী ের দা পফনয় জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৬১

১৩ জভাাঃ ভাপুে ভভাোঃ াভছুর  ক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১১০৫ ১৭৩৭৭৮৫৪১১

১৪ ম্পদ চন্দ্র দা নকুর দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২২০৯ ১৮১৩৭৪২৫০৭

১৫ জভাাঃ োজফদ মৃত ভভাোঃ জপভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ৬৪৫৬৮৯৬৩৮৭ ১৮৫৮৯০২৯২০

১৬ জভাাঃ ফাফয মৃত ভভাোঃ াপযছ াপযকাইত ১ াপযকাইত ৭৮০৫৮৯৭৮৮৮ ১৬৪৮৪৩৬৬০৬



১৭ াঅহনে াঈরযা মৃত ভপদনুর ক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৯৯ ১৮৮৫০৩৯০৩৫

১৮ াজনা জফগভ ভভাোঃ াইফুর াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯১৯ ১৭৪০১০০৪০২

১৯ জযাজেো জফগভ মৃত হুভায়ুন কফীয াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৯৪ ১৮৬৮৮৮৪৬৩

২০ বাযতীে ফারা েরদা ব্রজরার জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫০৫ ১৩১৭৬৬২৪৩৩

২১ জভাাঃ াআহি াঅরভ ভভাোঃ আবুর কারাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩৬১ ১৮৭৬৫৫১৮০০

২২ াঅযতী েরদা মৃত ভয জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪২৮

২৩ জভাাম্মদ ভাপুে মৃত আফদুর আউয়ার াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৪৭ ১৮৭৮৭৪৯৭০৯

২৪ জেজফননুয জফগভ ভভাোঃ জপভ উিীন াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২২৯ ১৭৯৬২০৬৬২৭

২৫ হফ ুযানী ের দা রফনী জর দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৬২১ ১৮৬৮৭৩৪৭৮৫

২৬ জভাাঃ ভাভুন মৃত ভভাোঃ কাভার াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৭৭২৯৫৩১০৯

২৭ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত ভভাোঃ অপদুরস্না াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬৩১ ১৮৮৭৯৩৪০২২

২৮ ফান ুজফগভ মৃত জয়নার আরফদীন াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২২৩ ১৩১২৬৩৩৯৯৩

২৯ জভাাঃ াআব্রাহভ ভভাোঃ আফদুরস্না াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২২০ ১৭৩৩৫৭০২৫১

৩০ েনযা যানী েরদা কাপভত্ম জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৮৫ ১৮৪৬৯৭০৫৯০

৩১ যম্নভা জফগভ ভভাোঃ ইপি আরভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২২২ ১৮৩৭৬০৬৩৮৮

৩২ োন ুেরদা মৃত যত্না জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৮৭ ১৮৬৭৯৮৭৮৬০

৩৩ বাগযহত ফারা েরদা কভর জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৫০ ১৮৩৮৩৯৯৫৪৬

৩৪ যাভদ দা কৃষ্ণ জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ৫১০৫৮৩৯৫৮২ ১৮২৯৭৮৮৩৮৫

৩৫ াঅক্তাযা জফগভ আকফয ভারন াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০১৮ ১৮৭৬৮৪৪৮৯০

৩৬ জপাহর  জফগভ মৃত নুয আরভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯৪৮ ১৮৭২৪৭১৩৫৪

৩৭ হফদ ুেরদা পফশ্বনাথ দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৮৩ ১৮৮৪৭৪৭৬৪৯

৩৮ হফো চন্দ্র দা সুখ রার  দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৮৫৫ ১৮২৫০২৮৬৩১

৩৯ যানী েরদা ভমারগ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৩২১ ১৮১৫৩৮৫৮৭৩



৪০ ভাহনে চন্দ্র দা মৃত কাঞ্চাযাভ দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬০৩ ১৭৫৫৮৯৪৮০৯

৪১ জফাুজদফ েরদা সুফা জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৩৬৬ ১৮৫৬২৫৪২১০

৪২ ূহনণভা েরদা পয রার াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৬৮ ১৬২৭৭৮২৮৪৯

৪৩ খাহদো জফগভ মৃত ভজাায ইরাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০১৪৯ ১৭৩৬৯২৫৯৮১

৪৪ জভাাঃ াাোন আফদুর ফারতন াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২২৬ ১৭০৮০০০৫৬৩

৪৫ ভহযেভ জফগভ ভভাোঃ ইপরয়াছ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮৭০ ১৮৩৪০৬৫৭০৫

৪৬ হিে রার দা মৃত োন পয দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৮০৮ ১৮৮১৪২৮৪৫৬

৪৭ কুরুভা জফগভ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৮৯ ১৮১৭০২১১৮০

৪৮ াভত্মা েরদা পযধন জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৯২৩ ১৮৯১৬৪১৪৮৫

৪৯ নুযোান জফগভ ভভাোঃ নুযছাা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯৩৮ ১৮৫৬৮৩৩৫৪৭

৫০ রÿর্ েরদা পযকভর জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৯১ ১৮৪৬৮৪০৩৯৪

৫১ জনাহর ফারা েরদা শ্রীযাভ দ জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৫০৮ ১৭৯৮৮৪৫২২৯

৫২ জভাাঃ াঅফুর োরভ মৃত ভজফর ক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৩৮ ১৮৬৭৬২৩৯২৪

৫৩ জভাাঃ েহফয ভভাোঃ আরনায়ায ভারন াপযকাইত ১ াপযকাইত ৮৭০২৩৩১২৮৪ ১৩০২৯৯৮১৭৬

৫৪ জভাাঃ হপে মৃত ভভাতাছরছয াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৯১০ ১৮৮৯২০৫৯৮৭

৫৫ ুফুদ েরদা মৃত করঙ্গূঁ িডায জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৫৩ ১৩০৬৭১৮৪৯১

৫৬ কুর েুভা জফগভ মৃত আফদুয যপভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮৬৬ ১৩০১৬৮৬৮৪

৫৭ েৃষ্ণ েরদা পযরার জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৩৭৭ ১৮২৪২১৩৬৯০

৫৮ এোদী েরদা েকা জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩৭২ ১৮৭৯০৩০৭৭৮

৫৯ স্বর্ণ ফারা েরদা তন চন্দ্র জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩৫৬ ১৮৩১১০৯৩৪৮

৬০ জভাাঃ েীভ ভভাোঃ কাভার াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৫০ ১৩১৬৭৮২২২৯

৬১ াহভদা জফগভ ভভাোঃ নুয ভারন াপযকাইত ১ াপযকাইত ২৮৫২২৭৪৫৭৬ ১৮৩৭৭০৩৯৭৭

৬২ ুষ্প যানী েরদা ভপতরার াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৪৪ ১৮২৭৩৪২১৩৬



৬৩ হফতা যানী েরদা ভাপনক জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৩৭৪ ১৮৬৬১৭০৯০৮

৬৪ ুষ্প যানী েরদা মপত জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৯৯ ১৮৮৫০২৭৭১৮

৬৫ হফেযানী েরদা পবয়াযভ জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩২৬ ১৮৩৮৩৩১৮৯৫

৬৬ যহভা জফগভ ভভাোঃ যপপক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯১৪ ১৮৬২৭৬৫২৭৪

৬৭ হফন্দ ুযানী েরদা পযধন জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৬৬ ১৮৮০৩০৯২১৬

৬৮ চন্দ্রা েরদা দুরার জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৬৬৯ ১৮৩৬০৩৩৮৭৩

৬৯ যহফন্দ্র েরদা শুধাংশু জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৮০৩ ১৮৫৬২৪৬২১০

৭০ াযম্নর েরদা ভফন িায জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৩৪ ১৮৬৫৪১১২৯৭

৭১ ভাভুন বূাআো াজাান ভ ূঁইয়া াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৪৫১ ১৮৫০৮৭৮৩৬০

৭২ জখােন দা ভাখন দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৮২৮ ১৮৮১৪২৮৩৫৪

৭৩ জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন ভভাোঃ াা আরাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০০২৭ ১৮১৫৩৪৩৩৮৯

৭৪ জনার েরদা যাখার জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৭৭৬ ১৭৪৮৩২১৭৬৯

৭৫ াঅদযী ফারা েরদা ভম্ভ  চন্দ্র জর দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৮৪ ১৮১৩৮৯৭০২৩

৭৬ জভাাঃ ুহপোন আপজজ উরস্না াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮৭৩ ১৮৪৫৩২৫৪৬৯

৭৭ হফিফ দা াশ্বডনাথ দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২২১০

৭৮ জফেুহন ফারা েরদা ধনা জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৮১ ১৮২৭৩১৪৮৭৫

৭৯ হযরার েরদা ÿÿপত জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৩৭৫ ১৩১০০৬৩৫৯২

৮০ বজফ চন্দ্র দা মৃত ভমাপতন্দ্র কুভায দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮১২ ১৭২৬২৩০৯৪৮

৮১ ফাফর ুেরদা যাখার জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৯৮৯১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮২৯৩১৮১৩৮

৮২ পুরফান ুজফগভ মৃত ভভাোঃ ভপরভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯২৪ ১৮২৪৮৩৯৪৫৭

৮৩ ুহপো জফগভ ভভাোঃ আপজভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৬৮ ১৮৫৯২১২৩৯৭

৮৪  জভাাম্মদ হনোভ ভভাাম্মদ ভভাতারেয াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯০৯ ১৮৩৪৮৫২৯৫

৮৫ হফধান েরদা মৃত ন্যা জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৮১৭ ১৮৩৬০৯৮২১০



৮৬ াঅফুর োরাভ মৃত ভনাপভয়া াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৯২৯ ১৮৩৭৫৮৫৪০

৮৭ জভাাঃ জফরার াভছুর ক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯৬৫ ১৬৪৫৯১৫১১১

৮৮ কুরেুভা জফগভ ভভাোঃ ইরাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৯০৭

৮৯ যহফ েরদা মৃত পয নাযায়ন জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৩২ ১৮৪৫৪৬২৮৫৫

৯০ তযযঞ্জন েরদা মৃত োনপয জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৪৩৬ ১৮১১১০১২০০

৯১ ূমণ রার েরদা ভভান কৃষ্ণ জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩২৯ ১৭৯৮৪১২০০৯

৯২ যাভরার েরদা পযকভর জরদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩৭৩ ১৮৬৯৪৫৭০৭৭

৯৩ জভাাঃ াঅযখাাঁন মৃত হুভায়ুন কপফয াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০২৯ ১৭২০১৮৯১৭২

৯৪ খহতো জফগভ জাভরদ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬৪৫ ১৭৮০৫৯৫৯২১

৯৫ াগযা জফগভ ারাভত উরস্না াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০১৩ ১৮৪৬০৫৩৯৯১

৯৬ জভাাঃ াআব্রাহভ ভভাোঃ অপদুয যভান াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৩১ ১৩১৬৩৮২২০৬

৯৭ রÿুী যানী দা গুনধয চন্দ্র দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮৯১ ১৮২৩৯১৭১৭৪

৯৮ যাধা যার্ী দা পনভাই চন্দ্র দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৭৩৬ ১৮৭২৫২১০৯৭

৯৯ জ্ঞানদাফারা দা ফনভারী চন্দ্র দা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮১৮ ১৬১৪৩৪৬৫১০

১০০ কুরেুভা জফগভ আবুর কারভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৯৫ ১৮২০৫৫৬৪৩৯

১০১ াহভভ আবুর কারভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬১৫ ১৮৫৯৩২৫১৩২

১০২ পাজতভা জফগভ ভভাোঃ জাভরদ াপযকাইত ১ াপযকাইত ৮২৫২২৯৫৮৭১ ১৮৬০৩৯২৮১৬

১০৩ াঅানা জফগভ ভভাোঃ নাপয উপিন াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৯৫৭ ১৮৩০৩৩৮০৩৪

১০৪ হফহফ াঅজো ভভাোঃ জাপয াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯৮৯ ১৮৬৮৯৩৪০৫৫

১০৫ াযবীন াঅেতায াইফুর ইরাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৭৭৫ ১৮৩০৮৪৯৫৬১

১০৬ নুযম্নর হুদা মৃত ভভাাম্মদ ভকাভত্ময াপযকাইত ১ াপযকাইত ২৮৫৫৯৩৬৩৬১ ১৮৯০৪৩৬৩৫২

১০৭ জভাজভনা জফগভ ভভাোঃ ভভাাযপ ভারন াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০৯৩২ ১৭৮৫৯০১৮৯০

১০৮ ভহভা জফগভ ভরার াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬৩৭ ১৮৪৩৬৮৮২৫৪



১০৯ ভাপুো জফগভ আবুর কারাভ াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৮৭ ১৭৭২৯৫২৪৬২

১১০ হফটু জফগভ ভদররায়ায াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬৪২ ১৮১৯৫৩৫৬২৯

১১১ নুয নাায মৃত াভছুর ক াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৬৭৯ ১৮৫৬৪২৩০১২

১১২ জযহেো জফগভ ভভাোঃ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১২৫৬ ১৮৮১৪২৮৫৫৪

১১৩ যাহফো জফগভ ভভাোঃ পযরদায়ান াপযকাইত ১ াপযকাইত ১৯৯২১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮২৯৮০৯৫০৫

১১৪ ফাফুর েরদা কৃষ্ণ রার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৮৭ ১৩০২০৮১২২৮

১১৫ ফাফুর াা মৃত দীন ফন্দু াা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৮৫৮ ১৮৫৯৫৮৩৩৪৯

১১৬  জগাহ মৃত পনযঞ্জন দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৭৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৬৪৫১৭০৫০৮

১১৭ ুনীর োাঁায সুকুভায কাঁায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৯৮৮ ১৮৯১৬৫১৭৬১

১১৮ েভর চন্দ্র দা অযপভত্র জরাদ  াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৫১ ১৭৫৬৬১৪৪৪০

১১৯ জনু্ট েরদা মৃত াভরার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৫৮ ১৮৯২৯৬০০৯৪

১২০ াভয েরদা মৃত যাভ নাথ জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৭৯ ১৩০২০৮১২২৮

১২১ ফরযাভ েরদা পনায জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৯৪১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮৩৩৬০৩০৪৭

১২২  জভাোৎ জোর্া জফগভ  ভভাোঃ আব্দুর াত্তায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১১০৭ ১৮৬৬১৭৯৫২৪

১২৩ রÿুীন্দ্র েরদা গীযন্ড জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫০৪ ১৮৩৯৪৭৪২৩২

১২৪ হফো যাভ দা মৃত শ্রী পয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৭৪১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২০৫৫১৫০৬

১২৫ াধন চন্দ্র েরদা মৃত ইন্দ্র কুভায জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫২০ ১৮৯০৮১২১৩২

১২৬ দোর হয েরদা মৃত যভনী ভভান জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫১৯০ ১৮৫৩৯০৪৮৫১

১২৭ যােজভান োাঁায মৃত যতন কাঁায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৯৯৩ ১৮৫০৩২৫০৪৬

১২৮ হফা োাঁায মৃত যাজ ভভান কাঁায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৫৭৮ ১৮৬৫৭৬১৮৬৩

১২৯ ুধান েরদা ভরনারার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৬৪ ১৭৮৪৩০২৩৭৬

১৩০ নুযম্নর াঅরভ মৃত আনছাযম্নর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪২৭৭ ১৮৬৭৬৩৬৮৪৪

১৩১  জভাোম্মৎ যম্নভা জফগভ ছারয়দুর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮৭৭৬০৭৯৩৫



১৩২ োজদা খাতুন মৃত াপযচ আাম্মদ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫২৪ ১৭৯৫২৪৪৪৩৭

১৩৩  জভাাঃ জভাপাজ্জর জাজন  ভভাোঃ ইব্রাীভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৮৭০ ১৮৩৮৩৩১৬৯৭

১৩৪  জভাাঃ োহদরুস্ন্া মৃত ারাভত উরস্না াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৪০৬ ১৮১৩৩৩৯১১৮

১৩৫ জভাাঃ াঅফদরু ফাহযে মৃত ভজফর ক  (ভচৌপকদায) াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৪৭৭ ১৮৭৪৯৭১৯৩৩

১৩৬ নানু্ট েরদা াভরার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৫৫ ১৮৯০৮১২৪৬৮

১৩৭ পখযম্নর াআরাভ মৃত অপজ উল্যা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৭১১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৫২০৪১৩৪৩

১৩৮ াঅেফয জাজন মৃত ভফরারয়ত ভারন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৫৬৫ ১৮৫০৬৪২৮৪০

১৩৯ জভাাঃ াআহি  মৃত ভজফর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪২৯৫ ১৮৭৫৪৮৬২৫৬

১৪০ ফান ুচন্দ্র েরদা মৃত াভরার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৫৩ ১৮৩৬০১০১৭৯

১৪১ াচণ না ফযানণেী শ্যাভ ব্যান ডাজী াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৮৯৪ ১৭২৭৬১৭৭৯৫

১৪২ রহরত জভান চক্রফত্তী মৃত েফুরস্ন কুভায চক্রফত্তী াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৯৭১ ১৭১৮৪৬৭৮৭৭

১৪৩ হপজযাো জফগভ মৃত ভভাোঃ ইরাভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪২৯২ ১৮৩৩২৫৮৪১০

১৪৪  জভাাঃ হনোভ  ভভাোঃ আছাদুর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৭৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৩৮৫৫০৬০৮

১৪৫  জভাাঃ াঅফুর ফায মৃত ভভাত্মানরছয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০৫৯ ১৮১৬২৭৮৮৬৫

১৪৬ যাে হফাযী েরদা মৃত ধরনন্দ্র জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৯৯ ১৮২৮১১৫৩৮৮

১৪৭ যম্নহ দা মৃত ধরভন্দ্র জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৪০ ১৮২৮৬৭৯২০৬

১৪৮  জভাাঃ াঅফুর োরাভ মৃত ভজফর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৪৩৩ ১৮৩৮৬৭৬১৭৩

১৪৯ াঅেভা জফগভ াাফ উপিন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৮২৯ ১৮২৩৭২৪৬০৩

১৫০  জভাাঃ া াঅরভ মৃত ভভাোঃ পভয়া াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৬১৫ ১৮৬০৫৮০৮৫৫

১৫১ েেজদফ চন্দ্র েরদা সুরয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৫০ ১৮৩২৫৮১৯৩৯

১৫২ েৃষ্ণ চন্দ্র দা ধীযন্দ্র কুভায দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৩২৬ ১৮২৫০১৬৩২১

১৫৩ েগদী চন্দ্র দা করনরকশ্বয দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৪৯ ১৭৩১০২৫৬৫৮

১৫৪ হরটন দুরার াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৩৪৩ ১৮২৩৮৩৭৫৩৯



১৫৫ জভাাঃ াোন মুছা পভয়া াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫১৮৩ ১৮৪০৮৫০০৫৭

১৫৬ ন্দ্বযা েরদা কভর পয জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৬৮ ১৮৩৯৫১২৩৮০

১৫৭ নুকুর চন্দ্র ভেভুদায মৃত শ্রীনাথ চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪১০২ ১৮৬৩২৫৭২৫০

১৫৮ হযনা েরদা পফক্রভ জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৮৯ ১৮৭৯৫০৮৬৭৩

১৫৯  জভাাঃ াঅব্দুয যহভ  ভভাোঃ আফদুর াপরভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০৬৯ ১৮৩৮৪৫০৬০২

১৬০  জভাাঃ াা াঅরভ মৃত ভভাোঃ নুযম্নর ইরাভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪১৮০ ১৮২৩৭৮৬২৪৪

১৬১  জোনা জফগভ ভভাোঃ ভনজুয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০৩৮ ১৮৫৯১৮৪৮২৩৮

১৬২ জভাাম্মদ ুহপোন  ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৭৮৫ ১৮২৯৭৯৩৭২০

১৬৩ জযাজেো জফগভ  ভভাোঃ যপপক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০২০০

১৬৪ াঅজনাোযা জফগভ পপিক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫৩৯ ১৭৪৩৭৫০৭৯৯

১৬৫ হফা যানী দা  ভগাী নাথ দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০৭৮ ১৩০৯৭১১০৩৭

১৬৬ াঅেহরভা জফগভ  ভভাোঃ ইপি াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০৮০ ১৮৬০৫৬১০০৯

১৬৭ াঅব্দুর ফাজতন মৃত আব্দুর খাররক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৪০৯ ১৮৩৯৪৫৮২০১

১৬৮  জযােোনা জফগভ ইয়াপছন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬৩১ ১৮৫৯০২২০৫৩

১৬৯ েৃষ্ণ ধন  ভযাপনী কুভায দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৩১৮ ১৮৪৬৫৮৪৭৬২

১৭০ ভহন ফারা  ভগাার াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫৪২ ১৮৬৫৪৫৮১১৫

১৭১ ফনু্ধ রার পদাভ দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৪৭ ১৮৩৯৪৩৮৪৯২

১৭২ ুফর দা ররীত দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭১৩ ১৮৬৩০৬৮৬০১

১৭৩ হগজযন্দ্র পযরার াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭০৮ ১৬২৮০৮০৭৫৬

১৭৪ াফণতী যার্ী জদ েদী চন্দ্র ভদ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৭৭২

১৭৫ েৃহত্ত েরদা ফজভত্ম জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৭১ ১৬২৮১৯০৫৬৯

১৭৬ ুযাাআো জফগভ গুপপয়ান াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৮৫১ ১৮৫৯৩১৫৮৩৭

১৭৭  জভাজভনা জফগভ  ভভাোঃ ভখাকন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৮৪৭ ১৮৫৮০৯৩২৮৬



১৭৮ ধন ুজফগভ  ভভাোঃ দুরার াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৮৩৭ ১৭৬৩৭৫০৩৩৬

১৭৯  জোযা জফগভ ঘাপফবুয যভান াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬৩৭ ১৮৩১৯০৬৭০২

১৮০ ফাহরো ফারা দা পভনার চন্দ্র দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৯১ ১৮২৯৭৫৯০৪৮

১৮১ াঅজরা জফগভ  ভভাোঃ জতয়ফ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫২৩১ ১৭৮৪৩৭৩৯৬৬

১৮২ জভাাঃ োহদরু ে মৃত ভফরারয়ত ভারন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০০৮ ১৮৩১০৫৭৮২৮

১৮৩ নােভা জফগভ ভভাোঃ জপফয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫০৬ ১৮৭১৮৬৫৩৫৫

১৮৪  জগাহনাথ চক্রফত্তী মৃত েফুরস্ন চক্রফত্তী াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৯৬০ ১৮৮৪২৮১২৯৫

১৮৫ োদফ েরদা রপরত জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৪৮ ১৬৪৫৪৭০৫০৯

১৮৬  জভাাঃ জভাত্মপা  ভভাোঃ জয়নার আফদীন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪১৩৪ ১৭১৮৫৫১২৬৯

১৮৭ গুহনাথ েরদা মৃত পফজয় জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৮১ ১৭৯০২১৭৯৯৬

১৮৮ ুযভা জফগভ ছররভান াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫২৮৫ ১৮৪৬৬৪৬৯৮১

১৮৯ ঝনু্ট চন্দ্র দা মৃত ঐপশ্বনী চন্দ্র দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫১৮৬ ১৮৫২৩৭৭০৬৪

১৯০ েৃষ্ণ হয েরদা মৃত পনযদ জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৮৩ ১৮৫২৩৭৭০৬৪

১৯১  জভাাম্মৎ নাহদা াঅেতায  ভভাোঃ ভভাজারম্মর ভারন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৯১০ ১৭২৩৬৫৩৮৭৪

১৯২ হিেরার েরদা মৃত ধনঞ্জয় জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৩৫ ১৬২৮১৮৯৯৭০

১৯৩  জভাাঃ জাাযাফ ঘাযম্নন যপদ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৮৮ ১৮৭৯৫০৮৭৯১

১৯৪ হনহ ধীরযন্দ্র াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৩২৯ ১৯৯২২৬৯৪৭৯

১৯৫ হফভর চন্দ্র দা মৃত কাপভনী কুভায দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪০৯১ ১৮৪৬৩২৪১৪৪

১৯৬ ুবাল চন্দ্র দা মৃত যৎ চন্দ্র দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৮৫ ১৮৬৯৯৯২৭৩৭

১৯৭ ুফাদ েরদা কুষ্ণ পয জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৮৬ ১৮৫৯৭৪৮০৫৯

১৯৮ ভহতরার েরদা মৃত দযত জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৫৭ ১৮২৬৫২০৩৩৯

১৯৯ জভাাঃ াভুর ে মৃত ভভাাম্মদ পভঞা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৬১২ ১৮৯১৬৪১৫২৭

২০০ হনভাাআ েরদা মৃত ঠাকুয জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫০০ ১৬২৮১৯০৫৬৯



২০১ াআন্দ্রা েরদা পনযঞ্জন জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৬২ ১৮৫২৭০৪৮৫১

২০২ শ্রীধাভ েরদা অপভত জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৭৪ ১৭৯৯২৮৫০৭০

২০৩  জভাাঃ োাআেুভ  ভভাোঃ ইউসুপ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪২১৫ ১৮২৭০৮৭৮৯৯

২০৪ শুবা যানী েরদা পফথী জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৩৩ ১৮২৯৩৮০৭০০

২০৫ াহভণত েরদা মৃত অপবভাল্য জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৭২ ১৮৬৮৯১১৮৫৪

২০৬ াজরখা জফগভ  ভভাোঃ ফয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫১৩ ১৭৫৭৯৪৩৯৭২

২০৭ হয েরদা মৃত পচভত্ম যন জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৪৫ ১৮৭৫৯৭৫৩৭২

২০৮  জভাোজম্মর জাজন ছারয়দুর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬৬৪ ১৮৬৭১৮৩২৮৭

২০৯ াঅফ ুতাজয াাফ উপিন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬৭৯ ১৮৮৪৭৪৭৭৩৯

২১০  জভাাঃ াঅফুর খাজেয মৃত জয়নার আরফদীন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৮৬৯ ১৮৫৫৮৪৬০৮৭

২১১ যাজদ নুয ছাা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬৬৬ ১৮৬৬৮০২৭৪৩

২১২ জভাাঃ াঅহেেযু যভান মৃত ভভাোঃ পজলুর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫০৪ ১৮৯২০৩৩৫০৬

২১৩ শ্রীদাভ ভেভুদায ভাখন চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫৫৭ ১৮৪৩৬২৩৪০৫

২১৪ যহভা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৮৪৪ ১৮৭৪৫১৪১৯৮

২১৫ হফহফ খহতো আফদুর ফারতন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৩১৬ ১৮৫৩১৭৩৮৩৬

২১৬  জভাাঃ জভাত্মপা মৃত ভভাোঃ ভভাপপজুয যভান াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫২১ ১৮৬৬২৮১৯৩১

২১৭ াঅো খাতুন আরভগীয াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৮৬৩৮২১২৭১১ ১৭৬৫১০০৫৭৯

২১৮ জভাাঃ োভার াঈদ্দীন মৃত ভপজবুর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৭০৫ ১৮২৪১৫৭৫২৫

২১৯ ুহনর েরদা ংন্দ কুভায জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৯৩ ১৩০৭৮৯৮৫৭৪

২২০ শুেরার েরদা মৃত রপরত জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩৬৮ ১৮৩৩০০৪৩৫২

২২১ জভাাঃ াহফফুয যভান মৃত অপর উল্যা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬৩৬ ১৮৩১৯০৬৭০২

২২২ জোযা জফগভ  ভভাোঃ াভসুর আরভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৪৯১ ১৮৩০৫৫৯৪০৯

২২৩  জভাাজযপ জাজন াইদুর ক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৭১ ১৮৬২৪০২৬৪৮



২২৪ নীর ভহন দা মৃত পচত্ত যঞ্জন দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৫০৪ ১৮১২৮১১৭৭৬

২২৫ জভাাঃ াঅেফয  ভভাোঃ এাক াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১০৩৭ ১৩১২৮৭৭৭১৫

২২৬ াঅহযপ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৮৯১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮৫৭৩৫১৯৫০

২২৭ জভাাঃ াঅফুর জাজন মৃত াযম্নন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৪৯৮ ১৮৩২৪২৩৩৬৭

২২৮ যম্নভা জফগভ  ভভাোঃ পাযরবজ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০০০ ১৭৮৮৭৭০৯৪৪

২২৯ াঅফদযু যহভ ভপফ উল্যা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৬২২ ১৮৩৪৫৮৬৪৯৮

২৩০ জভাাঃ াাআপুর ভভাোঃ আবুর উরস্না াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৮৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৭৫১৭৮০৫২

২৩১  জভাাম্মদ ভহন াঈদ্দীন  ভভাাম্মদ কাভার উিীন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৪৫৪৪৫৯১২২

২৩২  জোেনা জফগভ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫০২৬ ১৭৪০১১৮৬০৫

২৩৩ পাযোনা াঅেতায ফহফ কাভযম্নর াান াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৮৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৫৯০৪৫৯৫২

২৩৪ জোযা জফগভ ভভাোঃ আরাউিীন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫০২০ ১৮৭৯৩৬৮৯১৪

২৩৫ হভরাদনু ভাওরা হভরন  ভভাোঃ পপউরস্না াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৩৭৭ ১৮৪৬৯৭০৮৪৪

২৩৬ জভাাাঃ াঅফুর ফায আপনছ উরস্নযা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫২৭৭ ১৮১৩৫৯৬৬০৩

২৩৭  জভাাঃ জহরভ ভাপনক পভয়া াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৩০৯ ১৮৭৫৯৩৬২১৭

২৩৮ জভাাঃ াঅভান াঈরযা  ভভাোঃ কারভ াপযকাইত ২ াপযকাইত ৫১০৫৮৫৯৭৯৬ ১৬৪৫০৮০৫৯৬

২৩৯ জভাাঃ া াঅরভ পরয়জ আম্মদ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫৭৮৯২২৭৫২৮২ ১৮৩৩৮৬২৭৮৮

২৪০  জভাজভনা জফগভ  ভভাোঃ াপনপ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫০১৮ ১৭৭০২৪৪৩০৬

২৪১ হযভর ভেভুদায মৃত ব্রজপয ভজুভদায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫১৫৮ ১৮৭৫১৭৮০৫২

২৪২ াহনর ভেভুদায মৃত অÿয় ভজুভদায াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫১০৬ ১৮২৪৮২৮৫১৯

২৪৩  জভাাঃ জভাত্মপা মৃত াযম্নন যপদ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫২৭২ ১৮২২০১৫৫৪৫

২৪৪ ভুহরভ াঈদ্দীন ছারদক উিীন াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৮৮১৫১৭৮৯২২৭৫২০০ ১৮৫৭৭৪৬২০২

২৪৫ হিে যঞ্জন েরদা মৃত যভনী কুভায জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫০২ ১৮৭৭৬০৭৯০৯

২৪৬ মহতন্দ্র দা াধন জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৬৩ ১৮৯০৮১২১৩২



২৪৭ জনার েরদা মৃত াভ রার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৫৯ ১৮৮৯৮৮৫১১৬

২৪৮ হেযন ফারা েরদা মৃত িাভরার জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৫৪ ১৮৩৬০১০১৭৯

২৪৯ াযাধন েরদা স্বরদ জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৯৮০ ১৮৮৪২৮১৬০৭

২৫০ েৃহত্ত েরদা ফজভত্ম জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৭১ ১৮৫২৫৯৩৭৩৮

২৫১ হযতেভর েরদা যাজ পফাযী জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৯৭৫১৫১৭৮৯২২৭৪৯০০ ১৮৯৩০৪৬৭২৫

২৫২ জগৌহফন্দ েরদা গুযা ফারা জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৪৫ ১৭২৭৫৩৬৬৪৮

২৫৩ োন ুেরদা উকুন্ড জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৫৭৩ ১৮১৬৯৩৪০৯৯

২৫৪ ভন ুচন্দ্র দা ঠাকুয দা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৪৭৬৫ ১৮৫০১৯৯৯৩২

২৫৫ েৃষ্ণ দ েরদা মৃত ফারনশ্বয জরদা াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৩৯০ ১৭৪৬৩৪৩০৪৭

২৫৬ জভাাঃ গােন মৃত মুকবুর আভদ াপযকাইত ২ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫০৭২ ১৮২৬৫৪৩১৯৩

২৫৭ জভাাঃ োপয মৃত পযাজুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৩২ ১৭৭৯৪৮০৬৬২

২৫৮ স্বন ভেভুদায মৃত কাপভত্ম রার ভজুভদায াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৯৯ ১৭২০৮৯৭৫৯১

২৫৯ জযাহফনা জফগভ  ভভাোঃ ইরাভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৫১ ১৩১৬৭৫৭৫৮৩

২৬০ যহভা জফগভ  ভভাোঃ নুযম্নর আরভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৬৮ ১৭৩৪৬৭৯১৩৭

২৬১ জভাাঃ হেহদ্দে মৃত পযাজুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১১৭ ১৮৩২৮২৯২৮৩

২৬২ জভাাঃ াদ্দাভ  ভভাোঃ ভারাইভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৯৯২১৫১৭৮৯২০০০১০০

২৬৩ হফহফ ভহযেভ মৃত আফদুর ভনাপ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১২২ ১৩০৫৫৬১৯৯৩

২৬৪ জভাাঃ নূয াআরাভ মৃত আফদুর আউয়ার াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭০৮০ ১৭৪২৬২৮৯৯১

২৬৫ জভাাঃ জহরভ মৃত ভভাোঃ ইভাইর াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১১৮ ১৭৮৩১১২৭১৩

২৬৬ জভাাঃ েহভ মৃত অপদুয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৩৩ ১৮২৭৪২০৯১০

২৬৭  জভাাঃ াআহিে মৃত আফদুর াদী াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২১৭ ১৮৫৬৭৯৯৪৯৮

২৬৮ োপয াঈরযা মৃত আফদুর ভারজদ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৩২৩ ১৮৮৩৬১৬৮৪৮

২৬৯ জভাাঃ াঅফুর োরাভ মৃত আপভন উরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১০৫ ১৭২০৩০১৩৯১



২৭০  জাাগ মুাোঃ সুভা পভয়া াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৭০১৮১৫৩৮ ১৬২৬৯১৫৮৫৬

২৭১ জভাাঃ জারাাআভান মৃত কারা পভয়া াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭০৯৫ ১৮৭৪৫১৪২৬২

২৭২  জভাাঃ েুহপোন মৃত ফজররয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২২০ ১৮২৯৬৬১৫৩০

২৭৩  জভাাঃ াঅফ ুফেয হেহদ্দে মৃত াপফফ উরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৮৬ ১৮৫৮৫৬০২৯৯

২৭৪  জভাাঃ হভোন মৃত আফদুয ভান্নান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৫৬ ১৭৭২৫১১২৬৬

২৭৫  জভাাঃ াঅফদরু াহরভ মৃত আফদুর খাররক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৮৩ ১৮৬৩২৫৮৩৬২

২৭৬  জভাাঃ নুযম্নর াআরাভ মৃত ভভাজাফ্পয আাম্মদ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৩৫ ১৮৩৪৪৭০০৩০

২৭৭  জেহভন াঅেতায  ভদররায়ায ভারন াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮০৩৩ ১৮২৫০৭৫৩৫১

২৭৮ াঅফুর ফয মৃত ভাফুজুয ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৬১ ১৮৭৯৯৭৫৭০৭

২৭৯ যাজদা জফগভ  ভভাোঃ পদদাযম্নর আরভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৭৫ ১৮৩৯৭৮২৭৯৪

২৮০  জভাাঃ হভোন মৃত আপরাতুন াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২০৫ ১৮৩৭৪৭৮৫৭৭

২৮১ জভাাঃ াঅফুর োরাভ ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১০০ ১৮৩৬২৫০৪৭৬

২৮২ োেী ভাুদযু যভান কাজী াপযছুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭০৩২ ১৭৭২৯৪৪৯৬৪

২৮৩ োেী ভহনয কাজী াপযছুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭০৩৭ ১৭৬৩৯৯২৬১৮

২৮৪ োেী জভাাঃ নাহেভ কাজী ইউছু াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০২০০ ১৭৭৮৭৭৫৯১৭

২৮৫ পুরোন কাজী খারদভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭০৫৯ ১৮৬৭১৭০৫৮৫

২৮৬ জভাাঃ াঅরভ মৃত অপজ উরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১১৬ ১৭১০৯৯৯৯৬৫

২৮৭ ভহনযা জফগভ  ভভাোঃ জাভরদ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮২৫৩ ১৩১৮৮৮০৫৬২

২৮৮ জভাাঃ োহেয  ভভাোঃ আফদুর াপভদ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৩৭৫ ১৮৩৬২৫০৩২৬

২৮৯ াঅফদরু াহভদ মৃত ভভাোঃ আফদুর াদী াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪০৪ ১৭২০২৩৫০৩৪

২৯০ ভুাম্মদ োয মৃত ভভাজাফ্পয আাং াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৯৬০১৫১৭৮৯২০০০০০ ১৭৯৬৭৮৫০৯৫

২৯১  জভাাঃ োভার  ভভাাম্মদ াবু উপিন াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮২৬৬ ১৭২০৪০৪৪০৯

২৯২ াঅজনাোযা জফগভ একযামুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৯৭ ১৮৬৫৩১২২৬৯



২৯৩ াঅেফয জাজন আফদুর ভনাপ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৫৪১ ১৭১৪২৮৩৭৪২

২৯৪  জযাহেনা জফগভ আরনায়ায াা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮৭৯৯১০৬৮৫

২৯৫  জভাাঃ হযাে  ভভাোঃ আফদুর ভাররক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৫০০ ১৭৪৯০০২২৮৪

২৯৬ াাআপুর মৃত আছাদর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৮৫

২৯৭  জভাাঃ হপে মৃত ফজররয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৯৪ ১৮৪৮৩৯৫৯৮৫

২৯৮ নেন তাযা  ভভাোঃ জাাঙ্গীয াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৪৬ ১৮৬১০৫৭০৫২

২৯৯  জভাাঃ জভাত্মপা মৃত পজলুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৫০১ ১৮৪০৬৭১৯১০

৩০০ ভুাঃ াআাঈনুে মৃত মুোঃ জতয়বুরা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৭৪৯ ১৮৪৩৭৩৬২৫৯

৩০১ ভাজরো  ভভাোঃ জাপদ উরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৩৬৮ ১৮৬০০৯৪৬৬৫

৩০২ নুয নাায জফগভ  ভভাোঃ মুছা পভয়া াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৬০ ১৭২০৮৪৫৪১৬

৩০৩  জভাাঃ দরুার  ভভাোঃ পজলুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৯৮ ১৮৯২০৩৩৪১৪

৩০৪ নুয নাায জফগভ মৃত আবু তারয াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮২৪৮ ১৮৬১০১৬৭১৯

৩০৫ াহরভা জফগভ মৃত আবুর কারভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৬৬ ১৮৮৯২০৬১৮৭

৩০৬ োজেভ াঅরী ভপবুরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬০৩ ১৮৬৪৮৬২০১৫

৩০৭ নুয ফানু ইয়াপছন াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৭০৩ ১৮৫৯৬৬৯০৮৭

৩০৮ াঅেহরভা জফগভ পজয়াউয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬১২ ১৮৮৫০৩১১২৫

৩০৯  জভাাঃ ভাভুন মৃত আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪৭১ ১৭২৪৫৭৫১৫৩

৩১০ পখযম্নর াআরাভ মৃত ভপপজুয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮২০৩ ১৭৯৩৬৬৫৮২৩

৩১১ যম্নভা ভভাোঃ মুনছুয াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৫৮ ১৬৯০১৪৯৫৪৩

৩১২ নুয োভান মৃত ফজররয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৫১ ১৮৫৯৭৭৬১৯৯

৩১৩ জভাাঃ পাযম্নে হভো মৃত ভভাোঃ ভপপজ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২০৬ ১৩০৬২৭০৯৭৯

৩১৪ জভাাঃ াঅফদরুযা মৃত ভপদুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭০৬৪ ১৭৩১৩৭৪৯৬৮

৩১৫ হদজরাোযা জফগভ মুোঃ াপপজুয যভান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬৮০ ১৮৩৭৬০৬৪০৯



৩১৬ োভযম্নন নাায ভভাোঃ আবুর ফায াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১১৫ ১৭১৫২৬৫৬৭২

৩১৭ জভাাঃ াঅফদরু াঅরীভ মৃত আফদুর খাররক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭১৮৯ ১৮২৭৯৭০৪৯৯

৩১৮ জফগভ নুয মৃত আব্দুর ভান্নান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২৭২ ১৮৭৯৯১০৬৮৫

৩১৯ নুযম্নর হুদা পদুরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৭৬১ ১৮৩৫৪৬৯২৫৭

৩২০ জোফফাদ ফাদা ফাফুর মৃত ভভাোঃ পযাজুর ভারা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭২০৪ ১৮৮৮৫০৩৫০৬

৩২১ জভাাঃ াআাঈনু মৃত ভভাোঃ াভছুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪১৯ ১৩০৯৭৪৯৮১৩

৩২২ যাজনা জফগভ ভভাোঃ ভামুদ উল্যা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬৭৬ ১৮৬৫৩১৫৭১৭

৩২৩ জভাাঃ াআরাভ মৃত ভভাোঃ জতয়ফ উল্যা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪৪২ ১৩০১৬৭৬৯৯৭

৩২৪ ফুো জফগভ  ভভাজাপপয ইরাভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৭৭৫ ১৬৪৭১০৩৬৪২

৩২৫  জানাযা জফগভ  ভভাোঃ পযরদায়ান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৩৫৭ ১৭৮৩৫৮২২৫০

৩২৬ োঞ্চ নাায পযাজুরিৌরা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬৬৬ ১৩১৮৮৯৪৬৪০

৩২৭ াঅজরো খানভ আবুর কারাভ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬৯৫ ১৮৭৯১৮৫১৮১

৩২৮ েহযনা  ভভাোঃ ইভাভ ভারন াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪৭৮ ১৮১২০৯১০৪৭

৩২৯  জভাাঃ োাঙ্গীয াঅরভ মৃত ভভাোঃ আফদুয যপদ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৯৪৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৮৫২০০৯৮৬

৩৩০ জযাহেো জফগভ আফদুরস্নযা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৭১ ১৩০৬৭৩৬২৮৯

৩৩১ নুয নাায ছুপপয়ান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬৯৪

৩৩২ জভাাম্মদ াঅজনাোয ভভাোঃ পযাজ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০৩০০ ১৮৩৪৬১৭৮৪৫

৩৩৩ াহেনা জফগভ  ভভাোঃ আজাদ াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১২৮৪ ১৮৯২০৩৩৪২২

৩৩৪ াআহিে াঅরভ  জতয়বুরস্না াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৬০৯ ১৮২৩৯৪৪৮৪৭

৩৩৫ হহযন াঅক্তায  ভভাোঃ আযাপ উপিন াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪৮৫ ১৮৭৮৭৫১৬৯৭

৩৩৬ হফহফ াহনহ মৃত াভসুর ক াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯০৯০ ১৩১৪৩৩৮৬০৯

৩৩৭ াঅেহরভা  ভভাোঃ াছান াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৪৮২ ১৮৭১৮৬২০৯৭

৩৩৮ জভাাঃ নওোফ মৃত ভভাোঃ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৩ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০০৭৭ ১৮২৫০১১৬১২



৩৩৯ ফুো জফগভ পভয াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৮৫১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৫৮১২১৪৭৮

৩৪০ াঅহভয যুর আফদুর ত্তায াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০০৯১ ১৭৫৮৩৯৭২২১

৩৪১ জভাাঃ হযােরু ভাওরা মৃত ভভাতারেয আম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩৯৯ ১৮৮৪০৬৭৮০৪

৩৪২ জভাাঃ ভভতাে হভো মৃত আরী পভয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭৭৫ ১৮৪৯৩৬৬৫৪৬

৩৪৩ াভুন নাায আব্দুরস্না াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫৯৫৭০৭৮২৬৯১৫ ১৮২৫১৩৬১৭৬

৩৪৪ োাঙ্গীয মৃত পরয়জ আভদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫১৪ ১৮৮০৩০৯৮০১

৩৪৫ জভাাঃ াআাঈেু ভভাোঃ পপছ আরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭৮৪ ১৮৩৮৫৭১১৭৩

৩৪৬ জভাাঃ াঅহভয াভো মৃত ফাদা পভয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০০৯৫ ১৮২৯৩২৬৯১৪

৩৪৭ জভাাম্মদ নাহেয ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৭০২৪১৪৭৪ ১৮৩৩৯৪৮০৫৭

৩৪৮ ভুাম্মদ োভার াঈদ্দীন মুাম্মদ আবুর কারাভ (ফাদা পভয়া) াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫৫৭ ১৭৬৩৫৫৯৪৪৮

৩৪৯ াঅজনাোযা জফগভ পছপিক াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৮০ ১৭১২৮৮০৯৫২

৩৫০ যাজনা ভভাোঃ ইউছু াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৫৯ ১৮৫৮২৭৭৩৭০

৩৫১ ভুাম্মদ হদদায মৃত নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫৪৬ ১৮৫১৫০৭২৬৩

৩৫২ জভাাম্মৎ াজরা জফগভ মুাম্মদ আবুর ফায াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫৮৩ ১৮৮০৯২৮৯২৮

৩৫৩ াঅরভগীয মৃত সুরতান আভদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৬৬ ১৮৫৮২৭৭৩৭০

৩৫৪ জভাাঃ ফাফুর আফদুর াফ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬৭৫ ১৮২২৭২২৩২৩

৩৫৫ জভাাঃ হযন মৃত ভভাোঃ আব্দুরস্না পভয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩২৬ ১৮১৮০৭২১৭২

৩৫৬ জভাাঃ যভোন াঅরী মৃত আব্দুরস্না পভয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩২৭ ১৮৫০৬৪৩১৫২

৩৫৭ ফাফুর মৃত ভপপজ উরস্না াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪২৫ ১৮৬৪৮২৪৭৪৭

৩৫৮ োজফদ াআরাভ ভভাোঃ নাপছয াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৫২৩৩১৪৬৮ ১৮১১৩৩৮৬৫০

৩৫৯ জভাাম্মৎ খাজরদা জফগভ মুাম্মদ ানাউল্যা াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫৭৩ ১৮৬৯২৮৩৩১২

৩৬০ জভাাঃ হযাে ভগারা যভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৭৫৪ ১৭৪০৫৫০০৯৬

৩৬১ ুযভা জফগভ ভগারা যভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৭৬৩ ১৭৪০৫৫০০৯৬



৩৬২ জভাাাঃ পাজতভা জফগভ আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৬৫৩৬৪৬৪৪ ১৭৬৫৪০০১৭৭

৩৬৩ জভাাঃ াঅব্দুয যহভ মৃত আব্দুর ারভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৯০ ১৭৬৭১২২২৫৮

৩৬৪ জভাাম্মদ হযাে মৃত নপজয আাম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮১৭ ১৭১০০৮৯৩০৬

৩৬৫ জভাাম্মদ াঅাআেুফ খান মৃত নুযম্নর আাদ সুকানী াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৮৭ ১৭৮৩১১৭৪৬২

৩৬৬ জভাাঃ োহেয জাজন ভভাোঃ আব্দুল্যা পভয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯০৬ ১৮২৬৩৬৩১৮০

৩৬৭ জভাাঃ জরােভান ভভাোঃ আবুর কারাভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯২৮৮ ১৩০০০৫৯৭১

৩৬৮ ভুোাঃ পুরফানু মুোঃ জাকাপযয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৮৪ ১৩১০০৬৩৭৮০

৩৬৯ জভাাঃ জভাোফ্পয াআরাভ মৃত অপঝ উরস্নাহ্ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১১১৪ ১৮৭৮৮২১৩৬৯

৩৭০ জভাাঃ াভশু াঈহদ্দন ভভাোঃ জাভার াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৮৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৬৩৮৯৫১৬০

৩৭১ পাযানা জফগভ ভভাোঃ আপর আকফয াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৮৯১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৬৩৫১১০৬৭৫

৩৭২ জভাাম্মৎ াঅজো মুাম্মদ ভজাাযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫০১ ১৮৮৯২০৫৯৮০

৩৭৩ ভুাম্মদাঅরাাঈহদ্দন মুাম্মদ আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৭০ ১৭৫৭৪৩৫২৪৮

৩৭৪ জভাাম্মৎ াঅজো জফগভ মুাম্মদ আিাপ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৫২ ১৭৮৩৫৮২৫০৩

৩৭৫ জভাাম্মৎ যহভা জফগভ মৃত নুয আাম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৪৯ ১৭৫৫৯৯৯৭৭৬

৩৭৬ জভাাম্মৎ জযাোনা জফগভ মুাম্মদ হুভায়ুন কপফয াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৫৪ ১৭৩৯৮৯২২৯১

৩৭৭ ভুাম্মদ ফাফুর হভো মৃত মুাম্মদ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৬৫ ১৭২৯৫৯৫৩০৪

৩৭৮ জভাাম্মৎ হফহফ কুরেুভা মুাম্মদ সুজন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৪৫ ১৮৬৪৫৭৩২৭৫

৩৭৯ জভাাঃ াঅফুর ফায আরী আম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৬৬২ ১৭৮৫৭৯৬১৪৬

৩৮০ জহরনা োান ভভাোঃ এনারয়ত উরস্না াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৫২৫ ১৭৩৭৭৮৫৪৫৪

৩৮১ জভাাম্মৎ োজদা জফগভ মুাম্মদ জাভরদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫০৩ ১৭৫৫৯৯৯৮১৯

৩৮২ ভাপুো ভপপজুয যভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৬৭ ১৮৯১৬৪১৩৪০

৩৮৩ জভাাম্মৎ জোৎর্া জফগভ মুাম্মদ াভছুর আরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৬৪ ১৭৪৯৯৭৭৬৪৭

৩৮৪ জভাাম্মৎ নাহভা জফগভ মুাম্মদ ভারাইভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৭০ ১৭৫৮৫৫৪৪০১



৩৮৫ জভাাম্মৎ ুহপো জফগভ পদদাযম্নর আরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৯৯ ১৭৯৯০১৭০৫৩

৩৮৬ জভাাম্মৎ াযম্নর জফগভ মুাম্মদ ভাপনক াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৯৫ ১৮৭৯৩৪৪৭২৩

৩৮৭ জভাাম্মৎ নফীোন জফগভ ভভাোঃ ফপদউর আরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫০৯ ১৭৯৮২৭৫৭৬৮

৩৮৮ জভাাঃ যহপে আব্দুর ভন্নান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯১১০ ১৭৫৫৯৯৯৮২১

৩৮৯ াা াঅরাভ ারাভত উরস্না াফফী াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯১০৩ ১৭৮৭৫৭৪৬৫২

৩৯০ জভাাঃ যহভ মৃত আফদুর ভভাতাররফ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১৭৪ ১৮৭৭৪৮৮২৮২

৩৯১ জভাাঃ াঅাআেুফ নফী ভপপজুয যভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৬৯১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৪০৯০৭৮৮৫৬

৩৯২ জভাাঃ জভাোজম্মর জাাাআন মৃত ভভাোঃ ভারন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯১২২ ১৭৪৭৫১৭৬৩৫

৩৯৩ জভাাঃ জফরার মৃত ভগারাভ যভান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৭৭৭ ১৭২০৮৪৫৪১৫

৩৯৪ োভযম্নর াান আবুর কারভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৯৪১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৮২৬০৭২৯৩

৩৯৫ ুহপো জারার আভদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭০৫ ১৭৭৬৪৭৫৭৯৫

৩৯৬ াজফয াঅভদ মৃত আব্দুছ ছাত্তায াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৩৩১ ১৭৪৭৩৯৫৭৬৭

৩৯৭ জভাাম্মদ োভার াঈহদ্দন মৃত ভভাাম্মদ ভপজবুর ক াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৩৬৫

৩৯৮ ুহপো জফগভ আব্দুর ফারতন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯২৯০ ১৭৭২০৫৬১৫৯

৩৯৯ জভাাম্মৎ োজনাোযা জফগভ মৃত যম্নহুর আপভন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৬২৯ ১৮৩৪৯৫৮৭৩৮

৪০০ জভাাঃ ুভন জারার আম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৬০৫ ১৭৩৮২২৪৪৭২

৪০১ াজেযা জফগভ সুপপয়ান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৩১৭

৪০২ জভাাঃ দরুার ভখ আম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯০৬৬ ১৮৩৭৬৭২০৪১

৪০৩ াঅব্দুর েহরর ভভাোঃ আব্দুর ফারতন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯০৪৩ ১৭৬০৫৫৪৪৫৩

৪০৪ জভাাঃ হদদায ভভাোঃ আফদুর ফারতন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯০৪১ ১৮৭২০৩৫৮১১

৪০৫ ভুাম্মদ োোহযো মৃত মুাম্মদ নুযম্নর আাদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫০৮ ১৮৫১৪০০৪২২

৪০৬ জভাাম্মদ াআহিে আব্দুর কুদ্দু াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯৩৭ ১৭৮২৭৯৯৯১৫

৪০৭ াঅক্তাযা ভভাোঃ ভপাযকান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯২৫২ ১৮৩৮৩৪৫১৬৫



৪০৮ জভাাম্মৎ জযাজেো জফগভ মুাম্মদ ভপরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৫৫ ১৭৮৯৬৫৩৫৯৬

৪০৯ জাজনোযা জফগভ দুরার াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৯৫৬

৪১০ ভুাম্মদ াঅহন াঈরযা মৃত ভজফর ক াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৬২৭ ১৮৪০৮১০৫৮৮

৪১১ োহেয জাজন মৃত ভদররায়ায ভারন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯১৯৫

৪১২ ভুাম্মদ হুভােুন েহফয মৃত আফদুর আউয়ার াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৪৫৩ ১৭৩৪৭৩৮৬৭৪

৪১৩ জভাাঃ জফরাজেত জাজন মৃত ভভাোঃ নুযম্নর আাদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৭২ ১৮৩৬৩৬১৭৪৪

৪১৪ জভাাম্মৎ াহভা জফগভ মুাম্মদ পযরদায়ান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৫৩৫ ১৭৩৩৫৭০২৮০

৪১৫ োহেয ভভাোঃ কাভার উিীন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৭৮৫১ ১৮২৭২৭৮০৫১

৪১৬ জভাাঃ নুযম্নর াঅরভ মৃত াভছুর ক াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৪৪ ১৮২১২৪২৬৫৪

৪১৭ জভাাঃ াআেভাাআর মৃত আফদু াত্তায াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৬৭৩ ১৭২৬৪৫৪৩৬৯

৪১৮ োেী াাফুরস্ন্া কাজী  আফদুরস্না াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৯৯ ১৭০৩০১০৮৯১

৪১৯ জভাাম্মদ াঅফদরু াঅহেে মৃত আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০০০০

৪২০ ভেনা জফগভ ইপিছ আরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৭৫২৫১৮৮০ ১৭৮৯৮৫৯৯৭৭

৪২১ জভাাঃ ফাফুর ভভাোঃ জারার আরভদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ২৬৯০২৪৩৮৬৮০৬১

৪২২ হফহফ াঅজো আবুর কারাভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৯৭৮

৪২৩ নােভা জফগভ কাজী ভাসুভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৭১৪ ১৮৪৬০২৩৬১৬

৪২৪ পাজতভা কাজী জয়নার আফদীন াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৯০২ ১৮১৯৮৩০১৯৩

৪২৫ াভুয নাায ভভাোঃ ভপরভ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৯৫৯ ১৮৩৩০৯৩৫৬৪

৪২৬ োেী াোত াঈরযা মৃত নপজয আাম্মদ াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৯৫১১৫১৭৮৯২০০০০০০

৪২৭ াজেদাতুন জনা কাজী জাকাপযয়া াপযকাইত ৪ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৮৮৫ ১৮১২৬৮৭৯৭৩

৪২৮ হযরার েরদা মৃত নৄপরন চন্দ্র জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭২১

৪২৯ নাজদা জফগভ ভইন উিীন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১৩০ ১৮৮২৭৫২৫৫১

৪৩০  জভাাঃ হেহদ্দকুয যভান মৃত জারার আাম্মদ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১৮



৪৩১ জভাাঃ াঅফদরু ফাহযে মৃত ভখররছুয যভান াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১০৭ ১৮২৭৭১১৬০৭

৪৩২ াযম্নর যভত উরস্নযা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬২৪ ১৮৮৪৭৪৭৪৫৮

৪৩৩ যভত াঈরযা মৃত ভজু পভয়া াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬০০ ১৮৮৪৭৪৭৪৫৮

৪৩৪ েহুতরার েরদা নৄপরন িডায াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯২৭ ১৮৮০৯২৮৮৪৯

৪৩৫  জভাাঃ াঅহভয জাজন ভভাোঃ জাভার উপিন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ৩২৭২৫৫০৫৫৩ ১৮৮৫২০১২৪৭

৪৩৬  জভাাঃ যহফাঈর ে াভছুর ক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭৫২ ১৮৫৬৮২১৪৯৭

৪৩৭ নােভা  ভভাোঃ পদদায াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১৩১ ১৭৬৩২৫৭১৩৫

৪৩৮  জভাাঃ াভেুর াঅরভ মৃত ভভাোঃ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯১৫ ১৮৫৬৭৫৯৮৬১

৪৩৯  জভাাঃ তাযা হভো মৃত নুয ইরাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৯০ ১৮৫২২৮৩২৪৯

৪৪০ হনরুপা জফগভ আবু তারয াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১২১ ১৮৬২০৮৭৫৮০

৪৪১ জভাাঃ াআব্রাহভ মৃত ভভাোঃ পছপিক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৩৭৮৯১৬০৪৭৩ ১৮৩০৩১৪২০৬

৪৪২ জভাাঃ ভহনয াঈহদ্দন  ভভাোঃ আফদুর ফাপযক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১০৬ ১৮২৭৭১১৬০৭

৪৪৩  জভাাঃ ভনেযু াঅরভ  ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০৭৫ ১৭১২৯৮৩৭৪৭

৪৪৪  জযাজেো জফগভ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০৮২ ১৭১২৯৮৩৭৪৭

৪৪৫ হহযনা াঅেতায  ভভাোঃ পনজাভ উিীন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮১৩৩১১৮৬৬ ১৯৮৪৫৬৪৩২৫

৪৪৬ ফাফুর চন্দ্র ভেভুদায মৃত ভফছু যাভ ভজুভদায াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৬৩৮১৭৫৩৯২ ১৮৬১০৫৭২৯৯

৪৪৭ জভাাম্মদ াআহি াঅরভ মৃত ভকান্দয াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০০২৪

৪৪৮ স্বন গরন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১৫০ ১৮২১২৩২৪৬৬

৪৪৯ ূমণরার েরদা াযাধন জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯২৫ ১৮২৫১৩৮০৮০

৪৫০ াঅহফাঈর ে মৃত অপর পভয়া াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৮৬২০৮৭৫৮০

৪৫১ ফয মৃত আিাপ উরস্না াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৩৪

৪৫২ জভাাঃ হভোনুয যভান ছাফয আম্মদ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ৩৭৫২২৯৯২৮৩ ১৮৩২৭০৮৭৬০

৪৫৩ হরটন েরদা মৃত ভাদফ জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯৫৮ ১৮৬৬৩৮৬০৯১



৪৫৪ যচনা েরদা পফন্দু জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯৮৯ ১৬১৪৩৪৫৮৬০

৪৫৫ াআহিচ াঅরভ মৃত ছারফয ইরাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৯৬ ১৮৩৫৩৬৪১৭৮

৪৫৬ োের যানী েরদা কাপভত্ম জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৮০৬ ১৮৬৪০৯৮৬২৩

৪৫৭ পাজতভা জফগভ মৃত ভভাোঃ আবু তারয াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২০৩৮৮ ১৮৪৯৬১৩০৭৯

৪৫৮ াঅেফয জাজন পপছউর আরভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৩০ ১৮২৯৪৩৩৭১৫

৪৫৯ ভজনাোযা জফগভ  ভভাোঃ মুপি পভয়া াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩২৪ ১৮৮৯১৯০৬৬৩

৪৬০ ফাঞ্চা যানী েরদা পফভর জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭৪৪

৪৬১ ওফাাআদরু ে মৃত াইদুর ক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬৭১ ১৯৮১৫৬৬৯৫০

৪৬২ ােুণ ন চন্দ্র দা মৃত পফত্র চন্দ্র দা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৯৭৬১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮১৬৩৯৬৩১৬

৪৬৩ ফাংী দা  জজতন্দ্র কুভায দা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১৪৭ ১৮১৬৩৯৬৭৭৫

৪৬৪ ভহতরার েরদা মৃত জ্ঞান ফন্ধু জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭০৬ ১৮৬০৮৩৬৯৪২

৪৬৫ তাহরভা জফগভ ফয াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬১৯ ১৮৩৫৩৬৪১৭৮

৪৬৬ জভাাঃ াঅফ ুেুহোন মৃত পপউরস্না াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩২১ ১৭৮১৯২১০৪৬

৪৬৭ জভাাঃ াঅফুর োরাভ মৃত ভভাোঃ ফাদা পভয়া াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০৭৬ ১৮৩০৩১৪৪৩১

৪৬৮ ভনাযো জফগভ াপনপ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬২৮ ১৮৭২০৪৫৯৯৬

৪৬৯ হফোধন পনজাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১১৫

৪৭০ নুযম্নর াঅরভ মৃত তপর আভদ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬৭৪ ১৮৩৩৮৬২০৭৪

৪৭১ োভার আফদুয যফ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০০৪৫ ১৭৮৯২৯২০৬৩

৪৭২ ান্না জফগভ জাভরদ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১১০ ১৮১৫৯১৩৫২২

৪৭৩ তাজযা জফগভ মৃত আফদুর জপরর াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১১২ ১৮১৫৯১৩৫২২

৪৭৪ তাজযা জফগভ ইব্রাীভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০৮৪ ১৮৬৩২৫৮৩৫৪

৪৭৫ জভাাঃ েহয াঈহদ্দন মৃত আফদুর জপরর াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১৫৩ ১৮২৫৫২১৬১৪

৪৭৬  জভাজভনা জফগভ আছাদর ক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৭২ ১৮৩৩২৫৮৩৪৬



৪৭৭ পাজতভা জফগভ  ভভাোঃ ভদররায়ায াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৩১ ১৭৬০২৩৩১৩২

৪৭৮  জভাাঃ জভাাযযপ পযাজুর ভারা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬৮৫ ১৮৩৩০৪২০৭৮

৪৭৯ ুযভা  ভভাোঃ যপভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০০৩৮

৪৮০ যহভা পনজাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২২৭৯৮২২ ১৮১২৫০৭২৪৭

৪৮১ জভাাঃ হুভােুন েহফয মৃত অপজ উল্যা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৩৪ ১৭৬৫১০০৬০২

৪৮২  জভাাঃ ভহনয মুছা পভয়া াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৬২২ ১৮২২৭২৯৩০৭

৪৮৩ হনাত মৃত ছারাভত উরস্না াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮২৪ ১৭৫২৬০৯৪৬৮

৪৮৪ াফান্নযু জপভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৪৮ ১৮৭৯৫১৩৪৬০

৪৮৫  জভাাঃ নুয োভান মৃত অপজ উরস্নযা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯১৭

৪৮৬ াভুয নাায ভভাোঃ ভপরভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৯৫৯ ১৮২৮৮১৮৭৫৮

৪৮৭ জভাাঃ াঅাআেুফ ভভাোঃ ভারতান আম্মদ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০০৮

৪৮৮ জভাাঃ খাজদভুর াআরাভ মৃত ভভাোঃ ইয়াপছন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১০১১ ১৮৫৭৫৫৯২৬৫

৪৮৯  জভাাঃ জভাত্মপা মৃত ভপপজ উরস্না াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩১৩ ১৭২৪৩৭৬৮১৬

৪৯০ নাযহগে াঅেতায পনাত াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৯৭৮ ১৭৫২৬০৯৪৬৮

৪৯১ খজগন্দ্র চন্দ্র দা মৃত ঘটি ভভান দা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০২৩৯ ১৯৭৯০০৪৮১০

৪৯২  জিভরার েরদা মৃত রপরত ফারা জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩৮৪ ১৩১৪৩৩৮৫৪৩

৪৯৩  জযাখানা আপভয ভারন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০০১৭ ১৮৫১১০৮৯০৯

৪৯৪ শ্রীযাভ চন্দ্র দা মৃত নাযায়ন চন্দ্র দা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০২৮২ ১৮২৫১১৬৯৬৪

৪৯৫ হেযন ফারা েরদা দুরার জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩৪৩ ১৮৫২৭৭১০৬৫

৪৯৬ াঅেহরভা জফগভ  ভপরভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৮২ ১৮৫২১৩৭৪০৫

৪৯৭ হফহফ ভহযেভ মৃত আবুর কারভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৬৮ ১৮৪৬০৫০৩৩৯

৪৯৮ হফভর েরদা শুকরার জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭০৫ ১৮৭৯৩৪৪৫৮৪

৪৯৯ াঅফদরু োাআেুভ  ভভাোঃ আফদুর ফারতন াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৮৩ ১৮৬৮৮৬৬৮৭১



৫০০  জভাাঃ নাহেয াঈহদ্দন মৃত আফদুর জপরর াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১১০১ ১৭৭৪৬৩৯৯৩২

৫০১  জভাাঃ াঅরভগীয ফাইদুর ক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৪২ ১৭৪৯১৬৯২৬৯

৫০২ হফেন্দ্র েরদা মৃত ভজযাপত জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৭৪০ ১৩১৪৩৩৮৫৪৩

৫০৩ বফজতাল চন্দ্র গু মৃত পযশ্চ চন্দ্র গু াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০২২৫ ১৭১৯১৯৮০৮২

৫০৪ শ্রী ধাভ চন্দ্র দা মৃত রার ভভান দা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০২৪৬ ১৮৫৬৮৩৩৪৪৬

৫০৫ পহযদা জফগভ ইভাইর াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৬১ ১৭৫৮৯৩৪৯৭৬

৫০৬ শুেরার েরদা মৃত পফনয় ভগাার জরদা াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৩৭৭ ১৮৪৬৯৭০৫৮৩

৫০৭ াআব্রাীভ মৃত নুয ইরাভ াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৯৬ ১৩১৬৭৫৭৫৮৮

৫০৮ জভাাঃ ততেফুয যভান  ভভাোঃ যপপক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৮৫৬

৫০৯ ঝনণা জফগভ  ভভাোঃ পছপিক াপযকাইত ৫ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৮২ ১৮৭৩১৩৪৭৭০

৫১০ াঅফুর ফয মৃত আফদুর কুদ্দু াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬৩৩ ১৮৬৭৩৩৭২০৮

৫১১ পহযদা াআোেহভন ভভাোঃ কপযভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২২৭৬ ১৮৭৮৩৮৩৪৫৯

৫১২ েহযনা জফগভ পজলুর কযীভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৭০ ১৮৬০৬০৫১৭৫

৫১৩ ুহপো জফগভ পদদায আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬৭০ ১৭৫০৯১৯৭৯০

৫১৪ পহযদা জফগভ ভভাোঃ ফাবুর াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৬৫৩৯০৩৬২ ১৭৮৭৪৪১৮৩৬

৫১৫ োভার াঈদ্দীন মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬৬২ ১৮৬৪২২৯৫৪৭

৫১৬ নাহেভা পপকুর আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১৮২ ১৮৭৭৬০৮৪৬২

৫১৭ জভাাঃ দরুার মৃত সুরতান আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬১৬ ১৮৩৮৮২৯২৫৯

৫১৮ ফাফুর মুত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫১৮ ১৮৫১৮৪২৪৫১

৫১৯ যভান মৃত পপছউর আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৩১ ১৭১৮১১১৪৭৯

৫২০ ুযভা জফগভ  ভভাত্মপা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৮৩৪ ১৮৩০১৪৯৩০৩

৫২১ জভাাঃ াঅফুর ফায মৃত নূয ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৮৬৮ ১৫৩০৭৫৭৩৩২

৫২২ জভাাঃ ীদরুস্ন্া াভান উজ্জাভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২২৬১ ১৮৩০০১৯৯০১



৫২৩ ভজনাোযা জফগভ নুয জাভার াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৭৩ ১৭৮০৫৩৮৯৩৬

৫২৪ জভাাঃ োাঙ্গীয মৃত অপদ উল্যা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬৯২ ১৮৪০২৩৬৭০৬

৫২৫ জভাাঃ াাদাত জাাাআন ভভাোঃ মুত্মপা কাভার াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫৯১৯০৪২৪৮৮ ১৭৪৫৯৪৪২৩৮

৫২৬ জভাাঃ াঅফদরুযা োহদ ভভাোঃ আবু নঈভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৮৪৯৫৯৭১৮৬

৫২৭ জভাাঃ ানা াঈরস্ন্া মৃত ভভাোঃ মুত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৯২১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৬২৫২৩৪৬০

৫২৮ জভাাঃ জফরার ভগারা যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬৭৪ ১৮৮১৭৩৯৮৮২

৫২৯ জভাাঃ দরুার আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৭০৫ ১৭৩১০৫৮২৩৩

৫৩০ পুর ফান ুজফগভ ভভাোঃ পছপিক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৭৮ ১৮৪২২৮৬২৮৭

৫৩১ জভাাঃ াঅেফয ভভাোঃ ভাবুবুর ক খান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৮৪১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৫১২৪২৩৪৮

৫৩২ াভুন নাায আফদু ারাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩৪১ ১৮৪৯৫১০২৪৯

৫৩৩ জভাাঃ দরুার ভনাজর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩৭৯ ১৮৪৯৫৯০২৩৯

৫৩৪ জাজনোযা জফগভ ভনাজর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩৮২ ১৮৫৩৩৫৭২৮৪

৫৩৫ পুর ফানু কাজী ছপফউরস্না াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪৫৮ ১৮৬৫৬৬২৬৪৮

৫৩৬ জভাাঃ দরুার ভগারা যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৪৭ ১৮৬১৩৬৯৬১৩

৫৩৭ জভাাঃ জপাযোন ভনাজর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৮১ ১৮৮২২৮২৮১১

৫৩৮ জভাাঃ োভার মৃত আবুর কারাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১৮৫ ১৭০৮০০০৮৫১

৫৩৯ নাহেভা জফগভ ভভাোঃ নাপছয ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৩৪৮৬৮৪৮১

৫৪০ জযােোনা জফগভ ভী উিীন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৭০০ ১৭৪৭১৬৭৬২০

৫৪১ জভাাঃ পুর হভো ভগারা যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৯৮১ ১৭৫৪৭৭৪৭৩০

৫৪২ াঅফদরু ভন্নান আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫০৩ ১৮৩৯৪৬১৭২৫

৫৪৩ জভাাঃ ভাহনে আফদুর ফারতন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫২১ ১৭৭৬৫১১০৩০

৫৪৪ জভাাঃ াআভাাআর জাজন মৃত ভভাোঃ আনচাযম্নর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬৭৫ ১৮৫৯০০৬১৭৮

৫৪৫ াঅফদরু েহরর মৃত ভকান্দয পভয়া াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪২৩ ১৮২৮৪৪৫২০৭



৫৪৬ জভাাঃ ুভন াভসুর আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০২২ ১৭২৭৬৮৫৭২৪

৫৪৭ জভাতাজেয াঅাভদ মৃত আফদুর খাররক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৬৪ ১৮২০১৪০৫৯৭

৫৪৮ জভাাঃ াজদযু যভান ভভাোঃ ারদুয যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫০৫৮৩৬৪০১ ১৮৩৫৮৫৬৯৭০

৫৪৯ াঅহভন াঈরস্ন্যা মৃত াপফফ উল্যা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬০৪ ১৭৭৬৬৬৬৪৪১

৫৫০ াঅফুর োজভ নুযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৮৯৩ ১৭৭৮৬৫২৯৭৬

৫৫১ জভাাঃ ভাভুন আবু ফক্কয পছপিক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ৫৫৫৭০১১৩৯১ ১৮৩০১১৯২৮৩

৫৫২ হগো াঈহদ্দন মৃত দুরা পভয়া াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৫৪৮ ১৭২৫৩৮৩০০১

৫৫৩ াভেুয নাায জপয াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬৫৬ ১৭৫১২৩৪৯৬২

৫৫৪ জপাহর জফগভ পদদাযম্নর আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৭৭ ১৮৭২৩৬১৯৫৫

৫৫৫ জভাাঃ াঅফ ুাহনপ আবু ফকয পছপিক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৭১৯৬৩৩৫৪২

৫৫৬ জভাাঃ োজবদ ভভাোঃ আব্দুয যফ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৮৫১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৫৬৬৩৮৫৩০

৫৫৭ জভাাঃ জাযাফ ভভাোঃ ভপনয াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০১৬৩ ১৭৮৫৭৯৬১২৮

৫৫৮ ভহনযম্নর াআরাভ তাজুর ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৭৪৩ ১৮৩৭৬০৬১৭৫

৫৫৯ জভাাঃ কুরুভা জফগভ ভভাোঃ আবুর ফয াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১৫৩ ১৭৯৩৬৬৫৮৫১

৫৬০ াঅফুর োজভ আফদুর ভাররক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৯৯০ ১৮৩০১৮৯৬৮০

৫৬১ জভাাঃ াাআপুর পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৭৫৩ ১৭২৫৩২৭৮২৫

৫৬২ ভােুভা জফগভ ভভাোঃ আরফাতন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩৪৩ ১৭৫৪৪৬৬২৯৩

৫৬৩ াঅফুর োজভ মৃত াপফফ উল্যা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪০৯ ১৮৩২৪১৪৪৬৪

৫৬৪ জগারাভ ভাওরা নুয ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৮৯৯ ১৩০২০৭৬০২৪

৫৬৫ জভাাঃ হযোদ আফদুরস্না াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৯২১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৮৫২০১১৮৬

৫৬৬ োানাযা জফগভ ভকান্দয পভয়া াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৩৮১৫১৭৮৯২২৯২৪০০ ১৮৮৫২০১৪৪০

৫৬৭ হপজযাো পরটন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬৫৭ ১৭৭৬৬৬৬৪৪১

৫৬৮ জভাাঃ েহভ নুযম্নর আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৩৩৮ ১৭৭৬৬৬৬১৪৯



৫৬৯ াঅব্দুর াঅহেে আব্দুর  ফারতন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫৯২০৩৯১৪৮৬২৪ ১৮৩২১৩৪৪১১

৫৭০ ওফাাআদরু ে ভতাপারয়র  আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৮৬৮ ১৭৬২৪২৮০৯৫

৫৭১ খাহদো জফগভ কপফয াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৮৪২ ১৮৬৪৩৬১৩৬৪

৫৭২ াঅফদরু ফাজতন মৃত ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪০৪ ১৭৬৪০৭৭৫৩৭

৫৭৩ ুযভা জফগভ ভভাোঃ জপয াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৮৪৮ ১৭০৮০০০৭৪৭

৫৭৪ জভাাাঃ খাহতো জফগভ ভভাোঃ পযাজ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১৯০ ১৮৪৩৯৯২৪০১

৫৭৫ জভাাঃ নুয াপা মৃত যম্নহুর আপভন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২২০৮ ১৯৭৪৮৩০৮৪৬

৫৭৬ াঅফদযু যহভ মৃত ভতাায আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২২২৩ ১৭১৬৭৩৬৫৬২

৫৭৭ োেী জভাাঃ ভােেুদ কাজী ভভাোঃ জাভার াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৮০১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৮২৭০৪৫২৮

৫৭৮ োেী োহদযু যভান েজুের কাজী আবুর কারভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৮৫১৫৯৫৫১১০০০২০০ ১৮৮২৭০৪৯২৪

৫৭৯ জভাাঃ োভার মৃত াাজান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১৭৬ ১৮৭৫৮৪১৫৪০

৫৮০ ফাফরু কারভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮২৯৭ ১৮৭১৭৩২৫৯৫

৫৮১ জভাাঃ ভহনয ভভাোঃ আফদুর কপযভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪১৮ ১৮৬৭২৯৮৭৪৫

৫৮২ াঅফদরু ভহতন আপভন উল্যা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬২৫ ১৭৭৬৬৬৬৪৪১

৫৮৩ জভাাঃ াঅহভন আফদুর াই াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৫৫ ১৮৩০১৬৭৮৯০

৫৮৪ জভাাঃ াআহিে আফদুর াই াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৯৪ ১৭১৪৪১০০৯৫

৫৮৫ জভাাঃ নাহেয আব্দুর খাররক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৬৪ ১৩১০০৬৩৭০২

৫৮৬ যওনাযা জফগভ ভভাোঃ াবুরস্না াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬৯৪ ১৮৬২০৮৭৪৯৭

৫৮৭ জভাাঃ াঅরভগীয মৃত আফদুর আউয়ার াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৯৭ ১৭৮৪৩৩৩৩৮১

৫৮৮ াঅফদরু ফাজতন মৃত আফদুল্যা ভাপঝ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৮১ ১৭১৫৩৫৫৪২১

৫৮৯ জভাাঃ ফাফুর আিাযম্নর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২২৪১ ১৭৪৪৩৩৯৬৩৯

৫৯০ াঅেতাযা জফগভ নুয আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৫৩ ১৮৭৯৫১৩৩২৮

৫৯১ ুযভা জফগভ আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১১৮৪ ১৮৭৭৬০৮৪৬১



৫৯২ জভাাঃ োভজদ আফদুর কুদ্দু াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪২৪ ১৭৬৬৭৮৭২২৪

৫৯৩ জভাাঃ যহভ আফদুর কুদ্দু াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩০৪ ১৭৬০৪৮৪১৪৯

৫৯৪ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত পযাজুর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৩৪ ১৮৬০১০৬৩৭২

৫৯৫ োেী জভাাঃ দরুার কাজী আফদু সুফান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ৭৩৫২৩১৯৩৭৫ ১৮২৫১২৪৪৯৪

৫৯৬ াঅফদরু ফাজতন মৃত ফজলুয যভান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৫৩৩ ১৮৩২৩৫৭০৭১

৫৯৭ জভাাঃ াহনপ মৃত আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১১৯৮ ১৮৩৭৬৭৯০৪৭

৫৯৮ নুয োান ভভাোঃ ইউছু াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৩৯২ ১৮৭৫২৬৪৬২৩

৫৯৯ জযাজেো জফগভ ভভাোঃ নাপছয াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪১৪ ১৮৭৪৯৮৭৩৩২

৬০০ জভাাঃ াঅহযপ আব্দুয যপভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ৫৫৫২২৮৭৭৭২ ১৮৪৩৬৯৩০২৮

৬০১ াাফুহদ্দন হাফ মুছা পভয়া াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৯৩৩ ১৭৪৭১৬৭০২৭

৬০২ যাজনা জফগভ কাজী ভভাত্মরজফ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৮০৬ ১৭৪৭১৬৫৩০৩

৬০৩ জভাাঃ াঅহতে াঈরযা মৃত পপ উল্যা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০২৬ ১৮৮২৪৮৬০৮৫

৬০৪ জভাাঃ াঅফদরু াাআ মৃত আফদুয যফ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৫৮০ ১৭৮৯৭৩২৫৪৯

৬০৫ জভাাঃ হপে আব্দুর জপরর াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪২৫ ১৮২৮৪৪৫২০৭

৬০৬ াঅজনাোযা জফগভ মৃত া আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩৭৭ ১৮৩০১২৩৫৮১

৬০৭ জভাাঃ জভাত্মপা আিযম্নর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৪০ ১৭৭৩৬৮৪৬০২

৬০৮ ুযভা পযাজুর ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৮৫৭ ১৭৩২০১২৫৫১

৬০৯ জভাাঃ হপকুর াঅরভ মৃত আফদুর আউয়ার াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৫৫৪ ১৭৬৫৪০৩৮২৩

৬১০ তােহরভা জফগভ ভভাোঃ জপভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২০৮৮ ১৮৭৫১৮৪১৫৮

৬১১ জভাাঃ নাহেয াঈহদ্দন ভভাোঃ নুযম্নর আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৪৯ ১৮২৭৯১৯৯৯৫

৬১২ জতাযা জফগভ মৃত াভছুর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৮৭ ১৮১২০৮০৭৩১

৬১৩ নাহেভা াঅক্তায ভভাোঃ জাপয উরস্না াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১৪০ ১৭৫৪৬৯৫৭৪৩

৬১৪ পখযম্নর াআরাভ আফদুর ভনা াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৭৫১ ১৮৩৬১০৯৩৯১



৬১৫ জভাজেনা জফগভ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪৭৭ ১৭৮৮৫৭৩৮২৫

৬১৬ জভাাঃ হপে মৃত আরী আম্মদ ভটন্ডর াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৯৭৮ ১৮১৩২২৩৯৬৭

৬১৭ জভাাঃ োভার াঈদ্দীন মৃত জছয়দ আম্মদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪৭৫ ১৭৪৭১৬৭০২৬

৬১৮ নাহেভা জফগভ ভভাাম্মদ কাভার উপিন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫২৭৮০৭৩১৪৮১৭ ১৮২৪০৩১৪১৩

৬১৯ াহপো জফগভ ভভাতারেয আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৬৫৯ ১৭৪৪৩৩৯৬১৩

৬২০ জভাাঃ াহের মৃত ভভাোঃ াারভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪২০ ১৭৭৫৮১৩২৭৮

৬২১ যম্নভা জফগভ আকফয ভারন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২২৬৯ ১৮৫৭৬৭০৫২৯

৬২২ োেী া াঅরভ মৃত কাজী আরী আাভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৩২১ ১৭২৭৬১৭৯৫৫

৬২৩ যহভা ভভাোঃ াপভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৭০১৮৬৭৮৮ ১৯৬১৯৭৮৪০

৬২৪ জভাত্মপা আফদুর াফ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৮৩৭ ১৭৯৩০৮২৯০৩

৬২৫ জভাাঃ েহভ মৃত সুরতান আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪২৭ ১৮৫৯৩৩৩৮৫৪

৬২৬ জভাাম্মদ জহরভ ভভাজাফ্পয আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৭১৭ ১৭৩৬৬৯৬৩৯৪

৬২৭ জভাাঃ াহনপ মৃত ছপফউরস্না াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৪৯৮ ১৭১৮২৭৬৫৮১

৬২৮ জভাাঃ ভুযাদ ভভাোঃ আরভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৫৫৩ ১৭৭৬৬৬৬১৫৮

৬২৯ োেী জভাাম্মদ ুেন মৃত কাজী আপভনুয যসুর াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৭৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭২৪৬২৪৬৮৭

৬৩০ জভাাঃ াঅাআেুফ মৃত নুযম্নর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২১০৪ ১৭১৮২৭৬৫৮১

৬৩১ োজরা জফগভ ভজফর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪৯৬ ১৭৪৯৩৫৫৩০৬

৬৩২ জভাাঃ হরটন আবুর কারভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৬০ ১৭০৬৫১০২৫৫

৬৩৩ জভাাঃ যাহেফ জাজন আফদুয যপভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ৪৬৫৬২৬৫৬১০ ১৮৯১৬৪১৩১২

৬৩৪ জভাাঃ াঅহফাঈর ে খান মৃত নাপজবুর ক খান াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৫০১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৫১২৪২৩৪৮

৬৩৫ জভাাঃ াঅফুর োরাভ মৃত াপফফ উরস্না াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭১৩১৬ ১৮৩৩৮৬২৬৪৩

৬৩৬ াহদ াঈরযা মৃত াজী জছয়দ আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৭২১ ১৭১৪৪৮৭৬১৪

৬৩৭ জযাোনা জফগভ পযপন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০২০০ ১৮৮৩৮৫৯১০০



৬৩৮ াঅফদরু েহযভ মৃত ভজফর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৪০৬ ১৮৫৯৯৭০৬০৬

৬৩৯ জভাাঃ াঅেফয জাজন আফদুয যপভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৯৩৮ ১৮৭৫৫৩৪০৫৫

৬৪০ োেী জভাাঃ োপয ারপজ আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪০১ ১৮৪০৬৭০৮২০

৬৪১ োেী াজেযা জফগভ কাজী আপভয ভারন াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৪১৯ ১৭৮২৭৬৫৮১

৬৪২ াঅহেে মৃত ভনসুয আরী াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬৭৯ ১৭৪৭১৬৭৫২৫

৬৪৩ জভাাঃ োপয ভজফর ক াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৬৬ ১৭৪৯৩৫৫৩০৬

৬৪৪ ভাভুন মৃত ভভাতারেয আভদ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯২৫৭৫ ১৮৭৮৬৩৯১২২

৬৪৫ ভজনাোযা জফগভ আবুর কারাভ াপযকাইত ৬ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯১৬১১ ১৮৮১৬৩৬৯৭৫

৬৪৬ জভাাঃ জতৌহদরু াঅরভ ভাবুবুর আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৯১১৫১৭৮৯২০০০২০০

৬৪৭ াঅজরো জফগভ ভভাোঃ জপভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০৪৪ ১৮৭৭৫৭২৫৭৮

৬৪৮ ুযাাআো জফগভ ভভাোঃ মুনসুয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫১৮ ১৭১৫১৯০১০৫

৬৪৯ হন মৃত ভভাজাফ্পয আভদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৩৪

৬৫০ াঅজভনা জফগভ জীভ উিীন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৮০১৫১৭৮৯২০০০০০০

৬৫১ পাযোনা জফগভ ভফরার ভারন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৬৬৩ ১৮৮১৪২৪১৫৯

৬৫২ খাজরদা াঅক্তায হনরা ভভাোঃ আরাউিীন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০২০০ ১৮৩৫৬৭৬৭৯১

৬৫৩ কুরুভা জফগভ ভভাোঃ জয়নার আরফদীন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৮৬৯৭ ১৮৫৬৭০৯৯৭০

৬৫৪ জভাাঃ ভাুদ ভভাোঃ ভাপনক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৮৬৪৭২১৭০২৪

৬৫৫ াযবীন াঅক্তায ভভাোঃ ভরার াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৪৩ ১৭২০৯৪৮৮৫১

৬৫৬ পাজতভা জফগভ ভভাোঃ ভাপনক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০৬০

৬৫৭ জভাাম্মদ হভো ছারফয আাভদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৬১ ১৮৫৫৮১৮০৫৮

৬৫৮ জভাাঃ হদদায াঅরভ ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ৯১৩১৫০৮০৮৮ ১৮৩৯৪৩৮০২৮

৬৫৯ জভাাঃ াঅযাপাত মৃত ভভাোঃ জপভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ২০০০১৫১৭৮৯২১১০১০০ ১৮৮১৪২৯৩০৭

৬৬০ হরটন চন্দ্র ভেভুদায মৃত ভমারগশ্বয ভজুভদায াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৭৭৫ ১৮৭৫৯২৭৮৫২



৬৬১ জভাাঃ াঅফদরু ভাজরে মৃত ভকান্দয আরী াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৬৩

৬৬২ েহযনা জফগভ মৃত রার পভয়া াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৫৫ ১৮৩১০২৪১০৬

৬৬৩ জভাাঃ ভাফুফুর াঅরভ ভভাোঃ ভকান্দয আরী াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৮৮ ১৮৪৩১৫২১১৭

৬৬৪ তাহভনা জফগভ ভভাাম্মদ আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৭১ ১৮৫৯৭৪৭৯২১

৬৬৫ াঅফদযু যভান পযাজুরিৌরা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৫১৬

৬৬৬ ভােুদা জফগভ  ভভাোঃ আবুর ফয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০৬৯ ১৭১৫৯৭৭৯৬৯

৬৬৭ োজনাোযা জফগভ মৃত এনামুর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৭৯০ ১৮৪৬৮৯৬৯৫৯

৬৬৮ া াঅরভ মৃত পপ উরস্না াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৬৭৭ ১৮৮১৪২৯৪৪৮

৬৬৯ জভাাঃ াঅফ ুুহপোন মৃত আব্দুর আউয়ার াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৩০ ১৮৫৭৪৫০৯৩৬

৬৭০ জভাাঃ াঅফদযু যভান ভভাোঃ ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৪২৯৯ ১৮৫৯৫১০৮৮৬

৬৭১ হহযনা াঅেতায ভদররায়ায ভাাইন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৩৪৩ ১৮৬৭৭০৮৯৩১

৬৭২ হফহফ ভহযেভ ভপপজ উল্যা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪২৯৩ ১৭২৬১৫৬৭১১

৬৭৩ হফহফ াজরা ভভাোঃ কাভার াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৩৬৫ ১৮৬৫৪০৯৮৯২

৬৭৪ জভাাম্মদ াঅফুর ফয আপভনুর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৭৫১৫১৭৮৯২১১০২০০

৬৭৫ দরুার আফদুরস্না াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৩৮

৬৭৬ নাহেভা জফগভ ভভাোঃ ভান াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৫৯

৬৭৭ জভাাঃ হনোভ ভতাপারয়র আাভদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪২৪৯

৬৭৮ জভাাঃ োরাভত াঈরস্ন্া নুযম্নর আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪২৪৮ ১৭০৬৫১০২৩৩

৬৭৯ জভাাঃ াযম্নন নুয আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৩৯৮ ১৮১৮০৬৮০৫৭

৬৮০ জভাাঃ েহযভ মৃত ভভাোঃ সুরতান াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪১৩

৬৮১ জভাাঃ জভাফাযে জাজন ভভাোঃ ভভায়ারজ্জভ ভারন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪১৪৯

৬৮২ হভনাযা জফগভ ভভাোঃ আব্দুর ভাররক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৩৪৭

৬৮৩ াআোেভীন জফগভ পন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৫০ ১৮৪৬৯৭০৩৮৯



৬৮৪ ুজয চন্দ্র ভেভুদায তী চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৭৬৫

৬৮৫ াঅভদ াঈরস্ন্াহ্ ভভাোঃ আনচাযম্নর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩২১৬

৬৮৬ জভাাঃ জভাক্তাজদয ভভাোঃ ভভাজারম্মর াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৭৯৮ ১৮১২০৩৩২৭৩

৬৮৭ জভাাঃ াআব্রাহভ  ভভাোঃ ভভাজারকয ভারন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৩৭২ ১৭৪৬১৮৭৯৪১

৬৮৮ জভাাঃ হপে মৃত ভভৌরবী আনছাযম্নর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৪৪ ১৮২৪৯৫৫৫৬৭

৬৮৯ জভাাঃ হপে ভভাোঃ ভভানা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৬৯১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২২৩২১৪৭০

৬৯০ জভাাঃ োভজদ মৃত আফদুর ভাররক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪০৭

৬৯১ জভাাম্মদ হেহদ্দে কারজভ উপিন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ৬৯০২২৪৭৯১২

৬৯২ জযাোনা ভভাোঃ ভভাত্মপা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯৪৫ ১৮২২৯১২৪৭৪

৬৯৩ জভাাঃ হযাে ভভাোঃ আফদুরস্নাহ্ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৬৬৪ ১৩১৪৩২৫১৮৮

৬৯৪ ভাপুো জফগভ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৪৭ ১৮৪৩১৯৪৪৯৫

৬৯৫ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত আফদুর াফ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩০৮৯

৬৯৬ জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত জপয উপিন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৬৪৬

৬৯৭ জভাাঃ াাআপুর াআরাভ মৃত ভভাোঃ াছান আরী াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৭৭৫ ১৮৭৭৬০৮৪২২

৬৯৮ েেনার াঅজফহদন জফাযান মৃত আফদুর রপতপ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৫৬৮ ১৭২০৯৪৮৮৫১

৬৯৯ জভাাঃ জাজন আবু তারয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ৬৪৫২২৯৬৪৫৯ ১৮৩০৪৮৩৬২২

৭০০ জভাাঃ ভহভ মৃত আফদুর াই াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৭১৭ ১৮১৭০৫২৮৮৪

৭০১ াঅজনাোয জাজন মৃত যপপকুর ইরাভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৯৩১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮১১৮৭১০৫৭

৭০২ খহদো জফগভ মৃত পপ উরস্না াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৮২ ১৮৮৩৮১৩২৯০

৭০৩ জানাযা জফগভ ভভাোঃ আকফয ভাাইন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৭৯ ১৮৪০৪১৩৮২৪

৭০৪ জভাাঃ োভার াঈহদ্দন মৃত ভভাোঃ সুজাদ আরী াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩২৪৮ ১৮৮৩১৫৬৬২৯

৭০৫ কুরেুভা জফগভ মৃত নুয ভারন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৭৫৩৪১০১৫ ১৮৫৬৮৯১৭৩৯

৭০৬ জভাাঃ ভাভুন চাঁন পভয়া াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৫২ ১৮৭৮০৮২১৩১



৭০৭ োানাযা জফগভ আপভন যসুর াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০২৬

৭০৮ াভুয নাায মৃত পয়ায আাভদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৬৫

৭০৯ জভাাঃ ফাায মৃত ভভাোঃ াভছু উপিন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৪৫ ১৮৫৯৭৪৭৯৩৩

৭১০ তাজযা জফগভ মৃত ভভাোঃ জয়নার াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪১৪৪ ১৮৪৫৩৩৯১২১

৭১১ যম্নভা যানী ীর পদরী চন্দ্র ীর াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮২০৩৫৯০২৭ ১৮৭৯৯৭৬০২২

৭১২ খহদো জফগভ মৃত ভভাোঃ দুরার াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৫৭ ১৮৮১১৮৫৭১১

৭১৩ জভাাঃ াজপে াঅাভদ মৃত আনছাযম্নর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩১৮১ ১৬৮৬০৫৭৮৩১

৭১৪ জভাাঃ াঅরভগীয জাজন ভভাোঃ জাাঙ্গীয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ৬৪৩১৩১৩৭০৬

৭১৫ হফহফ াঅজো ভভাোঃ যারদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৬৪

৭১৬ জারী জফগভ পযাজুরিৌরা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৫১৯

৭১৭ জভাাঃ ওফােদরু ে  ভভাোঃ পপ উরস্না াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৭৯৫

৭১৮ াঅজনাোয জাজন আবু তারয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৭৫১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭২৭৬৮৬৪৪৭

৭১৯ োাআপুরস্ন্া মৃত ভভতাজুর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৬৪৬ ১৭১২৮৮০৪০৫

৭২০ হল্পী যানী যাে পমৄ কাপভত্ম যায় াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০০১ ১৮১২৩৯২৯১০

৭২১ াভত াঅরী মৃত দযরফ আরী াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০৫১ ১৮৮১৪২৯২৪৫

৭২২ নুয ফাায আবুর ভারন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৩৩১ ১৮৪৩৭২৬০৪৪

৭২৩ ভুাম্মদ জফরার াঈদ্দীন ভভাোঃ আবু তারয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭২৫২৩ ১৮৪৮০৯১২০৮

৭২৪ জভাাঃ ভহনযম্নর াআরাভ ভভাোঃ আফদুর ফারতন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯৮২ ১৭১৭১০২৪২৮

৭২৫ াঅজভনা জফগভ মৃত আভীয াভজা াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৩৪৪৫ ১৮২২১৭০৫৫৬

৭২৬ জভাাঃ াঅেুফ খান মৃত আফদুর য়াদুদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯৫৬ ১৮৫৭৬২৬৭৪৭

৭২৭ জভাাঃ হনোভ মৃত ভভাোঃ আফদুর য়াদুদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪১৪৩ ১৮২৭৮৩৭৯০৪

৭২৮ াাফ াঈদ্দীন ভজফর ক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৭৭৭ ১৩১৬৩৯৯৫৯৬

৭২৯ জভাাঃ ভাহনে মৃত ভভাোঃ ইয়াপছন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫৯৩৭০১৬২০৯০৬ ১৮৩৭৪৩০৯৩৬



৭৩০ াঅেুদা জফগভ পপউর আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪১৩৩

৭৩১ ওফাাআদরু ে মৃত আফদুর কারদয াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯৩৪ ১৮৩৯৫৭৮৬৩২

৭৩২ জভাাঃ ুভন ভভাোঃ নুয ইরাভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০৮৩ ১৮৭৯৩৪৪৫৫৮

৭৩৩ াঅনে ুাঅযা জফগভ মৃত ভভাোঃ ইয়াপছন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯২০ ১৮৭২২৭৯০৭১

৭৩৪ জভাাঃ াঅফদরু ফাজতন মৃত ভভাোঃ জপয উপিন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৬২৯

৭৩৫ জভাাঃ াঅপতাফ াঈহদ্দন 
াঅজভদ

মৃত ভযাজুর আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫১১ ১৮৩৯৬৮৬৪২৩

৭৩৬ জভাাঃ াঅেতায মৃত আফদুর ভাররক াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৬৭৭ ১৮৮৩৬১৬৮৫৭

৭৩৭ াজনাযা জফগভ ভভাোঃ আফদুয যপভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫২৫ ১৮৪৩৯৪২৭৫৩

৭৩৮ ান্না জফগভ একযামুর ায়দায াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৪৫৭

৭৩৯ জভাাঃ ভহনয মৃত ভভাোঃ রার পভয়া াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৯০১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২৫২৮১৮৮৭

৭৪০ জভাোাঃ রােী ভভাোঃ ভফরার াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৫৫১

৭৪১ নাহেভা জফগভ আফদুর াপরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯৩১ ১৮৯১৬৪১৪০৩

৭৪২ াআোেহভন ভভাোঃ ভভাক্তারদয ভারন াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৫৭

৭৪৩ জভাাঃ াআাঈেুপ মৃত া আরভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯১৮ ১৮৫৮৪৫৮৪৭৭

৭৪৪ জভাাঃ াআহরোে ভভাোঃ ইউছু াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪০৩৬ ১৬২৮০৩৪৯৬৮

৭৪৫ জভাাাঃ াাআপুর াআরাভ আবুর কারভ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ৮২২২৩৭২৩২৭৭৫

৭৪৬ তাজযা জফগভ মৃত আপজজ উরস্না াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৯৪৬ ১৮৩৫৬৭৬৭৯১

৭৪৭ াভুন নাায আইনার ভখ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৪৯২

৭৪৮ জভাাঃ াঅহযপ ভভাোঃ আিাপ উরস্না াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৫৬ ১৭৪৭৮৮৪৪২৫

৭৪৯ হযা াঅক্তায ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৯৯৮১৫২৭৮০৩০০০০০০

৭৫০ াঅফুর োরাভ মৃত সুরতান আভদ াপযকাইত ৭ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৩৩৭০ ১৭৩১০৯৭৭৪৪

৭৫১ োানাযা জফগভ ভভাোঃ আরভগীয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০১৬২ ১৮৭৭৬০৭৯৫২

৭৫২ জভাাঃ াঅরাাঈদ্দীন ভভাোঃ ভযাজুর ভারা াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯০৯ ১৮৩৪৬১৭৮৬৭



৭৫৩ জভাাঃ জফরার ভভাোঃ ভযাজুর ভারা াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯০৭ ১৮৪৩৬২৩০২৫

৭৫৪ জদজরাোয জাজন মৃত াভসুর আরভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯০৬ ১৮৬০৮৯৬০৩৮

৭৫৫ জভাাঃ নাহেয ভভাোঃ আফদুরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৮৭০ ১৭২৭৬৮৭২১৮

৭৫৬ ােুণ ন ভেভুদায পচত্তযঞ্জন ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৬৮৬ ১৮১২০৯১২৮৩

৭৫৭ জভাাঃ এভরাে মৃত আরী ভারন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯৪৮ ১৭৪৮৩২১৭১৮

৭৫৮ োের যানী ভেভুদায পফষ্ণু দ ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫১৬০ ১৮৫৯৭৪৭৯৪২

৭৫৯ জভাাঃ াঅেফয মৃত ভভাোঃ যম্নহুর আপভন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৪৭৪ ১৭২০১৫০৭৭৬

৭৬০ জভাাঃ এযাদ ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৪১ ১৭৭১৭২৬৩০৫

৭৬১ জভাাঃ জফরার মৃত ভভাোঃ ভপপজুয যভান াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫১৬৬ ১৭৯৯০১৬৯৭৮

৭৬২ জভাাঃ াআাঈেু মৃত ভভাোঃ আফদুর গফুয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০০ ১৭০০৮৪৯৪২৪

৭৬৩ জভাাঃ হুভােুন েহফয ভভাোঃ নুয আরভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৯৮৪১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৩২৪১৪৪৭৮

৭৬৪ জভাাঃ াঅরাভগীয ভভাোঃ ভভাজারকযম্নর ভারা াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৫৭১ ১৬২০৬৩৩৫৬৬

৭৬৫ োানাযা জফগভ মৃত আনাযম্নর ক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৪৩৪ ১৮৫০৪৩১৩৯৯

৭৬৬ োের জফগভ পপিক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩৩৫ ১৭৪৬৩৪২৯৬৮

৭৬৭ হফহফ নুপা াযম্নন যীদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯০৪০৬ ১৮১৩৫৮৬৮৩৫

৭৬৮ রুৎপা জফগভ ভভাোঃ জাকাপযয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫১৩৬ ১৮১৪১৫৩৭০৬

৭৬৯ বান ুূত্রধয ব্রজরার সূত্রধয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৬৯৪ ১৮৬৪৭৮৯১১২

৭৭০ জভাাঃ হযজদাোন মৃত মুছা পভয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৫৭০ ১৮৭১৭৬০২৬৭

৭৭১ াঅফদযু যহভ ভভাোঃ আপতক উরস্নাহ্ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯২৬ ১৮২৬৩৫৩৫৮৪

৭৭২ ভাহনে ভেভুদায মৃত ভদরফন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৬৭০ ১৮৩৫৯৫৭৪৯২

৭৭৩ জভাোম্মৎ জযাজেো জফগভ ভভাোঃ পছপিক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৯৭১১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৮৮৫৭৪০৫২

৭৭৪ হফরহেে জফগভ ভভাোঃ ভফরার াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৫৪৬৪ ১৮১৩৬৩১৬৬৪

৭৭৫ যহভা জফগভ আফদুর ফারতন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২৪৩



৭৭৬ জভাাঃ জভাক্তাজদয মৃত ভভাোঃ অপদুরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯৯১ ১৭৬৩১৩০৩৫৩

৭৭৭ জপারী ভেভুদায সুভন চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৯৮৮১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৯১৪৭১৬৩০

৭৭৮  জভাাঃ হযাে  ভভাোঃ আফদুরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৮৬৮ ১৭৪১৯৭২২৪১

৭৭৯ াঅজো জফগভ  ভভাোঃ জাাঙ্গীয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৯৭ ১৮৩৯০৪৬৩০৩

৭৮০ দরুার মৃত ছারফয আাম্মদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩০৩ ১৮৩০৮০৩১৯৩৯

৭৮১ ীভা যানী ভেভুদায রয কৃষ্ণ ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৬১২৬ ১৮৮১৮৮৪৯২৫

৭৮২ জভাোজম্মর জাজন মৃত অপর উল্যা াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৪১১ ১৭৪৬৮১০০৫২

৭৮৩ নাহেভা জফগভ ভভাোঃ াভসুিীন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৫৯৯ ১৮৮২০৪৯৯৬৮

৭৮৪ জভত্মাল ভেভুদায মৃত নৄপরন ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৭৫০ ১৮২২৪৯৪৭৩৬

৭৮৫ জপযজদৌ জফগভ পদরদায ভারন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬২৫৮

৭৮৬ জভাাঃ হদদায মৃত আফদুর ভনাপ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯২৮ ১৮৬৮০৭৫৬৩৫

৭৮৭  জযাজেো জফগভ ভভাোঃ ভপফ উরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৩৪৬

৭৮৮ াংেয চন্দ্র ভেভুদায মৃত পফনত চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬১০৩ ১৭৪১৪৭০৭৪৮

৭৮৯  জভাাঃ জহরভ নুযম্নর আাদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯১৮ ১৮৪৬২৬৬৬১৫

৭৯০  জভাাঃ হনোভ াঈদ্দীন মৃত আবুর খারয়য াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫১৫২ ১৮৫৭৪৯৪৮৩৪

৭৯১  জভাাঃ হযাে যম্নত্মভ আরী াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫১২৩ ১৮২০০০৪৫৩৫

৭৯২ জভাাঃ োভার মৃত আফদুর খাররক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৮৮০ ১৮৩৮৮২৯৪১৩

৭৯৩ াঅফুর োরাভ মৃত ফাদা পভয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৪৭ ১৮৩০১৭১২৩৯

৭৯৪ াাোন মৃত ার আরভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬২৭৯ ১৮৬৬০৩২৬৪০

৭৯৫ জভাাঃ াঅাআেুফ াঅরী মৃত ারপজ আভদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৪২ ১৮৭৯৯৭৫৬৪৫

৭৯৬ পাজতভা জফগভ  ভভাোঃ ভাযাফ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৩১

৭৯৭ াভেুন নাায জফগভ ভাজাাযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৫৫ ১৮৪৬৯৭১২১৪

৭৯৮  জভাাঃ াঅফদরুস্ন্া মৃত ভভাোঃ আপভন উরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯৮৮ ১৮৮৩৮৫৯০৮৬



৭৯৯ হযনা জফগভ  ভভাোঃ ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২৮৮

৮০০ হল্পী াঅেতায  ভভাোঃ ভপনয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫০৪৮ ১৮৫৮০৪৪৯৫১

৮০১ জভাোজম্মর জাজন মৃত আরী আাম্মদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬২৯১ ১৮৬৯৪৫২২৫০

৮০২ াফায নুয জফগভ  ভভাোঃ পপক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৪৫৮ ১৭৩৩৬৮৮৩৯৩

৮০৩ ভাভুন  ভভাোঃ ার আরভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৬০৬ ১৮৭৪৫৬৩৩৯৯

৮০৪ জভাফাযে জাজন আবুর কারভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬২২৪ ১৮৫৯৭৭৬১৯৮

৮০৫ োহেয মৃত আপর আাম্মদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৯৭২১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৩২৭৯১৮১৯৮

৮০৬ জভাাঃ হভোনুয যভান  ভভাত্মাপপজুয যভান াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৬৭৯ ১৭৩১২২৩৬৩৪

৮০৭ াঅজভনা জফগভ  ভভাোঃ পযাজ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩৭০

৮০৮ াঅফদরু ফাজতন মৃত ভজফর ক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬১৪৯ ১৩১০০৭৪৩৫০

৮০৯ নূয াঅরভ মৃত ভজাপপয আভদ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৪২১ ১৭৪৬৮১০০৫২

৮১০ াঅেহরভা জফগভ  ভভাোঃ ফুরপভয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫১৪৮ ১৮৬৪৪৯৩৪০১

৮১১  জভাাম্মদ াঅফদরু োজদয মুাম্মদ ভভায়ারজ্জভ ভারন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭৯৭৭৮ ১৮১৬৯০৪৬৩৮

৮১২ জভাাঃ হপে  ভভাোঃ আফদুরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬২৯৯ ১৮৫৫৯৬০৮৫২

৮১৩ জভাাঃ াোান  ভভাোঃ মুাপভয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৫৯৬ ১৮৩৩৮৬১৪৫১

৮১৪ হুভােুন েহফয মৃত আফদুর গফুয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৪৪০ ১৭৬৬০৭৩৮৫৫

৮১৫  জভাাঃ হযজদাোন ীদুরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯৭৩ ১৮৩৪৪৯০৪২৮

৮১৬ াঅরা াঈদ্দীন মৃত ার আরভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬২৭৮ ১৮৩৬৪১৫৬৫০

৮১৭ োভার াঈহদ্দন মৃত নুয ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৫৪৪ ১৮১৩৬৫৫৫১০

৮১৮ জভাাম্মদ াঅহযপুর াআরাভ ভভাাম্মদ আইয়ুফ আরী াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৮৮৩ ১৮৪৩৭২৪৩০৮

৮১৯ ুনহত ফারা ভেভুদায ফাবুর চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৩৩৬

৮২০ িরাদ কুভাযীর মৃত পচন্দ্র কুভায পর াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৯৭৬১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৩১৯৫৭৬৬২

৮২১  জভাাঃ ভাহনে মৃত আরী ভারন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯৩৪ ১৮২২৩০৬৪৯৫



৮২২ নুযোান জফগভ  ভভাোঃ আপতক উরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯৭০

৮২৩ াাআপুর াআরাভ াভছর হুদা াপযকাইত ৮ াপযকাইত ২৩৭৭৫৩৩৬০৫ ১৮২৪৬২৯৬৭২

৮২৪ ভজনাোযা জফগভ মুাোঃ জাকাপযয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২০৪ ১৭৪৭০২৯৯৮৫

৮২৫  জভাাঃ নুয োপা মৃত ভভাোঃ মুপজবুর ক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৭৫৫ ১৭৩১৮৯৮১২৬

৮২৬  জোর্াযা জফগভ মৃত ইউছু াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২১৬ ১৩০৮৭৯১২৫৪

৮২৭  জভাাঃ জভাত্মপা  ভভাোঃ নুয ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৪৩২ ১৮৫৭২৩৭৭৪৯

৮২৮ ান্না জফগভ মৃত ভফরারয়ত ভারন াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২০৭ ১৮৬৬৩৮৬০৯৫

৮২৯ াহেো জফগভ মৃত আবুর ারভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩২৮ ১৮৬৪৮৩৬৩২২

৮৩০  জভাাঃ নাহেয  ভভাোঃ আবুর খারয়য াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৯৭৬১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭২৭১১৪৪৯০

৮৩১  জভাাঃ াজভ  ভভাোঃ আফদুরস্না পভয়া াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬০৪৮ ১৮২৪৭১২৪২০

৮৩২ োের ূত্রধয পফকা সূত্রধয াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৭০৬ ১৭৯৬২০৬৯৩১

৮৩৩  জভাাঃ াঅরী াঅেফয মৃত একন আরী ভযাং াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৮২৭ ১৮৫৭৪৮৭৫১৯

৮৩৪ ুহপো জফগভ মৃত ইউনুচ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২০৩ ১৭৩৯৭৪৩৫২৪

৮৩৫ েহযনা আফদুর ারভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯৫৭ ১৯২৬৩৯৯১৮৪

৮৩৬ াঅফুর োরাভ মৃত ভযাজুর ক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯৪০ ১৬২৯৯৯৪৩৩৫

৮৩৭  জভাাঃ হদদাযম্নর াঅরভ মৃত ভভাোঃ ভগারাভ যভান াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৪১২ ১৭৪৬২২৫২৭৪

৮৩৮ ুভন চন্দ্র ভেভুদায শুব চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৪৯৯৭ ১৮৫০১৭৮৯৮০

৮৩৯  জভাাম্মদ নুয াঈদ্দীন  ভভাোঃ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৮ াপযকাইত ৫৫৫৫৯১৯০৮২ ১৮১১৯৩৫৯২২

৮৪০ জানা াঅযা মুাং আইয়ুফ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫২১৭ ১৮৯০৮১১৯৫২

৮৪১  জভাাঃ াআরাভ মৃত ভযাজুর ক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৯৩৮ ১৮২৪৮০৪৫৮৫

৮৪২  জভাাঃ োনা াঈরস্ন্া ভভাোঃ পখযম্নর ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ৭৩৫৫৯৯৭১০২

৮৪৩  জভাাঃ োভজদ মৃত আনছাযম্নর ক াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩৯০ ১৭৮৮৩৮৬৫৭০

৮৪৪ খহতো জফগভ মৃত আফদুরস্না াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩৪৬ ১৭১৫৪৪৩৬৮৪



৮৪৫  জভাাঃ ভাহনে মৃত আভীন যীপ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৬৩৮৬ ১৮৬৪৮৩৬৩২৪

৮৪৬  জভাাজযপ মৃত পরয়জুর ইরাভ াপযকাইত ৮ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৫৩৫৪ ১৮২৪৪৪৬৫৬৯

৮৪৭ জভাাঃ ফাফুর মৃত আপরাতুন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৬৬১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৪১১৬৫৯৮৫

৮৪৮ জভাাঃ হযাে মৃত ভজফর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৫২৬ ১৮৮৩৮৫৮৫৭০

৮৪৯ জভাাঃ পুরহভো মৃত ভকযাভত আরী াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪৩৩ ১৮৮০৯৪৩৪৩৯

৮৫০ ঝর্ণা যানীভেভুদায পভন্ঠ  চন্দ্র ভজুভদায াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৫৮৪ ১৭২২২০৮৩৪৩

৮৫১ াঅফদরু াহরভ ীদ উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৯৭৭ ১৭৬৩৬৩৬৯৬৯

৮৫২ াঅফুর োরাভ খপফযম্নর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭২১২ ১৮৪০২৩৬৫৭১

৮৫৩ জভাাম্মদ াাআপুর াআরাভ ভভাোঃ আফদুর ভাররক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৮৩১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭০০৮১৬৪৮৩

৮৫৪ জভাাম্মদ াঅহভয জাজন মৃত মুপি খাইযম্নর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৮৪১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২৯৪৮৯৬৬৫

৮৫৫ জভাাঃ ভনেুয মৃত আফদুর  কুদ্দুছ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮২১১ ১৮৩৬৭১০৯৭৬

৮৫৬ পাজতভা জফগভ ভভাোঃ াভসুপিন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭২৩৮ ১৮২৩২৫৮৩১৭

৮৫৭ নুযম্নর াঅরভ আফদুর আউয়ার াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০৯৮ ১৮৪৩১৩৮৯১৪

৮৫৮ জভাাঃ াঅফুরভহন ভভাোঃ আপতক উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৭৬৮ ১৮২৪৭৬১৩৬৩

৮৫৯ াঅজো জফগভ মৃত ফাইদুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪০৩ ১৮৫৭৪৩৩২৩৮

৮৬০ জভাাম্মদ ুহপোন মৃত আফদুর ভন্নান াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৬৪১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৪৩১৫৩৮৪৮

৮৬১ জভাাঃ াঅরভগীয ভভাোঃ ভভাত্মপা কাভার াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৮৩১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭১০৮৪১৭৩৭

৮৬২ হনোভ মৃত আফদুর ভাররক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪৩০ ১৭৫৪৩৩৪৫৪১

৮৬৩ পহযদা  াআোেহভন যপপকুর ইরাভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৯৩৪ ১৭১৫৯০৩১৪৬

৮৬৪ জভাাম্মদ োাআেুভ মৃত ভভাাম্মদ ছারয়দুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮২৪ ১৭৫২৯৭২৯৯৬

৮৬৫ জভাাঃ হযজদাোন মৃত পরয়জ উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮১৩ ১৮৭১৯৯৫৭৯৩

৮৬৬ জভাাঃ হেদ্দীে মৃত আছাদুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩১৫ ১৬৪৫৯১৫১১৩

৮৬৭ জরার মৃত ভাররক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৯৭৬ ১৭৩১০৫৭৯৫২



৮৬৮ াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ আকফয াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৫৬৯ ১৮৩২৭৮১৯৩২

৮৬৯ োভজদযু যভান মৃত আপভন উল্যা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩৯৬ ১৭০৩৩২৮৩৪৯

৮৭০ েগদী চন্দ্র ভেভুদায মৃত অনুকূর ভজুভদায াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৮৬১৯১৬৪২১৯ ১৮৩৮৮২৯৪০১

৮৭১ াঅেভা জফগভ ভভাোঃ ইপরয়াজ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৮৬৬৬১৬০৭৭৪ ১৭১৮১৭৯৮৪৯

৮৭২ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত সুরতান আম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০৮৯ ১৭১০৮৪২০০৪

৮৭৩ াঅজো াঅেতায ভভাোঃ যম্নহুর আভীন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮২২ ১৮২৩৭২৪৭৩১

৮৭৪ োহভনা াআোেহভন ভভাোঃ ভভাাযপ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৯২১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮২১৬৪১২৫৪

৮৭৫ কুরুভা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩৯৯ ১৬৪৭১০৩৬৮৩

৮৭৬ জভত্মাল ভেভুদায মৃত বফযন্জজন ভজুভদায াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৬০৪ ১৭২৪৫৩০২০

৮৭৭ জভাাঃ ভাাইন াঈদ্দীন মৃত ারপজ আরম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৮২১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৮৯৯৪০০৩০

৮৭৮ জভাাঃ োোহযো মৃত ইছভাইর াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩৭২ ১৭৭৬১১২১১৬

৮৭৯ জভাাঃ হুভােুন েহফয মৃত নপজয আম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩৯২ ১৭৭৯০৬৮৯২৪

৮৮০ হপকুর াঅরভ মৃত নুয ইরাভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০১৩ ১৭২০৪৩০৭৫০

৮৮১ জভাাঃ জভাত্মপা মৃত গুযা পভয়া াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮০৭ ১৮৮১৪২৭৪০৫

৮৮২ জভাাঃ নুযম্নর াঅেতায ভভাোঃ যম্নহুর আপভন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০২৬ ১৮১৫৪৭০৮০২

৮৮৩ এভরাে মৃত ভফরারয়ত ভারন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০০৪ ১৭১৫৪২৯০৪৮

৮৮৪ জভাাঃ নুযোা মৃত আপজজুয  যভান াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১১০ ১৮৮৫৩৮২১১৬

৮৮৫ পখযম্নর াঅেভ মৃত ভভাত্মানরছয আভদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১২০ ১৮৪৩৬৯৬৭৭৩

৮৮৬ জভাাঃ যম্নত্মভ াঅরী মৃত আফদুর আয়ার াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮২২২ ১৭৮৮৫৭৪৭৩৫

৮৮৭ জভাাঃ যহপে ভভাোঃ নুযম্নর হুদা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭১২৯ ১৭৯৪৭৬৮৯৩৯

৮৮৮ জভাাঃ োহেয জাজন মৃত পপকুর আরভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৮৯১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৪৭১৬৭৬৫৪

৮৮৯ নুযোান  জফগভ মৃত আফদুর আরী াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৪৬ ১৩০২০৮১৩১২

৮৯০ যহপে মৃত আপজজুয যভান াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৫৮ ১৭৪৭১৬৭০৩৩



৮৯১ জভাাঃ াঅফদরুস্ন্া মৃত আছাদুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১১৩ ১৭৮২৬৪৮২০৬

৮৯২ ভাপুেরু াআরাভ মৃত আফদুল্যা পভয়া াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৬৫১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮৪৬৮৩১৪৭

৮৯৩ জভাাঃ াভীভ মৃত আফদুর ান্নান াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৮৫১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৯৯২৬৫১৩২

৮৯৪ হযােরু ভাওরা পদ উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১৪৪ ১৮৩১০৫৭৫৯৬

৮৯৫ জভাাঃ াঅব্দুর োাআেুভ মৃত াপফফ উল্যা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪৬০ ১৮৩৪৪৩৬৪৭৯

৮৯৬ ভাপুেরু ভাওরা মৃত ভভাত্মানরছয আাম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১৯৭ ১৮৬৬৮৪৫৫৭৯

৮৯৭ যাজনা জফগভ এভরাক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০০৭ ১৭৯৪৭৬৮৭২৯

৮৯৮ জভাাঃ োফয ভফরারয়ত ভারন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ৮৭০২৩৫৪৪৭৬ ১৮৬২২০৩২৯০

৮৯৯ জভাোাঃ হুযাাআো জফগভ ভভাোঃ ীদুরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০৩৮ ১৮২৪৯৩১২১৭

৯০০ জাজনাঅযা জফগভ জাপয উল্যা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩০২ ১৮১৬০৭৮৭৪৫

৯০১ াঅজো জফগভ মৃত ছারয়দুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৫৬ ১৮১৪৮১৮১৭২

৯০২ জোজরখা জফগভ মৃত পজলুর ক সুকানী াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৫২ ১৮৩৫৪৯৮৬৪৫

৯০৩ জভাাঃ াঅেফয জাজন মৃত পজলুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮২০৯ ১৮৩৫৪৯৮৬৪৫

৯০৪ জযাজেো জফগভ জারার আাম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৪২ ১৮৬৬৩৮৬০৯৪

৯০৫ াজনা জফগভ ভভাোঃ জপভ উপিন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৫১ ১৮১৫৯২৩৮৪৬

৯০৬ ভহেফুরস্ন্া মৃত আফদুর কুদ্দু াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১২৫ ১৮৩২৯১৮২২৭

৯০৭ জভাাঃ েফীয ভভাোঃ ছারয়দুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৯৩০ ১৮১৭৬২০৭৭১

৯০৮ জভাাঃ াঅোন াঈরযা মৃত আনছাযম্নর  ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৭২১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২৬৩৫৩৫৬০

৯০৯ নাহেভা াঅেতায নুযম্নর আরভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪৫২ ১৮৫১৫৩৫৫৩১

৯১০ জভাাঃ যহপে মৃত আনছাযম্নর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০৪০ ১৭৩০৯৪৮৫৭৩

৯১১ জভাাঃ জভাোজদ্দে জাজন মৃত আছাদুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩১৮ ১৮১৬৭২২৭৫৭

৯১২ োভযম্নর াান ভভাোঃ ফাবুর াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৯৩১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৭৮৪৬০৭৬৮০

৯১৩ জভাাঃ েহভ াঈহদ্দন ভভাোঃ াযম্ননুয যপদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১২৮ ১৮২১৫৪৫১৯২



৯১৪ জভাাঃ াঅব্দুর ভান্নান মৃত নুযম্নর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৩২ ১৮১৬২৪২২১৩

৯১৫ হফরহে জফগভ ভভাোঃ আব্দুর কারদয াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৭০২৪১৫৩৭ ১৮৮১৭৫৬২৬২

৯১৬ জহরনা াঅেতায ভভাোঃ ভাইন উপিন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮০৩ ১৮৩৫৫০৩৮২০

৯১৭ জভাাঃ হযােরু াআরাভ ভভাোঃ যম্নহুর আপভন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০২৯ ১৮১২০৬১৩২৬

৯১৮ জভাাঃ হযাে ভভাোঃ পরয়জ উল্যা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮৫৭ ১৮৩৬৭১০৮৭৭

৯১৯ জভাাঃ াআরাভ মৃত ভযাজুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৬৫১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২১৫৪৩৩১৫

৯২০ জভাাঃ হদদাযম্নর াঅরভ ভজফর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ৪৬৫২৩৪৯৩০১ ১৮২১৭৭৯২১৬

৯২১ াঅজনাোযা জফগভ খপফযম্নর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭২১৪ ১৮৪৩৮২৬৬৩৫

৯২২ জভাাঃ পখযম্নর াআরাভ মৃত ভজফর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৬৯৭ ১৮৬১৫৮৩০৮০

৯২৩ জভাাঃ াঅফুর োজভ মৃত অপর উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭২২২ ১৭৩৭৫১৭৩৩২

৯২৪ েহভ মৃত আব্দুর গফুয াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৩৬১ ১৮৬৭১৭০২৯৪

৯২৫ নুযম্নর াঅরভ মৃত সুরতান আম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭২০৩ ১৮৬৫৩২৯৭০৫

৯২৬ জভাাঃ াঅরভগীয ভভাোঃ পপ উল্যা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪৭৬ ১৮৭৮৭৫০৪২৩

৯২৭ জভাাঃ পহযদ আফদুর ভাররক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৫৪৬ ১৮৩১০০৪৩৬১

৯২৮ জভাাঃ াআব্রাহভ মৃত াভসুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮১৬ ১৮১৮০৭১০৮২

৯২৯ জভাাঃ ভহনয জাজন ভভাোঃ ছাইদুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৫৪৮ ১৭০৮০০০৫২০

৯৩০ জভাাঃ ভাহনে ভযাজুর  ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৫৩২ ১৮৫৮৫৭৮৬৫৬

৯৩১ জভাাঃ জফাযান াঈহদ্দন অপদ উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮৩৭ ১৮৩৯১০৯৭২১

৯৩২ হেহদ্দে মৃত আফদুর আয়ার াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১৫৭ ১৮৬৪৮৩৬৩৮৫

৯৩৩ পহযদা াআোেহভন াাদাত ভারন াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১৯৪ ১৮৮১৭২২৬২৯

৯৩৪ যাজনা জফগভ জাাঙ্গীয আরভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৮৫ ১৮৩৫৬০৭৩২২

৯৩৫ োানাযা জফগভ আফদুরস্না পভয়া াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০৬০ ১৮২২২৩৭৯৬৩

৯৩৬ জভাাঃ জফরার মৃত নপজয আাম্মদ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮১২৬ ১৮৩৪৬১৮১২৪



৯৩৭ াজরা জফগভ ভভাোঃ নুযছাা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৮৬ ১৮৫৯৬৭২৯৭২

৯৩৮ জভাোজম্মর জাজন ভভাোঃ াভসুর ঘ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০৩৬ ১৭৪৮৩২১৭৩০

৯৩৯ ভুেহরভা জফগভ তপছ আরভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৭০১৫০ ১৮৯০৮১১৭৭০

৯৪০ হরর ুজফগভ মৃত ভভাত্মপা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০২৭ ১৭১৪২৮৯৭০৩

৯৪১ জভাাঃ ভাহনে ভভাোঃ াভসুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৮০২৮ ১৮১৮০৮২৭৮৯

৯৪২ জভাাঃ াআাঈেু মৃত আনছাযম্নর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০০৩ ১৮৭৭৬০৭১৮৭

৯৪৩ ুহপো জফগভ জারদ উরস্না াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৮৪৫ ১৮৭৮৭৫১৯৩২

৯৪৪ জভাাম্মদ জাযাফ ভভাাম্মদ ইউছু াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৭৫১৫১৭৮৯২০০১৪০০ ১৭৬৮২১৩৮৮৬

৯৪৫ নাায ভনজুয আরভ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭০০২ ১৮৪৩৮১৪৩৭১

৯৪৬ াঅফদরু াঅর ভাভুন ভভাোঃ আব্দুল্যা াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৭৭১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৮২৫১৩৮১৩১

৯৪৭ জভাাঃ হনোভ াঈহদ্দন ভভাোঃ আয়ুফ আরী াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৯৪১৫১৭৮৯২০০০১০০ ১৮৮১৭৫৬২৬২

৯৪৮ ভুো হভো মৃত াভসুর ক াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৯৭২১৫১৭৮৯২০০০০০০ ১৭৫৫৪০৯০৬৭

৯৪৯ জভাাঃ াঅফদরু োজদয ভভাোঃ আইয়ুফ আরী াপযকাইত ৯ াপযকাইত ১৫১৭৮৯২২৯৭৪৯৮ ১৮৮১৭৫৬২৬২

৯৫০ জভাাঃ াাআপুর াআরাভ ভভাোঃ ইউসুপ াপযকাইত ৯ াপযকাইত ৪৬০২৩১১০৩৯ ১৭৫৬৪৪১৩৬০

৮নং পযনৄয ইউপনয়রনয ভপয়ায োইজ সুপফধারবাপগয তাপরকা

ক্র. নং োডণ  ধাযীয নাভ পতা/স্বাভীয নাভ নৄযম্নল/ ভপরা গ্রাভ য়াড ড নং ইউহনয়ন এন. আই. পড. ইং কাড ডধাযীয ভভাফাইর 

নং

ংমৄক্ত পডরারযয নাভ পডরারযয ভভাফাইর 

নম্বয

১ পাাআভা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারাভ পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০২১৮৮ ১৭১৬৩১৫২২৬

২ াঅজভনা জফগভ ভভাোঃ পযদুয়ান ভভারস্না পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০১৭০ ১৮৩৮০৫৮১১৭

৩ োভযম্নন নাায ভভাোঃ আকফয ভারন পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০১৭০ ১৮৭১৭৬৯৮২৪

৪ হফহফ কুরুভা ভভাোঃ জাভরদ পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০০৯৫ ১৮৪৮০১১৮৩৯

৫  জভাাঃ জফরার আাম্মদ কাযী পযনৄয ১ পযনৄয ১৮৭২০৬১৫৯০



৬ াঅজনাোযা জফগভ ভভাোঃ জপয ইরাভ পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২১৬৬ ১৮১৪৩৭৩৬৭৭

৭ ুযভা জফগভ ভভাোঃ আবুর কারভ পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২১৮০ ১৮৭০২৬১৯৯১

৮ যাজনা জফগভ পখয ইরাভ পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২১৬৮ ১৭২৬৭৫৪৫৭৬

৯ নূয াঅরভ মৃত সুরতান পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০২৮৮ ১৮৮২৭৫০৭৬৭

১০ ভােুদ জভারস্ন্া আব্দুর ারাভ ভভারস্না পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২১৪৫ ১৯২৩২৯৯৯৮৫

১১ জভাাঃ োভার  ভভাোঃ পযরদায়ান পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০১৬৯ ১৮৮১৬৩৭০৪১

১২  জভাাঃ পেরুর ে বূাঁ াআো মৃত আব্দুয ত্তায ভ ূঁইয়া পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২১৩৬ ১৮৭৮২০২৪৯৯

১৩ াঅফ ুাআাঈেু মৃত আফদুর ভন্না পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০২৪১ ১৮১৭৪১০৭৩৮

১৪ াজপে মৃত ভভাজারম্মর ভারন পযনৄয ১ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০১৫৮ ১৩১৯২৩২৭০৬

১৫ াঅহিো খাতুন মৃত ভচৌকু ভাপঝ পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৪৭০ ১৭০৩৯৪৪৪২০

১৬ াযম্নর াঅক্তায  ভভাোঃ হুভায়ুন কপফয পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৬১৯১৮৬৯১২ ১৮২১৯৬৩৯৭৪

১৭ োজরা জফগভ এভরাক ভারন পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৩৮৩ ১৮৮৩১৫৬৭৯৬

১৮  জভাাঃ জফরার াঈহদ্দন মৃত ভভাোঃ াফী পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৪০৫ ১৮৮৩১৯৬৮১৭

১৯ োভজদ াঈদ্দীন মৃত আতাউয যভান পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৪৫ ১৭৬৩৯৯৪৩৬৭

২০ জভাাঃ ভাহনে মৃত অপজ উরস্নযা পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৭৬৮ ১৩১০৭৬৮৪০৪

২১ কুরুভা জফগভ  ভভাোঃ ইয়াপছন পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৩৬২ ১৩১৬৭৬৪৮৮২

২২  জফরার াঈহদ্দন মৃত ভভাাম্মদ ভচৌধুযী পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৪৫৯ ১৮৬৬৩৮৬২৬৭

২৩ পুরফানু আবু তারয পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৬৭৫ ১৭৪৯০৭৪৯৬৪

২৪  জভাাঃ েহয াআরাভ আব্দুর ভছাফান পযনৄয ২ পযনৄয ১৫২৭৮০৩৩৮৯৩৩৭ ১৭৫৫৩০৮৭৫৫

২৫ জোযা জফগভ যম্নহুর আপভন পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৫৯০ ১৮৩৬০১৭৯১৪

২৬ জভাাম্মদ নুয াঅরাভ মৃত ছাইদুর ক পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৩৬৭ ১৮৪৯৯৪২৯৫৪

২৭ জভাাম্মদ পহযদ নূয আরভ পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০০০০০০২ ১৮৪৯৯৮২৯৫৪

২৮ জোজন াঅযা জফগভ নূয হুদা পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৩৭৯ ১৮৩১৪৩৮৫২৭



২৯ হফহফ ানুপা  ভভাাং নূয আরভ পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৬৭৩ ১৮১৭৪১০৭৩৪

৩০ যাজনা জফগভ  ভভাাম্মদ আরী পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০০০০০৬৯ ১৮৬০০১৭৬৯৪

৩১ জোযা জফগভ মৃত ছারফয আাম্মদ পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৬৮৭ ১৮৪৯৫৯৬৬৬৮

৩২ জভাাঃ নাহেয মৃত ভপপজ উরস্নযা পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৫৭৭ ১৭৬৪৬৮৩২১০

৩৩  জভাাঃ হদদায মৃত ভযৌন আরী পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৬২৪ ১৭৪৮৬৭২৯৪৪

৩৪  জভাাঃ াঅফুর োরাভ মৃত ভপপজুয যভান পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৭৫৬ ১৮৪৯৫৯৬৬৬৪

৩৫  জভাাঃ াঅব্দুর াাআ মৃত ভপপজুয যভান পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৭৭৭ ১৮১৮০৬৭৫৭৭

৩৬ জভাাঃ ভুহরভ াঈদ্দীন মৃত ছারয়দুর ক পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০০০০০০৩ ১৭৯৬৪২০৭৭৬

৩৭ ারভা জফগভ আব্দু ত্তায পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০৩৮১২৩২ ১৭৩১৬৬৬৩২৪

৩৮  জোনা জফগভ ীদুরস্না পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৬৯৮ ১৮৮২৭৫০৯১১

৩৯ নােভা জফগভ মৃত ভগারাভ পকফপযয়া পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৬৫৯ ১৮২৯৩২৯৯৫৮

৪০  জভাাঃ নাহেয মৃত ভাপনক ভভারস্না পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৯৬৩৯১৬৭৫ ১৮৩৩৮৬২৭৫৭

৪১  জভাাঃ াঅব্দুর োজদয মৃত ভাপনক পভয়া পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৭৩৯ ১৮৩৬৭১০৬৫৯

৪২  জভাাঃ াহনপ মৃত আব্দুর কারদয পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৭৩৫ ১৭২৬১৮৬৯৪৫

৪৩  জভাাঃ াোন আবুর কারভ পযনৄয ৩ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯৭৬ ১৮৭৭৪৮৮৯৮৭

৪৪  জভাাঃ াঅরভগীয মৃত ছারয়দুর ক পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯১৯ ১৭৪৭৫৩৫৬৯৩

৪৫  জেফান নুয আব্দুর াফ পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৯২ ১৮৯০৮৬৫০৫৩

৪৬  জভাাঃ যম্নজফর মৃত আব্দুর ভনাপ পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৯১৫ ১৭১২১২৯৪৬৮

৪৭ জাজনোযা জপয পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৭১ ১৮৬০২৪৩৪৭০

৪৮ যাজদা জফগভ নাপছয উপিন পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৮১ ১৮১৫১৪২০৩৮

৪৯  জভাাঃ জভাত্মাহপে আছাদুর ক পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯৮০ ১৮১৭৪১০৭

৫০ জভাাঃ নুয নফী আনছাযম্নর ক পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৭৪১ ১৮৩৫৬৪২৩৭৯

৫১ হফহফ ভহযেভ আকতায ভারন পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯৩৫ ১৮১৮৩৯৮২২৩



৫২ ভজনাোযা জফগভ নূযছাা রাল্টু পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯০৮ ১৬২২৪২০০৮১

৫৩ াঅফদরু গহর্ ভাহনে মৃত ভাকসুরদয যভান পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৩৭ ১৮৩৩২৫১৮০১

৫৪  জভাাম্মদ ভাহনে ছারয়দুর ক পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯৮৭ ১৮৭৬৬৬২৭১৬

৫৫  জযজনা জফগভ আবুর কারভ পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৩৭৮ ১৭২৭৪৪২৫৩১

৫৬ াঅফুর োজভ মৃত নূযজ্জাভান পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯০৯ ১৭৫১৬৭৪০১৯

৫৭ াঅব্দুর ফাজতন আবুর ফায পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০৩৮১২৩৩ ১৮৩৫৬৭৬৯৯০

৫৮ জারী মৃত কাভার উপিন পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৪৫ ১৮৩০৪৮২৭৬৮

৫৯  জভাাম্মদ োভজদ মৃত ভভাযরদ পভয়া পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৮৫৪ ১৮১১৮০৮৭৩১

৬০ যহফাঈর াঅরভ মৃত আফদুর ভনাপ পযনৄয ৪ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৯১৪ ১৩১৯০৫৯১৪২

৬১  জেফান্নযু জফগভ  ভগাপযান পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৯১ ১৮৪৬২৭১৫৫৪

৬২ ভনেযুা জফগভ পযাজ পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৩৬ ১৮১৬২৪২৭৯৭

৬৩ জভাাঃ াঅব্দুর ভাজরে মৃত ভযাজুর ক পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫১১ ১৭১৯৯০০৯৯৩

৬৪ জভাাঃ াঅফুর োজভ  ভভাোঃ আব্দুর কুদ্দু পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৪৩৭ ১৮১২৫৭৮৭৬০

৬৫ াঅফ ুতাজয আব্দুর কুদ্দু পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৪৩৫ ১৮২৮৩৭৫২৫৪

৬৬  জাজন াঅযা জফগভ  ভদরয়ায ভারন পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৫৫৩৭৭১১৮ ১৭১৯০৪০১৫২

৬৭ োভার াঈহদ্দন  ভভাোঃ আব্দুয যপভ পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৩৯ ১৩১৪৩২১৩৫৯

৬৮ ীফ যানী পনতাই পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৪০৯ ১৮৬০০১৭৮৬৮

৬৯ ফানু পনতাই পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৪০ ১৮৪৩৫১৪৬৫৬

৭০  জভাাঃ োজেয জাজন মৃত অপদুয যভান পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৭৫৪ ১৭২৬৩৯৮৯৭৮

৭১ তাহরভা জফগভ যম্নহুর আপভন পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২২৭৬৩২২ ১৮৫০৪৩১৩৫৯

৭২  জপাযোন াঈর ভাওরা পরয়জুর ভারা পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৪৬৩ ১৮৩২৪১৫৫৭০

৭৩ াঅজনাোয জাজন পপিকুয যভান পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৪৮৬ ১৩১৯২০২২৪০

৭৪ যাহেফ েরদা দুরার জরদা পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০০০০০৩৮ ১৩১৪৩৪০৭৯৮



৭৫ জভাাঃ াাফ াঈহদ্দন  ভভাোঃ ভফাযান উপিন পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৬৬ ১৩১০০৯৮০৫৯

৭৬  জগারা নূয  ভভাোঃ পনজাভ পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৫৫৩৭৯৭২৪ ১৮৩৬৪১৬২৭৩

৭৭  জফাযান াঈহদ্দন মৃত ভখায়াজ পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৯০ ১৩১২৪৮৭২২১

৭৮ ুরতানা যাহেো আবুর ারভ পযনৄয ২ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০৩৩৭ ১৭১৯০৪০১৫২

৭৯ াঅনোযম্নর ে মৃত খুযীদ পভয়া পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৫৯ ১৮৮১২৪৬৭৫৮

৮০ াহনা াঅেতায জাাঙ্গীয আরভ পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫৬১ ১৮৬২৫২৪২২১

৮১  জভাাঃ ভহেফুর ভাওরা ভপপজুয যভান পযনৄয ৫ পযনৄয ৫৯৭৭০৮৭৮০৭ ১৮৪৩৬২৩৫৮৬

৮২ হফহফ যহভা  ভভাোঃ কবুর পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫১৫ ১৮৩৯৮০৭০৮২

৮৩  জযাহেো জফগভ  ভভাোঃ জপয ইরাভ পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৫১৪ ১৮৪৬৪৪৪৬৮৫

৮৪ হফহফ খাহদো  ভভাোঃ ইপি পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২০৫৯ ১৮৫২২৮৪১৭৭

৮৫ হফহফ ভহযেভ  ভভাোঃ জারকয পযনৄয ৫ পযনৄয ১৫১৭৮৪০০০০০২৮ ১৭৮১৩৩৪৪০৯

৮৬ জভাাাং হপে মৃত ছারফয আাং পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩১১ ১৭০৫৬৯৩২৭৩

৮৭  জভাাঃ নূয াঅরভ  ভভাোঃ যপপকুর ইরাভ পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০০৩৪ ১৭০৩৪৮৩৩৮৫

৮৮ াভেুন নাায পপরযাজ খান পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৯৯ ১৮৩৬০১৭৯১৪

৮৯ াজরা জফগভ  ভভাোঃ নুয ছাা পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৯১ ১৮৪৮০১১৮৩০

৯০ হযের দা মৃত গুযম্ন জরদা পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৬০২ ১৮৮১২৪৬৮৪৫

৯১ স্বনণা ফারা নান্টু পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৫৪ ১৭৪৫৯৮৮৭৬১

৯২ হভনুো যানী সুপর পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৪৮ ১৭৪৫৯৮৮৭৬১

৯৩ যান ফারা পযদা পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৪১৭ ১৭২০৮৬৭৯৪৬

৯৪ নূয োান জভারস্ন্া ভভাারযপ ভারন পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৮৮ ১৮৪৯৭২৫৬৫০

৯৫ জভাাাং হদদায  ভভাারযপ ভারন পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৮৪ ১৮৫৭৬৭৯১৭৬

৯৬ েহুতরার ভরনাযঞ্জন পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৩৮ ১৮৫৬৭২৭৪৫৫

৯৭ োরা চন্দ্র দা মৃত গুযম্ন চযে পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৪২ ১৬২০৫০৬১০৩



৯৮ াঅজরা নৄপরন পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৪৭ ১৮৮১২৪৬৫৪৫

৯৯ হফত্র েরদা মৃত েকা জরদা পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৪০ ১৮৮১৬৩৭০৬০

১০০ ী যানী কৃষ্ণধন পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৫৭ ১৮৮১৬৩৭০৬০

১০১ তযম্ন ফারা ফন্ধুরার পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৫৬ ১৬৪২৪৩৭৪১১

১০২ হফেরুী ফারা পয পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৬৫ ১৬৮৪২৪২৩৭৭

১০৩ ভজনাযঞ্জন দা মৃত গুযম্নফযে জরদা পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৩৯ ১৮৫৬৭২৭৪৫৫

১০৪ হফতা বফযাঞ্জন পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৪৫ ১৩০১০৩১৮২২

১০৫  জযজনা াঅক্তায  ভভাোঃ আচায পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২২৬৭ ১৮৬৫০৪০৯১০

১০৬ হফহফ াঅজভনা  ভভাোঃ াাজাান পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮২৩৯৪ ১৮৩২৬৫৪৪৮৬

১০৭ স্বপ্না জফগভ  ভভাোঃ জপয পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০০৩৮ ১৮২২৬১৬৫৪৭

১০৮ জভাাম্মদ জভাোজম্মর জাজন নুযম্নল্যা পভয়া পযনৄয ৬ পযনৄয ১৫১৭৮৪০০০০০০৪ ১৩১৬৭৬৪৮৮৪

১০৯ জজতযা জফগভ ভভাোঃ পছপিক পযনৄয ৬ পযনৄয ১৭৬৬১৬৯৪২৬

১১০ তাহরভা জফগভ জাপয ইরাভ পযনৄয ৭ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৩০৯২ ১৮৮৭৯৩৪১২০

১১১ জভাাঃ জহরভ আব্দুয ত্তয পযনৄয ৭ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮৩২৮৪ ১৮৪৬৮৩১৭৬৭
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১১৮ হফহফ জোযা এজাাযম্নর ইরাভ পযনৄয ৭ পযনৄয ১৫১৭৮৩০৩১৫৩৫০ ১৮৬০৩৯০৯০০

১১৯ নূয নাায জফগভ া আরভ পযনৄয ৭ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮৩০৩৯

১২০ বেহয েরদা মৃত শ্রী চযন পযনৄয ৭ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮৩০৫৬ ১৭৬৪৪৬৬৫৪০



১২১  জভাাম্মদ জচৌধুযী মৃত নপজয আাম্মদ পযনৄয ৮ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮০০৪৭

১২২  জভাাঃ ান্নান মৃত যপফউর ক পযনৄয ৮ পযনৄয ১৫১৭৮৪০২৮৩০৫৮ ১৭১৫০৪৬৫৬০
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জোজরখা জফগভ পযাজুরক ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭১৩৫ ১৮৬০৬৭৫৩১৪

৬৬

াাফানু ভভা: জাভরদ ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৮০২৬

৬৭

পহযদা জফগভ পতা- ভদারয়তরারন ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮৪০২৮০৫১৬ ১৭৩২৩২১২৭৮

৬৮

জভাাঃেযম্নরে পতা- ইয়াপছন ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৮৩৫০ ১৮৭১৯৭৩৪৩৩

৬৯
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োজরা জফগভ মৃতআফদুরফারতন ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭২২৮ ১৮২৯৭৯৬১২৩

৯৫

জভাাাংাহনপ মৃত ভভা: াআরভ ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭৬৫২ ১৭৮৮৭৭০৬৬১

৯৬

জভাাম্মদ জাজর ভভা: আফদুরফারতন ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭৬৪৯ ১৮৮৪২৮১৫১৮

৯৭

জভাাাংহযাে ভভাাংআফদুরভনাপ ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭১৫৫ ১৭৮০১৯১৩৮৩

৯৮

জভাাম্মদ জাজর ভভা: আবুরফায ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০১১১৭০৮ ১৭৫৯০৮৭৮৪০

৯৯
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১০২

জফরাজেত জাজন মৃত ভভা: ইউনুছ ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭০২৩ ১৮৬০০৯২২৫৭

১০৩

যাজরা জফগভ কাভারউিীন ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৭৮৭৬ ১৮৬৮৪৬৯১৩৮

১০৪

পাযম্নর জফগভ নুযম্নরআফছায ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৬২৮ ১৬৭৯৪৪০৯৫০



১০৫

াজেযা জফগভ আজাাযম্নরইরাভ ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৮০২৭ ১৮৪৮৩৫৯৭৭১

১০৬

তাজযাআরাভ আপরাতুন ফাউপযয়া ২ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০০৭১ ১৮৩৬৪১৫৮৬০

১০৭
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ভজনাোযা জফগভ কাপযমুরক ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৯০৫ ১৮৫৭০৯২২৯১৬

২২৯

জভা: হরটন কাপযমুরক ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৩১০ ১৮৫৮২৭২৯৫৬

২৩০

াাফাঈহদ্দন আরাভ ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৩৮৬ ১৮৭৪৪৭৬১২৬

২৩১

যহভা জফগভ ভাইনউিীন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯৯৪৭ ১৮৫৮৫৫২৯৫২

২৩২

জখরনা জফগভ আফদুরভান্নান ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০২১৬ ১৩১৪৩০৬৬৮৯

২৩৩

জভাাঃোভজদ ইপিছ আরভ ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৯৬৫ ১৮১২৫৭৯৮৮৬

২৩৪

যম্নভা জফগভ আব্দুরকারদয ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৬৭৩

২৩৫

জহরভ জপভ ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৯৩৭ ১৮৫২৬৮২৬২১

২৩৬

জভাাঃাোন আফছদুছারাভ ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০১০৮ ১৮৩৬৪১৬৪০৬

২৩৭

াযজবে পযাজুরক ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৮১৫ ১৮৬৭৩৬৫৩৩৯

২৩৮

নােভা জফগভ ভদররায়ায ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৮১৪ ১৭৯৮৩৭৯৫৭০

২৩৯

েহযাঈদ্দীন আফদুল্যাপভয়া ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯১১৩ ১৮৪০৩৮০৭১৭

২৪০

জভাাঃ জফরার তাফাযকউল্যা ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮০০০ ১৭৪৪৭৭১০৭৩

২৪১

হেহদ্দে খুযপদ পভয়া ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৩২২

২৪২

জোজফদা াঅক্তায াীনউপিন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯২৫৫

২৪৩

জভা: জভাদাজেযাঅাম্মদ মৃতআপজউরস্নযা ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৭৮৫ ১৮৩১৮৮৫৬৫৪



২৪৪

জভা: ভহপেযুযভান মৃত খপফয উপিন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৩৬১ ১৬২৫১১৯২৪২

২৪৫

নাহেযাঈদ্দীন ভারাইভান ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০০০৯ ১৮১৬৪৬৩৯১৯

২৪৬

জভাোজম্মর জাজন মৃত ভরদুপভয়া ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৩০১ ১৮২৫২৬৮১৮৬

২৪৭

াঅফুাোন ভরাকভান ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৫৬১ ১৭৫২৪৫৮৭০০

২৪৮

জভাাঃাাদাত ভভাফারশ্বয ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯১০৩ ১৭৫৮১২১৫১৬

২৪৯

জভাাম্মদ ভহাঈহদ্দন দীন ভভাাম্মদ ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ৩২৮৮৪২৪৫০৯ ১৭৯৩৩২৯৯৩৫

২৫০

হফহফাঅজভনা ভফাযানউপিন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯১৮৬ ১৮৩১৮৪২৫৫৮

২৫১

হপোঈরযা নূযপভয়া ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৪০৫ ১৮৮৫০৩১০৬৫

২৫২

জভা: ভুেহরভাঈদ্দীন ভভা: নাপছযউিীন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৪১৬ ১৮১৬৮২৮৬৬০

২৫৩

জভা: েহযম্নরাআরাভ আতযআরী ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯৮২৭ ১৮৭৫৫০৫২৫৮

২৫৪

ভফফত খুপদ পভয়া ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৩৩০ ১৮২২৬০২৩৪৮

২৫৫

াঅেফয ভভাজাফ্পযআম্মদ ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫২৭৮০৫২৩৯৩৯৪ ১৮৬৭৮০৯১৫০

২৫৬

ভাাআনাঈহদ্দন ভফাযানউপিন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯২৬১ ১৭৬৭৮৮১৩২৩

২৫৭

জভাাঃওেত জাজন আপজজুরযভান ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০০০২ ১৬৭৮৮৮১০৯৯

২৫৮

যাহেো জফগভ আবুর ভারন ফাউপযয়া ৩ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৫৮৯ ১৭৫৯০৪৭১৮৭

২৫৯

যহফ চন্দ্র যাে রভত্মাল চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২২১ ১৮৩৭৮৮১১১৪

২৬০

নাহদা জফগভ পপউল্যা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৮০৩ ১৮০৫৩২৮৫০১

২৬১

াযফতীযার্ীযাে ভাযন চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২২৮ ১৭৫৬৩৩৭২০১

২৬২

াঅজো জফগভ নুযছাা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৯০৮৪ ১৮১৮৭৭৬৬০২

২৬৩

েহেনা জফগভ কাভারউিীন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৩৩২ ১৬৩০১৮৩৩১৯

২৬৪

জদজরাোয জাজন ভারাভান ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০০২৭ ১৮১৮৪৮৮৩২৬

২৬৫

জভা: যহপকুরাআরাভ ভভা: ভপপজুযযভান ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৩৭৪ ১৮২৪৪১৯০৭৯

২৬৬

পাযম্নে ভভাত্মপা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৩৯৭ ১৮১১৩৯৮৪৪১



২৬৭

জভা: োভজদ াঈদ্দীন পদ উল্য ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০১২৪৮৬ ১৮১২৯৫০৪৫৮

২৬৮

াাোন জফগভ মৃতআব্দুরভাররক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০২৬৪ ১৮৬৯২৭৭৩৪৮

২৬৯

হনরুপা জফগভ ভভা:ফাবুর ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৬৪২ ১৮৩৪৬৬২০৭৫

২৭০

জভা: াঅেুফখান ফাইদুরক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৬৩২ ১৮৩৪৬৬২০৭৫

২৭১

হফহফখহতো ভভা: এনামুরক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০২৫৮ ১৮১১৯৩৫৫৩১

২৭২

ুহপো জফগভ কাপযবুরভারা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০০০৬ ১৮৩১৬৬২৯৮৯

৩৭৩

ভনরারযাে োনপযযায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৬২২ ১৮৩৯৮৯০৩৬৬

২৭৪

জযােোনা জফগভ ভভা: ইপি ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৫৯৫ ১৮৮১৪৪০৭৪৬

২৭৫

জযহেো জফগভ ভভা: আব্দুরভাররক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৮৩১ ১৮৩২৪৩৮৭৭১

২৭৬

হফিযযাে ফরজন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২২২ ১৮৯৮৭৩৫৬০১

২৭৭

হফহফ জোযা ভভা: াাফউপিন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৫৭৭ ১৭৮৯০০০৮৯০

২৭৮

জাবাযানীযাে কাপভত্মরারযায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২৯০ ১৭৪২২২৮৫৫৫

২৭৯

পুরফানু ভভা:যপপকুরইরাভ ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৫৪৬ ১৮৩৯৪৪০৬৮১

২৮০

যম্নভা জফগভ তছরীভউিীন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৮৯৮

২৮১

াঅব্দুরওাফ পপিকআাম্মদ ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৪৪৩ ১৩৯৯১৮৭৭৬২

২৮২

াানাে জফগভ ভভা: পনজাভউিীন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৬৪৮ ১৮২৫৬৪৬৭৮০

২৮৩

জভা: নুযম্নরাআরাভ জযাজফর ভগারাভারা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ৬৯০৫৮৮৩৮৬১ ১৩৫২৪৬৭৬০৮

২৮৪

েহভাঈহদ্দন আব্দুরাপদ ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ৫৯৬৫৪০০৩৮৮১৮ ১৮২৪৪৪৫৯৫৪

২৮৫

জাজন াঅযা জফগভ ভভা: নুয ভারন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৮২৭ ১৮৩৪৯৫৪১৯৭

২৮৬

তপহেযাঅরভ ভভাজাফ্পয ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ৪২০২২৮৭৬১৩ ১৮৭২৩৬৩৭২৫

২৮৭

জভা: োজফদ আফদুরফারতন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৬৭৩৭ ১৭৫১৮৯৮২৯৯

২৮৮

েহযনা ফকুর ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৬১৮ ১৮৬১৩১০০৬০

২৮৯

তপহেযাঅরভ আব্দুরফারছক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০২৯৬ ১৮৩৮০১২৩৩১



২৯০

জভা: হযজদাোন আব্দুরফারছক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৩৫০ ১৮৭৭৫৭৪০৪৩

২৯১

হনরুপা জফগভ মৃতফাাযউপিন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৭১৮ ১৬৩৪১২১৮০২

২৯২

স্বপ্নাযানীযাে স্বন চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২৬৮ ১৮৭৮৭৫০৬৪৮

২৯৩

যহভা জফগভ ভভা: জাভারউিীন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৩৩৬ ১৮৩৬০১৫৭৩৩
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জভা: নুযাঅরভ ভজাযপপকায ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৯৪৯ ১৮৭৯১০৫৩০৩
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েেনারাঅফদীন ভপপজুযযভান ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৪৮৮ ১৬২৭২৯৩৮৯৮
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াহেোখাতুন ভগারাভ ভভাত্মপা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৩৪০ ১৮৮৪৯১২৫৫৮
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জভা: ফাফুর ভভাত্মাপপজুযযভান ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০০০৭ ১৮৫১৮৩৭৭৩৩
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৩০৭
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হহযনাাঅেতায পনজামুরক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০২৫৪ ১৬১২৬৭৪২৩১
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াঅফুরোজভ আফদু ভছাফান ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০১০৪ ১৮৪৪১৯৮৭৯১

৩২৬
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হফতাযানীযাে সুফর চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২৪৪ ১৭৫৮৪০৫৯২১

৩৩২
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জভা: হপে ভযআাম্মদ ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৫৮০ ১৮৩২২২২৮৫২

৩৩৪
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জযৌন াঅযা জফগভ নুযম্নরহুদা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৭৩৮ ১৮৪৬২৬৬৭৬৫

৩৪০

দযুরফীযানীযাে কানারদফ চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২৪৫ ১৯৮৮৫৬৬২৯০

৩৪১
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জভা: োভজদ নাপছযউিীন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৫০৪ ১৮৭২১৯৮২৩

৩৫৩
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৩৫৪
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জযাজেো জফগভ ভভা: ভাপনক ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০২৫৭ ১৮৪৩৬৬৮৯৩০

৩৬৬

তােহরভা জফগভ ইকফার ভারন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১৭৮৪ ১৮১১৯৩২৮৫১

৩৬৭

াফান্নযু জফগভ যম্নহুরআপভন ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮০৩৫০৬১২ ১৬৩৩২৭৮৭৫২

৩৬৮

নুযনাায আব্দুরভন্নান ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৬০৪ ১৮৫৪৪৬০৮০৭

৩৬৯

যত্নাযানীযাে দুরার চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫১২২৫ ১৬১৪৯০৪০৭০

৩৭০

ুযভা জফগভ হুভায়ুনকপফয ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৬০৮ ১৬১৪৭০২০৯০

৩৭১

ীভা জফগভ আবুরকারাভ ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৩৬৯০ ১৮৯০৮১৩২০৫

৩৭২

নােভা জফগভ ভগারাভ ভভাত্মপা ফাউপযয়া ৪ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫০৩০০ ১৮৩৯৬৮৬২৮৯

৩৭৩
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হফহফাঅজো াভছুরআরভ ফাউপযয়া ৫ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২০৮৮৭ ১৭৮৩৯১১৪০০

৪২৬

াঅফদরুযা মৃতআনাপভয়া ফাউপযয়া ৫ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৫৪৮৬ ১৮৫৪৭৬৫৩৭২

৪২৭
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ফুো জফগভ ভভাত্মপাকাভার ফাউপযয়া ৫ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৫২৮৩ ১৭২৭৩০৫৩২৭

৪৯৩
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হনোভাঈহদ্দন মৃতনপজযআাম্মদ ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫২৬৬০ ১৮১৩২৪৩১৫১

৫৭১
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জভাাঃোভজদযুযভান ছাপফযম্নরক ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫২৯৭৭ ১৮৫৪৭৬৫৪৮৯

৫৯৬

াযম্ননযহদ মৃতপযাজুরক ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৩৮৩৫ ১৮৫৭৬৪৯০৭৩

৫৯৭
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জভা: োাঈোয ভভা: ইব্রাীভ ফাউপযয়া ৭ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৯৯৩ ১৮৮১৪৪৩১৭৭

৬৩৮

াঅফদরুান্নান আফদুরজপরর ফাউপযয়া ৭ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯৩৮৮ ১৮৬৬৫৯৭৪৩১

৬৩৯
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জভা: োনাাঈরযা অপজউল্যা ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ৫৫৫২৩০৩৭৫১ ১৮৭৪৫১৭৪০০

৭২০
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জভা: পহোঈরাঅরভ মৃত ভারতানআাম্মদ ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৬৪৭৪

৭৩৫

জভা: াহনাঅরভ ভভা: ভপরভ ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৬৪৫৮ ১৮৫৯৪৬৫৮১৬

৭৩৬

াঅব্দুরফাজতন আব্দল্যাপভয়া ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৮২০

৭৩৭

হাঈরী জফগভ পরটনউপিন ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮২৫৯ ১৭৬২৭৫৬৯৯৭

৭৩৮

াঅেহরভা জফগভ ভভাোঃ ভাাগ ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৮৭৮ ১৮৩৪৬৬০৯৫৬

৭৩৯
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জোযা জফগভ জপযম্নরইরাভ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭২৫৮ ১৮৩১৮৮৫৭৫৭

৭৪৯
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৭৫৩

াঅজনাোয জাজন পপকুরআরভ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৪৪৯

৭৫৪

জোযা জফগভ ভভা: ভপরভ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৩০২ ১৮৫৬৮৩৭৯০৭

৭৫৫

হদদাযম্নরাআরাভ নুযম্নল্যাহ্ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৪৯৬ ১৮১৮২৮১২৮৬

৭৫৬

ভাপুো জফগভ আব্দুরান্নান ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮৬৫১৯৩১৮৬ ১৮৭৭৬০৭৫৫৪

৭৫৭

জভাাম্মদ ুভন ভভা: াাফউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ৭৮০২৩০২৫৮৩ ১৮৩২৩২৫৭২৫

৭৫৮

ঝর্ণা জফগভ ভাঈনউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭১৪০ ১৮১১২৯৫৮৫৬

৭৫৯

জযাজেো জফগভ াভসুযউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৪০৩ ১৮১৪৩৯৬২৪৪

৭৬০

জভাাঃাঅহেভাঈহদ্দন ভভা: আরতাপ ভারন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭২৬২ ১৮১২৭১৮৫৪১

৭৬১

াঅজভনা জফগভ ভভা: জাভরদ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৫৭০ ১৮৬৯৪৫৭৫৩৯

৭৬২

জোনাযা জফগভ ভফরার ভারন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৩৬৯ ১৮৩২৮৭০৮৭২

৭৬৩

ভহনযাঈহদ্দন পরয়জআম্মদ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৪৬০ ১৮৪৬৮৩১৬১০

৭৬৪

াাযফানু মৃতারপজআাং ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৪১৯ ১৮৬৭২৯৮৯৯৩

৭৬৫

যহপকুরাআরাভ ভভাজাফ্পযআরভদ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০২০১ ১৮৫৫০৬৮০৬

৭৬৬

নাহেযাঈহদ্দন জভা: োাঙ্গীয মৃতাভসুরহুদা ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫২৭৮০৫২২৫৮৪৪ ১৮১৪১৭৭২৬৬

৭৬৭

জভা: াাদাত জাজন ভভা: দু ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫২৭৮০২২২৭৩৭৪ ১৮৭৯১০৫৩১৭

৭৬৮

জোযা জফগভ আব্দুরান্নান ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৫৫৭ ১৩০৫৯৬৪৮১৩

৭৬৯

জাজজন াঅযা জফগভ ভাইনউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫৯২৮২৩৬৯০৩৬৬ ১৮১৫৬৭৫৭১৫

৭৭০

জভা: াঅক্তায মৃতনুযম্নরস্না ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭২৫০ ১৬২৪৯৮৭৪০৪

৭৭১

নােভা জফগভ ভাঈনউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৫৭৩ ১৮৫৩০২২১৯৫

৭৭২

েহনুয জফগভ ভাঈনউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৫৬৯ ১৮৫৩০২২১৯৫



৭৭৩

জভাাঃেহভ মৃতনুয ভারন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৩৭৯ ১৮৮১৪৪২৭৬৮

৭৭৪

নােহযন াঅক্তায স্বাভী- ভভা: ভাররযানা ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৯৯১১৫১৭৮২০০০০২০০

৭৭৫

নুযোান জফগভ স্বাভী- ভভা: াজান ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৬৫০৬ ১৮৬৪৯৭১৪৫১

৭৭৬

হল্পীযানীযাে স্বাভী- মৃদুর চন্দ্র যায় ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯০১১ ১৮৭১১৫৮৬৯৭

৭৭৭

টুনটুহন মৃততযনীকাভত্মীর ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯০৩১

৭৭৮

ুফর চন্দ্র দা ভবারানাথ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৪২১ ১৭৬৮২২০৪১২

৭৭৯

জখাঅভহফো মৃতজাভারউপিন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭২২২ ১৯৪৫৪৪০৫১৯

৭৮০

নাহেভা জফগভ ইয়াপছন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭২৭০ ১৯৪৫৪৪০৫১৯

৭৮১

াঅফুফেযহেহদ্দে ভভা: আিাপউল্যা ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৬৮৮

৭৮২

জযাোনা জফগভ স্বাভী- ভারন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮০৭৫ ১৭৩১৮৮৯৭২১

৭৮৩

জোযা জফগভ স্বাভী- ভভাত্মপপজুযযভান ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৪২০৩৫৮৯২৮

৭৮৪

জভা: হযজদাোন নুযছাা ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৫৬৭

৭৮৫

াানা জফগভ স্বাভীআকতায ভারন ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ২৬১৭৬৯৫১২৫২৭৯

৭৮৬

জভা: াঅরাাঈদ্দীন মৃত ভপাযকান ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯৫৪০ ১৮৬৫৯৯১৬৯৮

৭৮৭

জযাহেনা জফগভ স্বাভী- ভযপাযম্নক ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭০৪৩

৭৮৮

জভা: নুযাঅরভ আনছাযম্নরক ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫৯৬৫৪০৯৭৩৬৮৪

৭৮৯

নুযম্নরাঅপোয নুযইরাভ ফাউপযয়া ৯ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৭৫১৮ ১৮১১৫৩১৪৯০

৭৯০

জভা: ভাপুে ভভা: ভাপনক ফাউপযয়া ৭ ফাউপযয়া ১৫২৭৮০৫২২৪১৮৯ ১৭৫৩৬৬২৫২৯

৭৯১

জভাাঃাআব্রাহভ মৃতআফদুরক ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৬৩৩৮

৭৯২

যাজনা জফগভ ভভা: কাভারউপিন ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫২১৪৪ ১৮৪৩৮৫১৬৪০

৭৯৩

ুহো াবুপিন ফাউপযয়া ৭ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩২৬৬২৬ ১৮৪০৩৫৫২২৭

৭৯৪

জভাাঃাহন মৃতআাদুরক ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৮৫০১

৭৯৫

ঝর্ণা জফগভুভী ভভাোঃ দুরার ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০১০৬



৭৯৬

জভাাঃহযন ভভাোঃজপভ ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৩৮৬২

৭৯৭

হফহফপাজতভা নুযইরাভ ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৩২৮১ ১৮১৭৭১১৭১৪

৭৯৮

নাহদা জফগভ ভভা: ফাবুর ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫২০৫৩ ১৮৮৩১৫৬৭২৮

৭৯৯

জভা: জরার ভভায়ারজ্জভ ভারন ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৩৭৯৭ ১৮৪৬২৬৬৩৪

৮০০

জভাাঃযােধন মৃতআব্দুর ভভাতাররফ ফাউপযয়া ৭ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৯৫৩০

৮০১

নুযম্নরাঅফোয মৃতভপপজুযযভান ফাউপযয়া ৭ ফাউপযয়া ১৫৯০৬০২৩৯৫৪২৯

৮০২

পহাঈরাঅরভ মৃতঅপরআাম্মদ ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০০০০০০২ ১৮২২৯৭৭০৬৮

৮০৩

পুরফানু ভভা: ভভাত্মপা ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫২৫৪০ ১৮২৩৯৮১৩৭৩

৮০৪

জভা: ভাপুরাআরাভ ভভাজাফ্পযআাম্মদ ফাউপযয়া ৮ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৩৮২৭

৮০৫

জভাাঃ োাঙ্গীয াঅরভ পযাজুরভারা ফাউপযয়া ৫ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫৬০৮৩ ১৭১২৪৪৩২১১

৮০৬

তানহেনা াঅক্তায পতা- ভভা: কাপযবুরভারা ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ৮৭০২৩৩৪৮৭৮ ১৮৮৩৮১৩১১২

৮০৭

জভাাঃোভারাা মৃতসুরতানাআাম্মদ ফাউপযয়া ৬ ফাউপযয়া ১৫১৭৮২০৩৫২০২৩

ক্রোঃনং োডণ ধাযীযনাভ পতা/স্বাভীযনাভ ভা গ্রাভ য়াড ডনং ইউপনয়ন এন আইপডনং কাড ডধাযীয 

ভভাফাইরনং

০১
ারভা জফগভ মৃত ফাবুল আহাম্মদ গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৬৯ ০১৮৪৫৮০০৫১৮

০২
জভা: াাদাৎ জাজন মভা: পজলুল হক হদন ভজুে গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী, -

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩৮৬১৮০ ০১৮১২৯৩৫০৬৪

৩

যাজনা াঅেতায মভা: হদদাে গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৭০ ০১৮২০৮০২৯৪৫

৪

জোযা জফগভ মভা: পরয়জ আহাম্মদ গৃহহণী গাছুয়া মুনাভ 

সওদাগরেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬১৮৫ ০১৮৭৪৫১৭১৪৪

৫

নােভা জফগভ ভাকছুরদে েহভান গৃহহণী গাছুয়া ভাওলা ফক্স 

মসোাং ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৪৯২ ০১৮৯২০৩৩৭২৯

      ত দপযিরদয জন্য ভপয়ায োইজ কভ ডসূচীয আতায় ২০১৯-২০২০ অথ ড ফৎরযয উকাযরবাগীয নারভয তাপরকা

                                                                  ৩নং গাছুয়া ইউপনয়ন পযলদ, ন্দ্বী, চট্টগ্রাভ।



০৬
জভাো: াহভনা াঅেতায নাহিে উহিন গৃহহণী গাছুয়া গহন হভয়াহজে 

ফাড়ী ০১

গাছুয়া ১৯৯৩১৫১৭৮৩০০০০০২১ ০১৭৩৬৩৪৫৮৬৮

০৭
জভা: পেরুর ে মৃত মসোজল হক কৃষক গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৫৭ ০১৭৮৪৮২১৫৭৭

০৮
ফুো জফগভ মভা: সাইফুল গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৮৬ ০১৭৮৯৭৩২৬৮৫

০৯
ভজনাোযা জফগভ মভা: ভহনে উিীন গৃহহণী গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী -

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৫২ ০১৮৪৯৬৪৯৯৩২

১০
জভা: ভাাইন াঈদ্দীন মভাহাম্মদ ছুহয়ান কৃষক গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী -

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৪৫ ০১৮৫৯৩৪৭৬০১

১১
জভা: াঅফদরু ভান্নান মৃত মভা: মুিা হভয়া কৃষক গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৪৫ ০১৮৩৭৮৯৪৭৭৩

১২
নুয োান জফগভ মভা: পরয়জ আহাাং গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৩২

১৩
াযবীন াঅেতায মভা:হাহনপ গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৮৬২১ ০১৮৬৭৫৬৪৪৬১

১৪
হভনাযা জফগভ ভহনে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৯২ ০১৮৩৩৮৬১২৭৩

১৫
জখ পহযদ ফজল কহেভ হদন ভজুে গাছুয়া আলী হভয়া 

মসোাং ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৮৯ ০১৮৭৫৫৫৯২৬৬

১৬
ফুো জফগভ নাহিে উিীন গৃহহণী গাছুয়া ভাওলা ফক্স 

মসোাং ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৪৯৩ ০১৭৫১৮৯৮৩৫৭

১৭
জভা: োভার াঈদ্দীন মৃত আব্দুল ওহাফ কৃষক গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী -০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৬৩ ০১৮৬৫৮৮৯১৪৭

১৮
জভা: জফরার াঈদ্দীন মৃত আফদুল ভনা হদন ভজুে গাছুয়া পরতে মগা 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৫৩৭ ০১৮১৪২৭৩৪৮৫

১৯
পাজতভা জফগভ আবুফক্কে হিহিক গৃহহণী গাছুয়া ৈাে বাইয়াে  

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৬৫১ ০১৮২১৭০৮০৬১

২০
জভাাম্মদ াঅব্দুর ান্নান জয়নাল আরফদীন হদন ভজুে গাছুয়া ৈাে বাইয়াে 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৬৫২ ০১৮৪৯৫৪৫৪৪২৭

২১
জভা: োজেয জাজন মৃত মভাস্তাহপজুে েহভান হদন ভজুে গাছুয়া ভহদনা ভহিল -

০১

গাছুয়া ১৫৯০৬০৩১৫২৬৫৮ ০১৭৯৫৩৬৬৮৮৫

২২
রােরা জফগভ মফােহান উিীন গৃহহণী গাছুয়া হাা্ ইরেে 

ফাড়ী =-১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৮৩৩ ০১৭২৬০৩৭৪০৫

২৩
জযাহেনা জফগভ জাভাল উিীন   গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৫৩ ০১৮৫৫৭৪০৪৭১

২৪

পাজতভা জফগভ মভা: ইকফাল মহারসন গৃহহণী গাছুয়া ফক্তা হভয়াহজে 

ফাড়ী ০১

গাছুয়া ২৬৯৬৪০৫৬৫৭৫০০ ০১৮৭০২৬১৯৭৭

২৫

নাহেভা জফগভ হাহেৈ আহাম্মদ গৃহহণী গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৯৭২১৫১৭৮৩০২৮৬৭৩৭ ০১৮৬৯৪৫৭১৩৮

২৬

োজরা জফগভ জয়নাল আরফহদন গৃহহণী গাছুয়া িাে বারয়ে 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৬৪৯ ০১৮৮৯০৫৯১৫২

২৭

নূয নাায মভা: ফাফে গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৮৫ ০১৮৮১২৪৮৩১৫

২৮

যাজদা জফগভ মভা: শহপকুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে ফাড়ী

গাছুয়া ১৯৯০১৫১৭৮৩০০০০০০১ ০১৮৮১২৬৯৬৮৪



২৯

হফহফ কুরেুভা মভা: শহপক গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে ফাড়ী

গাছুয়া ১৯৮৮১৫১৭৮৩০০০০০০১ ০১৮৫৭৫০৮৯২৪

৩০

াহভা জফগভ জারকে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩৬৩ ০১৭৮১৩৭৬৯৮২

৩১

াভুন নাায আরনায়াো মফগভ গৃহহণী গাছুয়া নুরুল হক 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৩৯০ ০১৭২০৮৬৬০১৫

৩২
রুহুর াঅহভন মভাহাম্মদ টুকু হভয়া হদন ভজুে গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৫৬ ০১৮৩০৯২৫৪২১

৩৩
জভা: তােরু াআরাভ মৃত পজলুল হক কৃষক গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৮৬০৩ ০১৮১৪৮৭৬১১৩

৩৪
ফুো জফগভ মভা: নাহিে উিীন গৃহহণী গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৫০ ০১৮৮৪৭৫২৩০৮

৩৫
াজদা জফগভ মভা: আবুল কালাভ গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৪৪ ০১৮৭৮৮৭১৬৬৫

৩৬
াজনা জফগভ মভা: ফাফে গৃহহণী গাছুয়া হাইরেে মগা 

ফাড়ী -০১

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০০১৪ ০১৮৩৯০৪৬৪৩২

৩৭
জপোযা জফগভ এনারয়ত উল্যা গৃহহণী গাছুয়া ভারলক  

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৬০৬ ০১৯৮৫৬৬০৪৮৭

৩৮
জভাচনা জফগভ মভা:মভাজাা্রম্মল মহারসন গৃহহণী গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৫৮ ০১৩০৫৯৭৭৯৩৮

৩৯
জভাাম্মদ েহভ াঈহদ্দন মভাহাম্মদ আদুল্যাহ কৃষক গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ৫১০২২৭৬১৫০ ০১৭২৬০৩৭৯০৪

৪০
জেহভন াঅক্তায নুরেে নফী গৃহহণী গাছুয়া ফাগান ফাড়ী -

০১

গাছুয়া ১৫২৮৬০২০১২৯৩৭ ০১৮২৩৯১৭০৫০

৪১
জভাজভনা জফগভ মভা: শাহাদাত মহারসন গৃহহণী গাছুয়া াইসেয 

হগা ফাড়ী-
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৮৪৮ ০১৮১৬৮৩১৬৯

৭

৪২
হদা জফগভ মভা: ভাইনুিীন গৃহহণী গাছুয়া ভাওলা ফক্স 

মসোাং ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৮৫২৬ ০১৮৬৫৬৬৬১৬৮

৪৩
হফরহেে জফগভ জারকে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া হাইরেে ফাড়ী গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৮২৬ ০১৮২৫১৩৮১৩৫

৪৪
াানা াঅেতায মভা: আব্দুে েহভান গৃহহণী গাছুয়া পরতে মগা 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৫৭৯ ০১৮১১১৮৬০৭০

৪৫
াা ফানু মভা: নুে ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া আলী হভয়া 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩০৪ ০১৮৫৬৮১৬৫৮৪

৪৬
জভা: াঅফুর োজভ মৃত িারয়দল হক হদন ভজুে গাছুয়া দাদরনে মগা 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৯০৮ ০১৮৭৭৪৮৮১৩১

৪৭
জভা: হনোভ াঈহদ্দন মৃত আলী আকফে হদন ভজুে গাছুয়া শহেরপে মগা 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬১০৮ ০১৬৩১৮৩০৬৩৭

৪৮
ভহনযা জফগভ মভা: শাহাফ উিীন গৃহহণী গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৬৭ ০১৭৩২২১১৯০২

৪৯
নাহদা জফগভ মভা: সাইফুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া হাইরেে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৮৪২ ০১৮৫৪৬০৭৪৭৪

৫০
জাজনোযা জফগভ মভা: হেদ গৃহহণী গাছুয়া হাইরেে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৮৩৭ ০১৮৩৪৪৬৯২৫৫

৫১
ভাজরো জফগভ মৃত এনামুল হক গৃহহণী গাছুয়া হাইরেে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৮২৭ ০১৮৬৬৩৮২২৭



৫২
াজদা াঅেতায জারকে ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া পরতে মগা 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৫৮০ ০১৩১৭৬৭৫৮০৪

৫৩
াঅজো জফগভ মভা: মভাদারেে আহাম্মদ গৃহহণী গাছুয়া মুনাভ 

সওদাগরেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬১৪৫ ০১৮১৪১৭৭১১৫

৫৪
াআভাভুর জাজন মগালাভ মভাস্তপা কৃষক গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ৫৫৫২৩১৫২৩৫ ০১৮৭৬১০০৮৪২

৫৫
পাজতভা জফগভ মভা: মিাকদন গৃহহণী গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৮৮ ০১৮৬৪৩২৭৫০৯

৫৬
ুহপো জফগভ মভা: মফােহান উহিন গৃহহণী গাছুয়া শেীরপে মগা 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬১৯৪ ০১৮৬৩৯৭৬৪৮৭

৫৭
াযবীন াঅক্তায নাহিে উহিন গৃহহণী গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৪৫ ০১৮৪০৪৭৩৫১১

৫৮
যহভা জফগভ মভা: এনামুল হক গৃহহণী গাছুয়া নাহৈে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৫৫৬ ০১৭৫৪৭৭৪৬৮৯

৫৯
জফাযান াঈদ্দীন মৃত এলাহী ফক্স কৃষক গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৪৮ ০১৮১১৫৩৪৬৮

৬০
পহযদা জফগভ মভা: আফদুল হাই গৃহহণী গাছুয়া মভৌলবী 

আব্দুে এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬১৩০ ০১৮৫৯৩৪৭৫৬২

৬১
হফহফ জোযা মভা: আইয়ুফ খান গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৪৭ ০১৭৪৬৮১০৭২১

৬২
জভা: োজেয মৃত মসালতান আহম্মদ কৃষক গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৯৬৬১৫১৭৮৩০০০০০০৪ ০১৮৭৮৭৫১৯২৭

৬৩
জভা: োজেদরু ে মৃত মসোজুল হক কৃষক গাছুয়া চৈতাে ফাড়ী-

০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৬৩ ০১৮৫৬৯৫৭৩৮৭

৬৪
হনরুপা জফগভ মভা: এসহাক গৃহহণী গাছুয়া মুনাভ 

সওদাগরেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৪০৯ ০১৮২৮৩৭৬৯৩৪

৬৫
তাহভনা জফগভ মভা: কাভরুজ্জাভান গৃহহণী গাছুয়া মুনাভ 

সওদাগে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬০৩৭ ০১৮৭০২৬২৪৬৪

৬৬
জভা: াঅফ ুোয মৃত আবুল ফসাে কৃষক গাছুয়া মভৌলবী 

আব্দুে েফ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬১১৯ ০১৬৭৯০৮০৫৯৫

৬৭
পাযানা জফগভ িারফে আহাম্মদ গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০১

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৩৮ ০১৮৮১৪৪১৪৬২

৬৮
াহদা খাতুন আিাদুল হক গৃহহণী গাছুয়া আব্দুল গহণ 

হভয়াহজে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৬৩৬ ০১৮৮২৭৫০৩১৪

৬৯
াহেো খাতুন নুরুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৬৪ ০১৮৬০৮০৪৩২৭

৭০
যওানাযা জফগভ আবুল হারশভ গৃহহণী গাছুয়া মুন্সী ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৭৪৬ ০১৮২৯২৪৪৮

৭১
হহযনা াঅেতায মফলাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়াহেশ 

ার ায়ােীে 

গাছুয়া ১৫২৭৮০৬২৩৫৮২১ ০১৮৪৯৬৪৭০২

৭২
জপোযা জফগভ মফলাল উিীন  গৃহহণী গাছুয়া মুহন্স ফাড়ী-০১ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৮৭৪১ ০১৭৩১৭৯৯৪৫৪

৭৩
াাদাত জাজন ারুন যহদ কৃলক গাছুয়া ারুন 

যহসদয 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯০৮৩ ০১৭৯৫৮৯৫৭৫০

৭৪
জভা: জগারাভ ভাওরা মভা: হসোজ হভয়া কৃষক গাছুয়া ছুভ হাহজে 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৯৮৭১৫১৭৮৩০০০০০১৪ 1812691715



৭৫
জভা: োভার মহারিরনজাভান কৃষক গাছুয়া ওভে আহাাং 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০১৯ ১৭৯০৭৮৪৮২৪

৭৫
োের জফগভ এভলাক গৃহহণী গাছুয়া ফাজারেে পূফ ব 

ারশ মনায় 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫১৩৫ ১৮৫১৪১০৩৭২

৭৬
ভব্বত াঅরী ভাকছুদ আলভ হদন ভজুে গাছুয়া পুোভাে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০০০০ ১৮৩০৫৭৫৬২৩

৭৭
নােভা জফগভ মভাহাম্মদ ইব্রাহহভ গৃহহণী গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫৪৯

৭৮
াানা জফগভ মগালভা ভাওলা গৃহহণী গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫৯৪

৭৯
তােহরভা জফগভ মভাকােেভ মহারসন গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩৬২ ১৭৪১১৯৯০৮

৮০

জভা: োভার াঈহদ্দন পজলুল হক কৃষক গাছুয়া হিভ আবুে 

মগা ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৯৭৯১৫১৭৮৩০০০০০০০ ১৮৭৫৭৩৯৯৭৪

৮১
হহযনা জফগভ মভাহাম্মদ হশমুল গৃহহণী গাছুয়া সুজন 

ড্রাইবারেে 

গাছুয়া ৩২৬০৭৫৯৫১৩ ১৮৪৩৩৯৮১১৬

৮২
হফহফ াঅজো মতাপারয়ল আহাম্মদ গৃহহণী গাছুয়া ধরনে ফাড়ী-

০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫২৬ ১৮৭৯৫০৬৩২১

৮৩
হফহফ পাজতভা মভা: দুলাল গৃহহণী গাছুয়া হফনা ভাহিে 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫২৭২ ১৭৯৮৫০২৮২৮

৮৪
াঅজনাোযা জফগভ মভা: মুসহলভ উিীন গৃহহণী গাছুয়া মৈৌম্মহজে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৭৬২ ১৮২৩৭৮২২৫০

৮৫
াঅজনাোযা মৃত আবুল কালাভ গৃহহণী গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫১৪

৮৬
জভা: াোন মভা: কাভাল উিীন হদন ভজুে গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০৩০০

৮৭

জোেনা জফগভ সুজন গৃহহণী গাছুয়া েনরজে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০৬৫ ০১৮২৭৩২৬৭২৫

৮৮

হফহফ যহভা মৃত সাহাফ উিীন গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩১২ ০১৮২৯৮২৭৫৪১

৮৯

হফহফ পাজতভা মভা: সুজন গৃহহণী গাছুয়া সুজন 

ড্রাইফারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫১৫২ ০১৮২৪৩৮৯৮৮১

৯০

হফোদন আব্দুল ফারতন গৃহহণী গাছুয়া কাহদে ভাহিে 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৪৯৭

৯১

াআোেহভন জফগভ হভন্টু গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩৭৩

৯২

ভাাফুফুর ভাওরা মভা: আব্দুল হাহদ হদন ভজুে গাছুয়া  াংগী ফাড়ী -

০২

গাছুয়া ৭৭৬৬৯০৪৫২৩ ০১৭১৬০৮৫২২৮

৯৩

জভা:জভাস্তাহপেযু যভান মৃত সাভছুল হক কৃষক গাছুয়া হফনা ভাহিে 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫২৯৭ ০১৮৯১৬৪২২৪২

৯৪

জভা: হন হিহিক আহাাং কৃষক গাছুয়া ফাজারেে পূফ ব 

ারশ মনায় 

গাছুয়া 1517830315176 ০১৮২৫২৮২২০৭

৯৫

জযাজেো জফগভ মভা:আফদুে েহশদ গৃহহণী গাছুয়া মৈাম্মাহজে 

মগা উওে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৭৫৪ ০১৮২৪৮৩১৮৭৩

৯৬

জভাোম্মৎ াথী মভাহাম্মদ হদদাে গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ৫১০২২৭১৩৭৫ ০১৮৪৯৯৪০৭৩৪



৯৭

াঅজরো জফগভ জাভাল উিীন গৃহহণী গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫৮৮ ০১৮১৫৭০২২৫৬

৯৮

াঅফদরু ওাফ মভৌলবী  আফদুল ফারতন কৃষক গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭১৮৮৫ ০১৮৭৪৪৩১৭৩২

৯৯

রােরা জফগভ মভা: আফদুল ফারতন গৃহহণী গাছুয়া আহভন 

সওদাগে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৬৭৯ ০১৮১২৫৭৫৭৮৮

১০০

জভা: োভরুর াান আব্দুল ফারতন হদন ভজুে গাছুয়া  আবুে  মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৯১৪ ০১৮১৪১৭৭৩২০

১০১

জভাাম্মদ াআাঈেু মৃত ইভামুল হক কৃষক গাছুয়া ভারলক 

ভাষ্টারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫০০ ০১৮৫২৬০৫৭০২

১০২

ভজনাোযা জফগভ সাহাফ উিঅন গৃহহণী গাছুয়া হফনা ভাহিে 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫২৯৩ ০১৭১৬০৮৫২২৮

১০৩

জভাাম্মদ াঅফদরুযা মৃত আফদুল ভারলক কৃষক গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৪১৭ ০১৮৪০২০২১০৫

১০৪

জভা: েহরুর াআরাভ ইয়ািীন কৃষক গাছুয়া গহণ হভিাে 

নতুন ফাড়ী-০২

গাছুয়া ৮২০৭৯৩৯৪২৫ ০১৩১০০৮২২৩২২

১০৫

হফহফ এহযনা মভা: কাউিাে  হাহভদ গৃহহণী গাছুয়া েনরজে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ৬৮৬৩১৫৫৯২২ ০১৭৭৫৮১৩১৭৫

১০৬

রূা জফগভ আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া োংরজে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০৫২ ০১৮২৯৮০৯২৬০

১০৭

ভভতা আবুল কালাভ গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩০৭ ০১৬৩৫১৯২৫৪৯

১০৮

ুহপো জফগভ আফদুল হাই গৃহহণী গাছুয়া মনায়া ফাড়ী -

০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০৯৯ ০১৭১৬০৮৫২২৮

১০৯

ুযভা জফগভ মফােহান উহিন গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩৫১ ০১৩০২০৭৩৭২৪

১১০

জভা: ান্নান মভা: মহলাল উিীন হদন ভজুে গাছুয়া েনরজে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৯৮৯১৫১৭৮৩০০০০০৯৯ ০১৩১৬৩৯৮২৪৮

১১১

জযােোনা জফগভ ভহনে উহিন গৃহহণী গাছুয়া েনরজে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০৬৪ ০১৮৮০৩০৯৩৪৩

১১২

জনাভান জাজন ওফাইদুল হক হদন ভজুে গাছুয়া দরনে মগা 

ফাড়ী-০২

গাছুয়া ১৯৮২১৫১৭৮৩০০০০০০১ ০১৮৮৩১৩৯০৯৬

১১৩

াফান্নযু মভাহাম্মদ জহহে গৃহহণী গাছুয়া ভারলক 

ভাষ্টারেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫০৭ ০১৩০৫৯৯৪৮২৭

১১৪

াঅেনা জফগভ আফদুল ওহাফ গৃহহণী গাছুয়া ভারলক 

ভাষ্টারেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৪৮৪

১১৫

জভা: েহয মৃত মসারলভান কৃষক গাছুয়া মুোদ করলানী গাছুয়া ১৫৯২০৩৯৩৬৮৯০২ ০১৮২৮৩৭৯০১৩

১১৬

জাজন াঅযা জফগভ তাজুল ইসলাভ ফাফলু গৃহহণী গাছুয়া ছুভ হাহজে 

মগা উ: ফাড়ী-

গাছুয়া ১৯৬৪১৫১৭৮৩০০০০০০১ ০১৮৫০৬৭৮৮৩৫

১১৭

জভা: েহফয জাজন আব্দুে োজ্জাক হদন ভজুে গাছুয়া হিভ আবুে 

মগা ফাড়ী -০২

গাছুয়া ৫৫৫২৩০৯৮৮৫

১১৮

াঅফুর াজভ মৃত আব্বাস আলী কৃষক গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫৪১ ০১৮৪৬৩২৪৪৫৬

১১৯

জভা: াঅরী মৃত ফাদশা হভয়া কৃষক গাছুয়া গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০৯৩



১২০

 জভা: াভীভ মভা: হুভায়ন কহফে হদনভজুে গাছুয়া ছুভ ভাহিে 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ৮৭০৮২৭২০৬২ ০১৮৭৯৬৯৩৪৪৬

১২১

াঅাআেুফ খান েহপকুল আলভ  হদন ভজুে গাছুয়া ভারলক 

ভাষ্টারেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৪৯৪

১২২

জহরনা জফগভ  ভাওলানা আফদুে েহহভ গৃহহণী গাছুয়া ভাওলানা 

আফদুে েহহভ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৯০৬

১২৩

ভজনাোযা জফগভ মভা: জহসভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া হফনা ভাহিে 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ৫১৭৮৩০৩১৫২৬৯

১২৪

জােনাযা জফগভ আফদুল আা্ উয়াল গৃহহণী গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫৮৩ ০১৬৩৫৬২৮৩০০

১২৫

জভাাম্মদ াজদ াঈদ্দীন মৃত ভহফনুল হক কৃষক গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৬২৬ ০১৭৩২২৩২৫৬২

১২৬

জভাাম্মদ নাহেয াঈদ্দীন মভা: কাভাল উহিন হদন ভজুে গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩৬৬ ০১৮৩২৮০৪২৯২

১২৭

জেওযা খাতুন মভাহাম্মদ হাসান গৃহহণী গাছুয়া ভারলক 

ভাষ্টারেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৪৯৫

১২৮

েীভ াঈদ্দীন মৃত আব্বাস আলী কৃষক গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৫৪৬ ০১৭৮৫৮৮১৩৯০

১২৯

নাহেভা জফগভ মভা: মফলাল উিীন গৃহহণী গাছুয়া ফারতন 

ভাষ্টারেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৬৯৪ ০১৭৭৮৬৫২৭৯৩

১৩০

পাজতভা জফগভ শহপকুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৩২২

১৩১

হফহফ খহতো মভা: ইব্রাহীভ গৃহহণী গাছুয়া োংরজে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫০৫০ ০১৮২৫৩৬৩০০৬

১৩২

াঅরভগীয মভায়ারজ্জভ মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া ধরনে মগা 

ফাড়ী -০২

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৫৬১১ ০১৭৭৫৮১৩৩০২

১৩৩

জভা: তাভহেদ জাজন জচৌধুযী আকফে মহারসন মৈৌধুেী কৃষক গাছুয়া আকফে 

মহারসন 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮২১৪ ০১৮১১৩৮০৮৮৩

১৩৪

ভাভুনুয যহদ নুে মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৬১

১৩৫

াঅজনাোয মিলাভত উল্যাহ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৪৫

১৩৬ ান্নান
মফলারয়ত মহারস হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৭৮

১৩৭

খাহদো জফগভ আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৯২

গাছুয়া গাছুয়া

১৩৮

যহভা জফগভ হভজানুে েহভান গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৬১

১৩৯

োাঈোয হাহপজ উল্ল্যাহ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৪৫

১৪০

ভাাইন াঈহদ্দন আব্দুল হাই কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৭৮

১৪১

োরাহভো ইব্রাহহভ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৯২



১৪২

ুযভা মভাস্তপা গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৬১

১৪৩

যাজনা জফগভ মভা: মহজন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৪৫

১৪৪

ারুর জফগভ জহসভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৭৮

১৪৫

োজরো জফগভ আবুল ফশাে গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৯২

১৪৬

হফেধন সাভছুহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৬১

১৪৭

াাফ াঈহদ্দন আব্দুস সালাভ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৪৮

হনোভ াঈহদ্দন  নুেিাা কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৪৯ জফাযান াঈহদ্দন
সাভছুল হক হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৫০

নাহেয াঈহদ্দন মভাফারেে আলভ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৫১

হেযন আবুল কারশভ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৫২

পুর হভো াাআ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৫৩

াঅেভা জফগভ নাহিে উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৫৪

যাজদ গুোহভয়া হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৫৫

ুহপো জফগভ সাহাফ উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০০৪৫

১৫৬

জভা: াআাঈেু আব্দুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০১২৩

১৫৭

হুভােুন েহফয মৃত মনয়াভত আলী হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০১৪৫

১৫৮

োপয মৃত আবুল খারয়ে হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৪৪৮

১৫৯

জোযা জফগভ ফাবুল আক্তাে গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৪০৩

১৬০

জখােন মভাস্তাহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৬১

োাঈোয আবুল ফশাে হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৬২  ফাায াঈহদ্দন
ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৬৩

  ফাফুর ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৬৪

 যাজর সাভছুল আলভ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া



১৬৫

হনোভ াঈহদ্দন ইভামুন হক হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৬৬

হফহফ াঅজো মসাহোফ মহারসন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৬৭

 যহভ নুে আলভ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৬৮

  াঅফোয ভহপজুে েহভান হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৬৯

 নুুয  পেহাদ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৭০

 নাাআভা জফগভ হেন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৭১

 াহধন আ:িালাভ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া

১৭২

ফাদা জাে কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

১৭৩

হরটন মৃত পজল হক হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৭৮

১৭৪

াঅজনাোয সহপকুল আলভ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬২৭৪

১৭৫ হফহফ স্বপ্না
মভা: মসারহল গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৬২

১৭৬

াঅব্দুর ান্নান মফলারয়ত মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯১৫২

১৭৭

জভা: যহপে মৃত মভা: হৈহিক কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৩৮৯

১৭৮

াহপো খাতুন শাভছুল হক গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০০৮০

১৭৯

াঅব্দুর াঅওোর মৃত আব্দুল িালাভত সুকানী হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০০০৭

১৮০

ভহযেভ মৃত শহীদ উল্যাহ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯০৪৯

১৮১

নাহদা হুভায়ুন কহফে গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০০২৬

১৮২

জভা: ফাায াঈহদ্দন মৃত পজলুল হক কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৫২৫

১৮৩

খাহদো জফগভ এজহারুল ইসলাভ কালাহভয়া গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৩১৩

১৮৪

পহযদা াআোেহভন মফােহান উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া

১৮৫

াহদা জফগভ হগয়াস উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব ০৩ গাছুয়া

১৮৬

ভজনাোযা জফগভ নয়ন মহারসন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৯৭

১৮৭

হযনা জফগভ মভা: মভাস্তপা গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৯৩



১৮৮ জভা: াঅফুর োজভ
ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৬৭৩

১৮৯

জভা: হযন আবু হাহনপ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৫০২

গাছুয়া গাছুয়া

১৯০

জভা:াআব্রাহভ নহজে আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৩০

১৯১

াঅফ ুতাজয নহজনননন হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭২৬

১৯২

নুয ভাওরা মৃত ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৩৫

১৯৩

তাহভনা জফগভ নুে আলভ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৬৩

১৯৪

রুা মভা: হেন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৫১

১৯৫

জভা: েেনার মসাহোফ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৯৯৫১৫১৭৮৩০১০১১৬৭

১৯৭

হফহফ াঅজো মৃত মভা: মসাহোফ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৭৬৬

১৯৮

হপজযাো জফগভ মৃত আব্দুল আউয়াল গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৩৮৩

১৯৯

জভাজভনা জফগভ মসারলভান গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩৩১৯৩৬৫

২০০ েীভ াঈহদ্দন
মৃত মজফল হক  হদন  ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯০৮৫

২০১

াঅব্দুর োজদয াভীভ মভা: অহহদুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯০৭৬

২০২ হফহফ ভহযেভ
মভা: মসাহাগ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০০২০

২০৩

োানাযা আব্দুে েহশদ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৮৭১

২০৪

োহদরু াআরাভ পখরুল ইসলাভ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯২৭৭

২০৫

জভা: াঅশ্রাপ াঈরযা মৃত আবু ছুহপয়ান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯৮৪৭

২০৬

োাঙ্গীয াঅরভ মৃত ওফাইদুল হক হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০০০০০০১

২০৭

ুযভা জফগভ হনজাভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ৩৩২৩০২১৪৯৬৮৭৬

২০৮

ফুো জফগভ আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২১৮

২০৯

ভাাআধন আব্দুি িালাভ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৪৭৯

২১০

জভা: ভাাআন াঈহদ্দন মভাস্তাহপজ হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৪৫



 গাছুয়া গাছুয়া

২১১

াঅজো জফগভ কাউিাে গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া

২১২ াঅফুর োজভ
ভহজবুল হক হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৩ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৭৬৭২৬

২১৩

াঅহভনুর াআরাভ এয়াহিন কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব নাং-০৩ গাছুয়া

২১৪

নাহেভা জফগভ কাভরুল হাসান গৃহীহন গাছুয়া আলা উিীন 

মসোং ফাড়ী,০৪

গাছুয়া ৪২০২২৯১৬৯৮

২১৫
হফহফ াঅজো মভা: কাভাল গৃহহনী গাছুয়া মফড়ীে 

াড়,০৪

গাছুয়া ১৯৯৭১৫১৭৮২০১০৪৪৮১ ১৮৮১৪৪৩১৯৪

২১৬
যাহফো জফগভ জালাল উিীন গৃহহনী গাছুয়া মবালা কাহজে 

ফাড়ী,০৪

গাছুয়া ২৮১০২১৪৮৬২ ১৮৭৬২৭৭৫৩৪

২১৭
জহরনা জফগভ মভা: ভন্নান গাছুয়া নুে হভয়া মু: 

ফাড়ী,০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৭০ ১৮৩৭৯৩৫৮১৫

২১৮
যহভ আরনায়ারুল হক গাছুয়া আলা উিীন 

মসোং ফাড়ী,০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩৭৪ ১৮৩৮৮২৯৩৩০

২১৯
জানা মভা: নাহিে গাছুয়া মভৌ: ফহশে 

উল্যাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৩১

২২০
াযহভন াঅক্তায মভা: জারফদ গাছুয়া আলা উিীন 

মসোং ফাড়ী,০৪

গাছুয়া ১৯১৯১১৫১৭৮৩০০০০০০০ ১৬৪৪৮৩৪০৭৯

২২১
জযাজেো জফগভ মৃত সহপকুল হক গৃহীনী গাছুয়া নুরুল আলভ 

মভম্বারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৪১

২২২
জভা: জভাস্তপা মৃত মুহশ বদ নভয়া কৃষক গাছুয়া হসকদাে 

ফাড়ী০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৮৭

২২৩
জভা: াঅফদযু যভান মভা: আবুলকালাভ কৃষক গাছুয়া নুে হভয়া 

মুন্সীে ফাড়ী 

গাছুয়া ২০০০১৫১৭৮৩০০১৮৬১১

২২৪
ভুাাং া াঅরভ মৃত সাভছুল হক কৃষক গাছুয়া পজল হাজীে 

ফাড়ী,০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬৪৪ ০১৮৩২৬৫৪৪০৮

২২৫
যাজনা জফগভ মভা: মহজন শ্রহভক গাছুয়া ০৪ নাং ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৬১

২২৬
ারুর জফগভ জহসভ উিীন হদন ভজুে গাছুয়া ০৪ নাং ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৪৫

২২৭
োজরো জফগভ আবুল ফাশাে শ্রহভক গাছুয়া ০৪ নাং ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৭৮

২২৮
জভা: তােরু াআরাভ মৃত আব্দুল মভাতারলফ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২৯৬

২২৯
াানাযা জফগভ মভা: মভাস্তপা গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৬৯

২৩০
জযহেো জারপে মহারসন গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬৪৭

২৩১
জভা: হযদওোন মগালাভ েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৪২

২৩২
জভা: হরটন মগালাভ েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪২৩



২৩৩
াহদ াঈল্ল্যা মৃত মতাপারয়ল আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪১১

২৩৪
ুযাাআো জফগভ নাহদ মভা: সাইদুল ইসলাভ গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২৬৬

২৩৫
পহযদ আলাউহিন কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৪৬

২৩৬
াঅজো জফগভ মৃত দারফে আহাম্মদ গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০৫১

২৩৭
েহেনা জফগভ আফদুল ফারতন গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯৪৮

২৩৮
হরহরা জফগভ মভা: হারসভ গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৮০

২৩৯
যক্তান  াঅযা জফগভ মিলাভত উল্ল্াহ গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩১৭

২৪০
জযাহেো জফগভ জাহাঙ্গীে আলভ গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৬০

২৪১
জভা: ভনেুয মৃত মভা: ভহপজ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১১০১

২৪২
পহোঈর াঅরভ মৃত নুরুল আলভ মভম্বাে কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১০৬

২৪৩
জভা: াঅব্দুর ভাজরে মৃত নুে মহারসন কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৯৪৫

২৪৪
জভাোজভর জাজন মৃত সউল জাভাল কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ বে-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪০৩

২৪৫
জোযা জফগভ মভা: েহপক গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩-২৩৯১

২৪৬
ওফাাআদরু ে লুৎফুে েহভান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৬৩

২৪৭
াজরা  জফগভ আবুে মহারসন গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬২২১

২৪৮
জভা: জপাযোন াঈহদ্দন মভা: জহহরুল হক কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২০৩০

২৪৯
াআাঈেু ছুহপয়ান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬২৭৩

২৫০
জভাাম্মদ ভুনেুয মভা: ছুহপয়ান কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪০৮

২৫১
াোওোতা জাজন আবুল মহারসন কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৩৪

২৫২
জযহেো মভাস্তপা গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩৮৮

২৫৩
াঅজনাোযা  জফগভ মভা: মফলাল গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৫৮

২৫৪
াঅজনাোযা জফগভ মভা: মভাস্তপা গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২৮১

২৫৫
াভেুন নাায শাশছুল হক গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২৩৫



২৫৬
ভাাইন াঈহদ্দন মৃত আহজজুল হক কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩৫৫

২৫৭
জভা:াঅেুফ মৃত েহপকুল কারদে কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৯২৩

২৫৮
াঅফদরু যহভ আবুল কালাভ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৯১০

২৫৯
জযাহেনা াঅক্তায মভাহাম্মদ ফহশে গৃহহনী গাছুয়া নুরুল আলভ 

মভম্বাে এে 

গাছুয়া

২৬০
জভাাম্মদ োপয াআরাভ আবুল কারশভ কৃষক গাছুয়া আলভ 

উসভান 

গাছুয়া

২৬১
াজেযা জফগভ ওভে পারুক গৃহহনী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৯৩৭

২৬২
নাহগণ ইহিি আলভ গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬২২ ০১৩০১০১৬৮৬২

২৬৩

রুভা জফগভ শারহ আলভ গৃহহণী গাছুয়া ওভে আলী 

সিাে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৪৫৬ ০১৮৩৮২৯৯৩৪২

২৬৪

হররুপা জফগভ দুলাল গৃহহণী গাছুয়া মহাজী 

জুলহপকাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬০২ ০১৮৬৩২৫৮৮৫৩

২৬৫ জভা: ভাপুর
মভা: নুে ইসলাভ কৃষক গাছুয়া হাজী 

জুলহপকাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪২৪ ০১৮৩৭৯৩৫৮১৬

২৬৬

জভা: জরােভান জাজন মভাশােপ মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া মবালা কাহজে 

ফাড়ী -০৪

গাছুয়া ৪১৮১৬৩৩৪৬৪ ০১৮৭৬৩৯৬০৮১

২৬৭

জহরনা কাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া হফো কাজীে 

ফাড়ী-০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩২৩ ০১৮৩১৪৩৬৫৯৪

২৬৮

ুযভা ফাহাে উহিন গৃহহণী গাছুয়া হসকদাে ফাড়ী 

-০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২৯১

২৬৯

াঅজভনা জফগভ ুভী মভা: মেজাউল কহেভ গৃহহণী গাছুয়া মভৌলবী ফহশে 

উল্যাে ফাড়ী -

গাছুয়া ৪৬৫২৩৪১৪৮০ ০১৮৭৯১০৪৮৮১

২৭০

েীভ াঈহদ্দন মৃত আসলাভ হদন ভজুে গাছুয়া কাভাল হাজীে 

ফাড়ী -০৪

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২০৪৮

২৭১

াজনা মভা: হল ন গৃহহণী গাছুয়া মভৌ: ফহশে 

উল্যাে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৩৩ ০১৮৪৬৫৭৫৬৮১

২৭২

জভা: ফাফুর মভাজারম্মল মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া মভৌ: ফহশে 

উল্যাে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪০৭ ০১৮৪৬৬৩১৬৯৭

২৭৩

জযাজেো জফগভ মভাজারম্মল মহারসন গৃহহণী গাছুয়া মভৌ; ফহশে 

উল্যাে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৪৪ ০১৮৭৯১০৪৮৮১

২৭৪

জভাা: তাচহরভা জফগভ মভা: হেরদায়ান গৃহহণী গাছুয়া মৌদ্দুে মগা 

ফাড়ী -০৪

গাছুয়া ১৫২৭৮০৫২২৪৬৮৬

২৭৫

পুরফানু মু:জাে গৃহহণী গাছুয়া হাজী 

জুলহপকাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬২৬

২৭৬

জভাাম্মদ পখরুর াআরাভ মভাহাম্মদ মভাস্তাহজুে েহভান হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৫৯৬৫৪০২৯২৫৫৩

২৭৭ স্বপ্না জফগভ
আফদুল কারদে গৃহহণী গাছুয়া হফড়া কাহজে 

ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩৩২

২৭৮

াযবীন াঅেতায ভাহনক গৃহহণী গাছুয়া হাজী ইভানুল 

সুকানীে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৯০০



২৭৯

জভা: াান আব্দুল কারদে কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৯৯০১৫১৭৮৩০০০০১৯৬

২৮০

হপজযাো জফগভ মভা: হিহিক গৃহহণী গাছুয়া নুরুল হক 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৩৮৯

২৮১

জভা: জহরভ মভা: এনরলক হদন ভজুে গাছুয়া আলঅ উহিন 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩৭৫

২৮২

াযবীন াঅক্তায আরনায়াে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ার্ ব -০৪ গাছুয়া ১৯৯৬১৫১৭৮৫৫০১৮০৭৯

গাছুয়া গাছুয়া

২৮৩

হপজযাো জফগভ মভা: মসারহল উহিন গৃহহণী গাছুয়া মভৌ: ফহশে 

উল্যাে ফাড়ী -

গাছুয়া ৪৬৫২৩৪১৪৯৮ ০১৩১৪০৬৮০৯

২৮৪

জােজন াঅযা জফগভ মভাহাম্মদ হল ন গৃহহণী গাছুয়া আলাউহিন 

মসোাংএে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৩৫৯ ০১৮৫৭৬৭০৮৭০

২৮৫

াহভনা াঅেতায আবুল কারসভ গৃহহণী গাছুয়া মবেী ফাধ-০৪ গাছুয়া ১৫১৭৮৬৫১৯০৯৪৯ ০১৮৩২৬৫৪৪০৭

গাছুয়া গাছুয়া

২৮৬

হদদারুর াঅরভ আবুল খারয়ে   কৃষক গাছুয়া নুরুল আলভ 

মভম্বাে এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৩৬ ০১৮৩০৬০১৯১২

২৮৭

হফোধন সাভছুহিন গৃহীহন গাছুয়া ০৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২১৯২

2৮৮
াঅজনাোযা শহপকুল আলভ গৃহীহন গাছুয়া ০৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬২৭৪

২৮৯

াাফ াঈদ্দীন মৃত ইসলাভ কৃষক গাছুয়া ০৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৪৭২

২৯০

নুয নাায েহপক গৃহীহন গাছুয়া ৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২৭৪

২৯১

হযনা জফগভ মভা: হভলাত গৃহীহন গাছুয়া ৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩০০১

২৯২

যাজদ গুো হভয়া প্রহতফন্দ্ধী গাছুয়া ৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৮৮১

২৯৩

াঅফুর োজভ আব্দুল আলী কৃষক গাছুয়া ৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২২০৯

২৯৪

জদজরাোয জাজন মৃত আব্দুল ফারতন হদন ভজুে গাছুয়া ৪নাং-ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৫১৭৮৩০০০০০১৫

2৯৫

হফহফ াাোন মৃত মভাস্তাহপজ গৃহীহন গাছুয়া মফড়ীে াড় গাছুয়া ১৫০৫১০৩০৩০৫০

২৯৬

রােরা জফগভ মভা: নজরুল গৃহীহন গাছুয়া মফড়ীে াড় গাছুয়া ১৫০৫১০৩০৩০০৪

২৯৭

াহদা মভা: হশন গৃহীহন গাছুয়া সুইজ মগই গাছুয়া ১৫০৫১০৩০৩১৩১

২৯৮

তাযা জফগভ আবুল ফশাে গৃহীহন গাছুয়া মবালা কাজীে 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫০৫১০৩০৬২০৬

২৯৯

পহযদা জফগভ আবুল কারশত গৃহীহন গাছুয়া আব্দুল ফাহেক 

মুন্সীে ফাড়ী,

গাছুয়া ১৫০৫১০৩০৬২৩৭



৩০০

জভা: রুজফর মভা: জহসভ উিীন হদন ভজুে গাছুয়া জহসভ এে 

নতুন ফাড়ী,

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২০৯৪

৩০১

ভুাম্মদ হদ াঈরযা মৃত জালাল  আহম্মদ কৃষক গাছুয়া সাহদক্কাে 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৬৫২ ০১৮৬১৬৬০৯৩৮

৩০২

জভাস্তাহপেযু যভান আপাজ উল্যা কৃষক গাছুয়া সাহদক্কাে 

ফাড়ী -০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৬৭৯ ০১৮৬১৬৬০৯৩৮

৩০৩

জভা: োভার াঈদ্দীন মৃত আদালত কৃষক গাছুয়া মদায়াহজে মগা 

ফাড়ী -০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৮৬৬ ০১৮৩৪৪৯০৫৬৫

৩০৪

হাঈহর াঅেতায মভা: আলাউহিন গৃহহণী গাছুয়া সহপউল্যা 

ভাহিে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৭৫৬ ০১৮১৫১১৯০৭৫

৩০৫

জপার ুজফগভ আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০৬০ ০১৮৭১১৭০৯৬৯

৩০৬

জভাাাং পহযদ নুরুল আলভ হদন ভজুে গাছুয়া আরনায়াে 

আলী হাজীে 

গাছুয়া ১৯৭৪১৫১৭৮৩০৩৯৩১৬৯ ০১৮৩২৫৮৮৭১৩

৩০৭

ভভতা জফগভ কাভরুল হাসান দয়াল গৃহহণী গাছুয়া লুতু সুকানীে 

ফাড়ী -০৫

গাছুয়া ৬০০২৩২৫৮৬৫ ০১৮৬৬০৩২৫৪৩

৩০৮

জভা: াঅফ ুফক্কয মৃত মভালবী মভাজাপপে হদন ভজুে গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৪২৮

৩০৯

হফহফ েুাযা মুহাম্মদ সহহদ উল্যাহ গৃহহণী গাছুয়া উহজে আলী 

ভাহিে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৬৮৭ ০১৮৩৬৭১০৯২৯

৩১০

াজদা জফগভ মৃত হারুন েহশদ গৃহহণী গাছুয়া চলরিে মগা 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৮০৬ ০১৮১৮০৭১১৮৬

৩১১

াঅফুর োরাভ মৃত নহজে আহম্মদ হদন ভজুে গাছুয়া লদ্দিে মগা 

হিভ নতুন 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৮৮ ০১৮১১৬৭০৮৭২

৩১২

পহেরা জফগভ মুহাম্মদ শহপকুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া আহাম্মদ 

মিাফহান  

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪২১৯ ০১৬১৪৩৫৩৭১১

৩১৩

জভা:াঅফুর খাজেয মৃত জালাল আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া অহলহভয়া ঘে 

ওয়ালাে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮৪৪ ০১৮৩২৪৩৮৮৪৮

৩১৪

ভুাম্মদ জফরার াঈহদ্দন িাইদুল হক হদন ভজুে গাছুয়া সহপউল্যা  

ভাহিে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৭৬৭ ০১৮৩৬৭১০৯১৭

৩১৫

াঅেুফ াঅরী মৃত কালা হভয়া কৃষক গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৫৯২ ০১৮১৮৩২০৯৫০

৩১৫

জভাাাং হনোভ মৃত জয়নাল আরফদীন কৃষক গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৫৬ ০১৭৬৩৯৯২৫১১

৩১৬

জভাাাং জচৌেদন মৃত ইভাভ মহারসন কৃষক গাছুয়া আফদু রু 

ভাহিে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৭৬ ০১৮২২৩০৬৪৬৬

৩১৭

জভা:াঅফ ুতাজয মৃত গুো হভয়া হদন ভজুে গাছুয়া সীতাকুন্ড-০৫ গাছুয়া ১৫২৮৬০৭০২২৯১৮ ০১৮৮০৯২৮৯৭০

৩১৮

জভর অনফুল দাাঁস মজরল গাছুয়া মজরল 

া াওয়ােীে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৪৫ ০১৮৩৩২৫১৫২৫

৩১৯

জভা: হযাে াঈদ্দীন মৃত মুন্সী মসকােে মহারসন কৃষক গাছুয়া েহভরতে 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৯৫৫১৫১৭৮৩০০০০০০৭ ০১৭৬০৪৮৫৮৫৫

৩২০

জভা: জরার জাজন মৃত আহভে মহারসন কৃষক গাছুয়া সালাভত 

মভাল্ল্া  -০৫

গাছুয়া ৩৩২৩০১৩৩২৯৯৯৩ ০১৮৭২০৫৫৮০১

৩২১

োরাফাহ হপ্রয়লাল গৃহহণী গাছুয়া পূফ ব মজরল 

ফাড়ী -০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৯০৫ ০১৮৭০৫৮৮৮২০



৩২২

শ্রী িুহদযাভ অনাথ ফন্ধু মজরল গাছুয়া মজরল াড়া -

০৫

গাছুয়া ১৯৮২১৫১৭৮৩০০০০০২০ ০১৮৬৮০৭৫৪৫৪

৩২৩

জভাাাং জযনু মভাজাপপে হদন ভজুে গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০৭৩ ০১৭৬৩৯৯২৫১১

৩২৪

জভা: জভাোজম্মর জাজন মৃত মজফল হক কৃষক গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৪৬০ ০১৮২৭৪৭৭৮৫৬

৩২৫

েহভ াঈদ্দীন মৃত মভা: আফদুল্যা কৃষক গাছুয়া মদায়া গাজীে 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৭৫ ০১৮৭৯৩৪৪৩৪২

৩২৬

জভা:াঅফ ুতাজয মৃত ভহজবুল হক কৃষক গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৪৫২ ০১৮৭৯৫০৯২৭৫

৩২৭

হফহফ ভহযেভ মৃত মভাজারম্মল হক গৃহহণী গাছুয়া েহভরতে 

পুোন ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪২৬৮ ০১৮১৪৯৬৮৭৩২

৩২৮

াঅফুর োরাভ মৃত মদরলায়াে মহারসন কৃষক গাছুয়া মফড়ীে াড়-

০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৪১৫ ০১৮৫৪৭৬৫৩৫২

৩২৯

জভাোম্ম? খহতো জফগভ মভা: িালাউহিন গৃহহণী গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৪২২ ০১৮৭৮১৪০৬৭২

৩৩০

জভাাাং জফরার জাজন মৃত আহভে মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া লহতপ 

ভূইয়াে উত্তে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৩১২ ০১৮২৪০৯৩২৭৮

৩৩১

াহেপা জফগভ মদারলায়াে গৃহহণী গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৫১৫ ০১৮২৮৫৭৪২০৫

৩৩২

জভা:েেনার াঅজফদীন মৃত মভােনুে ইসলাভ হদন ভজুে গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৫৮৫ ০১৮৮১২৪৭৯৬১

৩৩৩

পহযদা াঅক্তায জাভাল উিীন গৃহহণী গাছুয়া মভৌ:িারল 

আহাাং ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১১৪ ০১৩০৯৭৩৬২৫৪

৩৩৪

জভা: েেনার াঅজফহদন মৃত: মসোজুল ভাওলা কৃষক গাছুয়া েহভরতে 

পুোন ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪২৫৬ ০১৮২৪৬২৪৩৫৬

৩৩৫

পহযদা াঅেতায ুভা মভা: আরনায়াে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া েহভরতে 

দহিণ  ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৩৬৮ ০১৭১৯২২৭৬০৮

৩৩৬

াযবীন জফগভ মভাশােেপ মহারসন গৃহহণী গাছুয়া েহভরতে 

পুোন ফাড়ী -০

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪২৫৫

৩৩৭

জোযা জফগভ মভাজারম্মল মহারসন গৃহহণী গাছুয়া আব্দুরু 

ভাহিে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০১৩

৩৩৮

জভাাাং াজভ আফদুল কদ্দুি হদন ভজুে গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৪৬৬ ০১৩০৫৯৯৪৯৩৭

৩৩৯

জহরভ াঈহদ্দন মৃত আবুল খারয়ে কৃষক গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৪২৩ ০১৮৮১৯১২৬৪৮

৩৪০

জভা: ফাফুর আফদুল হাহনপ কৃষক গাছুয়া মফড়ীে াে -

০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৫৯৪ ০১৮৭০২৬২২৪৭

৩৪১

জভা: জফরার হারুন েহশদ কৃষক গাছুয়া মফড়ী াড়-০৫ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৫৭৯ ০১৮৯০৮৬৫১৭৬

৩৪২

াহেনা জফগভ আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া ার ায়ােী 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৭৫ ০১৮৩২৫১৬৯৪

৩৪৩

জভা: পহযদ মভা: শাহাবুহিন হদন ভজুে গাছুয়া আভানত 

আলী 

গাছুয়া ১৯০৫৭৬৫৫৬৪ ০১৬৪৪৯৯৯৩৬৩

৩৪৪

জভাাাং োাঈোয মভাস্তাহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০৩৫ ০১৬৪৪৬৩৭৩৫৪



৩৪৫

জযৌন াঅযা জফগভ ইহলয়াি গৃহহণী গাছুয়া আহাম্মদ 

মিাফহান 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪২১৩ ০১৮২৮৫৭৪৪৪৪

৩৪৬

তপুযা াঅেতায মভা: কাভাল উিীন গৃহহণী গাছুয়া া ােীে 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০০৬২ ০১৭২৪০১৫৩৩৪

৩৪৭

যহফাঈর াঅরভ মৃত মসোজুল হক কৃষক গাছুয়া েহফউল 

আলভ এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৫২

৩৪৮

ভাাআন াঈহদ্দন মৃত হারুন েহশদ কৃষক গাছুয়া চলরিে মগা 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৮৫০

৩৪৯

ভুাম্মদ নুয জাজন মুহাম্মদ মসোজুল হক কৃষক গাছুয়া নুেিাা 

মকাম্পাহনে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৬০৩

৩৫০

ভুাম্মদ নাহেয মসোজুল হক কৃষক গাছুয়া নুেিাা 

মকাম্পাহনে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৯১

৩৫১

জযাজেো জফগভ মভাজারম্মল মহারসন গৃহহণী গাছুয়া মভৌ: িারল 

আহাাং ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৪৫ ০১৮২৬০৬২৫৯৩

৩৫২

ারুর জফগভ জারকে মহারসন গৃহহনী গাছুয়া মভা: িারল 

আহাে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৪৭ ০১৮৬৪২৫৯৬১০

৩৫৩

জভা: জারাাআভান আব্দুল সাত্তাে হদন ভজুে গাছুয়া কাহিয়াে াড় 

তারজে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৯৫৬০৮৮৬১১ ০১৮৮০৩০৯৬১০

৩৫৪

জভাাম্মদ াঅফদযু যীভ মৃত ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া নুেিাপা 

মকাম্পানীে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৬১৬ ০১৮৫৮৯৮৯২৭০

৩৫৫

নুয োান জফগভ মৃত আফদুল হাহদ গৃহহণী গাছুয়া মনায়াোে 

ফাড়ী -০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৮১০

৩৫৬

াঅহনেূর ে মৃত খুেহশদ হভয়া কৃষক গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৮১৯

৩৫৭

জভাস্তাহপেযু যভান মৃত ইহিি আলভ হদন ভজুে গাছুয়া মভৌ: িারলহ 

আহাাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৪৩

৩৫৮

জভাাাং েজরভান মৃত হারুন েহশদ কৃষক গাছুয়া আইদুে 

েহভারনে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৮১

৩৫৯

জভা: জফরার াঈহদ্দন মৃত মসকাোে মহারসন কৃষক গাছুয়া মভৌ: িারলহ 

আহাাং ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৫৫

৩৬০

হেনা জফগভ মভাস্তাহপজুে েহভান গৃহহনী গাছুয়া মভৌ: িারলহ  

আহাাং ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১৩৩

৩৬১

োভার াঈহদ্দন মৃত কাহলা হভয়া কৃষক গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০৭৮

৩৬২

ুহপো জফগভ েহপকুল ইসলাভ গৃহহনী গাছুয়া মভৌ: িারল 

আহাাং ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪১২৭

৩৬৩

জভাাাং োপয মৃত পজল হক কৃষক গাছুয়া া ােীে ফাড়ী 

-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০৫০

৩৬৪
াাফ াঈহদ্দন মৃত মলাকভান মহারসন কৃষক গাছুয়া আব্দুরু 

ভাহিে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪০০৫

৩৬৫

জভা: জভাযপ জাজন মৃত হারুন েহশদ কৃষক গাছুয়া লহতপ ভূয়াে 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৯৮৫১৫১৭৮৩০০০০০২৮

৩৬৬

ভাপুো জফগভ মুসরলহ উিীন গৃহহণী গাছুয়া চলরিে মগা 

ফাড়ী-০৫

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৪৮০৭

৩৬৭

জভাাম্মদ াঅহযপ মভাহাম্মদ হাহপজুল হক হদন ভজুে গাছুয়া লহতপ 

ভূইয়াে ফাড়ী-

গাছুয়া ৬৪৫৫৭৯৬৩০৭



৩৬৮

াঅজভনা জফগভ মভা: আবু ইউছু গৃহহণী গাছুয়া েহহভ উহিন 

ভাহিে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৬৩৫ ০১৮৩০৩৬১৩০৩

৩৬৯ জভাজভনা জফগভ
আকফে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া চলরিে মগা 

কাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৮৩৬ ০১৭৪৮৪৪৫১৬৮

৩৭০

োরভা াঅক্তায রুনা মভা: েহফউল আলভ গৃহহণী গাছুয়া হাহদয়াে মগা 

ভরেে ফাড়ী -

গাছুয়া ৬০০২৩২৬১০৩

৩৭১

যহভা জফগভ মৃত হিহিক আহারম্মদ গৃহহণী গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞা 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯৮১ ০১৮১১৯৩৪৯০৬

৩৭২

াঅজনাোয জাজন মৃত রুহুল আহভন হদন ভজুে গাছুয়া কাহদে ফকস 

হভয়াহজে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৯৬৮১৫১৭৮৩০০০০০০৩ ০১৮১১৬৫৮৮৭০

৩৭৩

জভা:োাঙ্গীয াঅরভ মভাতারেে আহাম্মদ হদন ভজুে গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞা 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯৬৬ ০১৮১৪২৬৬১১৪

৩৭৪

োানাযা জফগভ েহপকুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া কাহদে ফক্স 

হভয়াহজে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৬০৪

৩৭৫

যাহফো জফগভ কাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া চলরিে মগা 

নতুন ফাড়ী-০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৮৪৭

৩৭৬

জভাাম্মদ হেফ মভা: আরনায়াে মহারসন কৃষক গাছুয়া আব্দুল লহতপ 

ভূয়াে ফাড়ী-

গাছুয়া ৮২৪০৬১৩৪১৭

৩৭৭

জভা: জগারাভ জভাস্তপা মৃত িারয়দুল হক হদন ভজুে গাছুয়া হাহজ পজলুে 

েহভান 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৫০৫ ০১৭৬৩৬৮৮২৫৩

৩৭৮

ারা াঈহদ্দন জাভাল উহিন হদন ভজুে গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞাে 

গাছুয়া ১৯৬২১৫১৭৮৩০০০০০০০৫ ০১৮২০০১১৪১০

৩৭৯

জভাোজম্মর মফােহান কৃষক গাছুয়া জাভারলে 

ফাড়ী -০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৭৩৫ ০১৮২৪৭৮০৯৯৮

৩৮০

পাহভা জফগভ আলভগীে গৃহহণী গাছুয়া ইয়াহিরনে 

নতুন ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৭৪১ ০১৮১৩৭৮৫৬২১

৩৮১

জভা: ভান্না আবুল হারসভ হদন ভজুে গাছুয়া চলরিে মগা 

ফাড়ী -০৬

গাছুয়া ৪২০২২৮৩০০০ ০১৮৮১৫৯৬৩০৩

৩৮২

জভাাম্মদ াাআপুর াআরাভ মৃত পরয়জ আহম্মদ কৃষক গাছুয়া পরয়জ 

আহম্মদ এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৭৬৮ ০১৮৩৯৫৮৪১৭০

৩৮৩

জভা: েহভ াঈহদ্দন মৃত হিহিক আহম্মদ কৃষক গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯১৪

৩৮৪
াঅযতী ফারা হবয়া যাভ গৃহণী গাছুয়া হকফর 

কৃসেয 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৫৪১ ০১৮৩৪৬৬১০০

৭

৩৮৫ জফাযান াঈহদ্দন
ভৃত এনাভুর ক হদন ভজযু গাছুয়া জাভারলে 

ফাড়ী -০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৮৪৯ ০১৮৩৭৯৩৫৮২
১

৩৮৬
জভাাম্মদ পুরহভো হভাাম্মদ তুইচান কৃলক গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৮০৭ ০১৩০৬৭০৫২০৩

৩৮৭
যনহেত হর হবয়াযায ীর হদন ভজযু গাছুয়া হকফয 

কৃসেয 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৫৪২

৩৮৮
ভজনাোযা জফগভ ভৃত হরাকভান হাান গৃহণী গাছুয়া হরাকভাসনয

 ফাড়ী -
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৮৪২ ০১৩১৯০৫১৮০

৩

৩৮৯
োজরা জফগভ হনজাভ উহিন গৃহণী গাছুয়া আফদযু 

রহতপ 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯৩১ ০১৮২০০২৪২৮০

৩৯০
েেনার আফদযু যহদ কৃলক গাছুয়া ছরসিয 

হগা ফাড়ী 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৮৪১ ০১৬৯০০৯৯৯০৪



৩৯১
নুয োান জফগভ ভৃত ভাকিুদ আরভ গৃহণী গাছুয়া হরাকভাসনয

 ফাড়ী -
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৮৪৩ ০১৮২৭৯১৮১১

৩৯২
হযোদ াভিুর আরভ  হদন ভজযু গাছুয়া হরাকভান 

ভাহিয 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৭১৬

৩৯৩
জযৌন হর ুহধয হর কৃলক গাছুয়া হকফর 

কৃসেয 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৮২১

৩৯৪
জভা: াহনপ হপকুর ক কৃলক গাছুয়া আান 

কাভরায 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৬৯৫ ০১৮৭৬৮৪৩৪২৪

৩৯৫
াআোেহভন হভাস্তপা গৃহণী গাছুয়া ছরসিয 

হগা নতুন 
গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৮৬৮

৩৯৬

জভা: াআভাাআর জাজন .মফােহান উহিন হদন ভজুে গাছুয়া জাভারেে 

ফাহড় -০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৮৫৩ ০১৮২৩১৪২৫০৮

৩৯৭ যাজফো াঅেতায
মভা: আলাউহিন গৃহহনী গাছুয়া আফদুে 

লহতপঅ 

গাছুয়া ১৯৮৪১৫১৭৮৩০০০০০১৮ ০১৬১১৫৫৪৩১৭

৩৯৮

জভা: াঅফ ুোজদ োভরুর মভা: জারকে মহারসন কৃষক গাছুয়া গাছুয়া ১৯৮৬১৫১৭৮৩০০০০০৩৬

৩৯৯

োভজদ আফদুল ভনাপ কৃষক গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞা 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯২০ ০১৮৩৮০১২১৬৪

৪০০

জভাাম্মদ হদরদায াঅরভ সুলতান আহাম্মদ হদন ভজুে গাছুয়া লহতপ 

ভূইয়াে ফাড়ী -

গাছুয়া ৩৭৩৮৩১২৭৪৭ ০১৮৩৮০৫৫৩৭৪

৪০১

জভা: াআেফার আিাদুল হক হদন ভজুে গাছুয়া আহসান 

কাভলাে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৯৯০১৫১৭৮৩০০০০২১৫ ০১৮২৭৭৬৬৭৯৩

৪০২

জখােন চন্দ্র যাে নীেভল কাহি োয় কৃষক গাছুয়া মকফল কৃষ্ণ 

শীরলে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৯৫২৩৪৭৬০৫

৪০৩

হদু যানী হর হেন ৈন্দ্র হশল গৃহহণী গাছুয়া মকফল কৃরষ্ণে 

ফাড়ী -০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৫৫০ ০১৮২২২২৯১৪৬

৪০৪

যতন চন্দ্র ীর মর্হফন্দ্র কুভাে শীল মজরল গাছুয়া মকফল কৃরষ্ণে 

ফাড়ী -০৬

গাছুয়া ১৯৬৭১৫১৭৮৩০০০০০১০

৪০৫

ভুহরভ াঈহদ্দন নুে উহিন হদন ভজুে গাছুয়া আব্দুল কহেভ 

হাহজে ফাড়ী -

গাছুয়া ৭৮০২৩১০১৩১ ০১৮৮১৪৩৪৮৫০

৪০৬

হনু্ট ীর হনহখল ৈন্দ্র হশল মজরল গাছুয়া মকফল কৃরষ্ণে 

ফাড়ী -০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৫৩৮

৪০৭

হপকুর াঅরভ মৃত আিাদুল হক কৃষক গাছুয়া েহভরতে মগা 

নতুন ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৮১৭ ০১৮১২৮৩৬০৮৯

৪০৮

াঅফদরু োজদয মৃত পখরুল ইসলাভ কৃষক গাছুয়া আফদুল 

লহতপ ভূঞা 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৯২৩ ০১৮২৯৫১১৮৬৮

৪০৯ যহভা জফগভ
আলাউহিন গৃহহনী গাছুয়া মদায়াহজ ফাড়ী 

-০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৬৪৬ ০১৮৩৩৫৩০৪৭২

৪১০

জযখা জফগভ কাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া মদায়াহজ ফাড়ী 

-০৬

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৩৬৩৮ ০১৭৮৮৭৭০৯৮৮

৪১১

জভাাম্মদ াআব্রাহভ ইহিি আলভ কৃষক গাছুয়া ঘা   ভাহিে 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১০২৭

৪১২

জভা: জফরার মতাজারম্মল হক কৃষক গাছুয়া আব্দুল ভনাপ 

ম ন্ডরলে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৯৪৯ ০১৮৩০৮০৫১৯৪

৪১৩ নেরুর াআরাভ
মভািারিক আহাম্মদ হদন ভজুে গাছুয়া মভকাজহন 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০১৫৩ ০১৮৩১৮৩৬২১১



৪১৪

জভা: জফরার াঈহদ্দন মভা: নুে আহরভদ হদন ভজুে গাছুয়া আহভদ 

মসোাংএে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১২৯৬

৪১৫

হপকুর ভাওরা কাহেবুল ভাওলা হদন ভজুে গাছুয়া দুলাল 

হভয়াহজে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৯৯২১৫১৭৮৩০০০০২০০

৪১৬

হফহফ াঅজো আফদুল মভাতারল গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৫১৬ ০১৭২০৮৬৭৮৭৬

৪১৭

জভা: ফাা্য মৃত রুহুল আহভন কৃষক গাছুয়া ফহসে 

কাভলাে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১১৮৩ ০১৮৩৫৪৭৪৪০১

৪১৮

জভাাম্মদ যহভ হদন ভজুে গাছুয়া ০৭ গাছুয়া ০১৮৭৯০১৭৪১৫

৪১৯

জভা: াাদাত জাজন হতা মফােহান উহিন হদন ভজুে গাছুয়া ০৭ গাছুয়া ০১৭৫৯৪৩৩০৯৫

৪২০

জভা: াাদাত জাজন শাহ আলভ কৃষক গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৬৪৯

৪২১

ধন ুজফগভ আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া াাঁহৈ ভাহিে 

ফাড়ী-০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৯১৫ ০১৮৬১৬৬০৯৪৫

৪২২

াযফীন াঅেতায ভাইন উহিন গৃহহণী গাছুয়া ভাওলানা 

আবু হাহনরপে 

গাছুয়া ১৫২৭৮০৯২১২৮১০ ০১৮১২৮৫৩৮৭৩

৪২৩ জভাোফ্পয  াঅরভ
মহদারয়ত উল্যা কৃষক গাছুয়া পহকে 

মভাহাম্মরদে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৭০২ ০১৮৪৫৫৪৪৯৭২

৪২৪

জভা: াঅরাাঈদ্দীন মৃত কাভাল উিীন হদন ভজুে গাছুয়া াাঁহৈ  

পহকরেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১০০৫ ০১৮৪৯৯৪০৯০৫

৪২৫

জযাহেন জফগভ মভা: দুলাল গৃহহণী গাছুয়া মভৌ: 

মভাস্তাহপরজে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৯০৩৩৮৬১৬ ০১৭৩১৩২৩১০৩

৪২৬

াঅরা াঈদ্দীন আবুফকে হিহিক হদন ভজুে গাছুয়া পহকে 

মভাহাম্মরদে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৭০২ ০১৮৫১৭২৮৪৮৭

৪২৭

জখােন জাজন পজলুল  হক হদন ভজুে গাছুয়া পহকে মভা: 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ৭৮০২৩১৪০৮৩

৪২৮

াানা জফগভ দুলাল গৃহহণী গাছুয়া পহকে 

মভাহাম্মরদে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৭৩২ ০১৮৩৪৬৬১০১৫

৪২৯

াানাে জফগভ হুভায়ুন কহফে গৃহহণী গাছুয়া িালভত 

ড্রাইবারেে 

গাছুয়া ১৯৯৪১৫১৮৬১৯০০০৩২৫ ০১৭২৫৩৮৭৮৭৯

৪৩০

তাহভনা াঅেতায আফদুল  কারদে গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৫৩০ ০১৮৭৯৫০১৬০৫

৪৩১

জভাাম্মদ াআাঈেু মভাহাম্মদ হারুন কৃষক গাছুয়া হারুন 

েহশরদে ফাড়ী 

গাছুয়া ২৪০৬৯৭০১৮২ ০১৮৩৭৭৮০১০২

৪৩২

জভা: াঅজনাোয জাজন মৃত মভা: আফদুল ফারতন কৃষক গাছুয়া আফদুল 

ফারতরনে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০০৬৬৭ ০১৬২৫৫৭৬২৬১

৪৩৩

ানাে জফগভ মভা: হেন গৃহহণী গাছুয়া ঈভান আলী 

িহকদারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৬৪৭ ০১৮৬৩২৫৭৫৮৫

৪৩৪ নুয নাায
মভা: ইউনুি গৃহহণী গাছুয়া ইভান আলী 

িহকদারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৯০১ ০১৮১৮০৭১৯৮০

৪৩৫

হফহফ াঅজভনা মভা: ওফাইদুল হক গৃহহণী গাছুয়া ঈভান আলী 

িহকদারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৭৫০ ০১৮১১৮৩০৭১৭

৪৩৬

জভাাম্মদ াঅব্দুর ান্নান মৃত আফদুল ভন্নান হদন ভজুে গাছুয়া কহেভ হভিাে 

ফাড়ী-০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৫৭৩



৪৩৭

হভনাযা জফগভ মভাহাাং: ইব্রাহীভ গৃহহণী গাছুয়া েী ফাড়ী-০৭ গাছুয়া ১৫২৭৮০৬২৩৫৫৯৪

গাছুয়া গাছুয়া

৪৩৮

জভা: দরুার মৃত শাভছুল হক কৃষক গাছুয়া খান সারহরফে 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৯১৫৭ ০১৮১৬৮২১৪১২

৪৩৯

নুয োান জফগভ মভা: আবুল কালাভ গৃহহণী গাছুয়া ওভে আলী 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৯১৩ ০১৮৫৯৫১৭৬৪৭

৪৪০

স্বপ্না জফগভ মভাহাাং মখাকন গৃহহনী গাছুয়া মফড়ীে াড় -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮১১২৮৭২৫৬ ০১৮৬২০৮৭০১০

৪৪১

জযাজেো জফগভ মভা: আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া ঈভান আলী 

িহকদারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৭৩৭ ০১৮২৮৫৭৪৫৬৪

৪৪২

জভা: ফাায মৃত মভা:মজফল হক কৃষক গাছুয়া ঈভান আলী 

িহকদারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৬৫৭ ০১৮২৩১৪৩৬৮২

৪৪৩

জভাোম্মৎ পাহভা জফগভ ভুক্তা আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া ইভান আলী 

মৈৌহকদারেে 

গাছুয়া ৩৭৫২২৯৯৭৬২ ০১৮৭৮১৬৬৭৪৬

৪৪৪

পারুর জফগভ আরনায়াে গৃহহণী গাছুয়া া ােী ফাড়ী-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৩৫৪ ০১৮৮৯২০৬১২৪

৪৪৫ ভুন্নী াঅেতায
মভা: মসারহল োনা গৃহহণী গাছুয়া আবুে মগা 

ফাড়ী-০৭

গাছুয়া ৬৪৫৫৮১৮০৯৩ ০১৮২৫০১২০০২

৪৪৬

হভনািী যানী যাে েণহজৎ ৈন্দ্র োয় গৃহহণী গাছুয়া তেনী 

কহফোরজে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৮৭৮ ০১৮১৪৩২৮৬১৯

৪৪৭

দরুার মভা: সাভছুহিন হদন ভজুে গাছুয়া পহকে 

মভাহাম্মরদে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৮৯২ ০১৬৪৪৬৩৬৭৬১

৪৪৮

জােজন াঅযা জফগভ আফদুল হান্নান গৃহহণী গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৮০২ ০১৮২৭২৭৩৭১১

৪৪৯

জভা: াঅফ ুাহনপ মৃত ভহপজুে েহভান হদন ভজুে গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৮৬৮ ০১৮১১৬৭০৮৮৩

৪৫০

জভা: এনাজেত াঈল্ল্া মভা: আব্দুল ফারতন হদন ভজুে গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ৩৩২৩০১২৫৮২৬২৬ ০১৮১৫৫৬৬৫৩৬

৪৫১

স্বপ্না জফগভ মফলারয়ত মহারসন গৃহহণী গাছুয়া কাহফরলে মগা 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১০২ ০১৮৭৫৭৯৩১৯৮

৪৫২

ভহভা জফগভ নাহিে উহিন গৃহহণী গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৭৯১ ০১৮৭৮২১০৫৬০

৪৫৩

জভা: াআাঈেু সাভছুল আলভ হদন ভজুে গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৯৬১ ০১৮৫৮০৫৫৮২১

৪৫৪

োানাযা জফগভ ভহহ উহিন গৃহহণী গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৭৮২

৪৫৫

ভজনাোযা জফগভ মপােকান উহিন গৃহহণী গাছুয়া দাদরনে মগা 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৮৮৬ ০১৭৫৬২০২০৪৯

৪৫৬ হপজযাো জফগভ
মৃত অহল উল্যা গৃহহণী গাছুয়া দাদরনে মগা 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৮৮৪ ০১৮১৮৮৫৯৬৬২

৪৫৭

জভা: নাহেয     াঈহদ্দন মভা:কাভাল উহিন হদন ভজুে গাছুয়া ইউ ছু 

জভাদাে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৯৬২ ০১৮২০০৩৭৬৭৫

৪৫৮

ুযভা আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া ইউছু 

জভাদাে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৬৮৩০৩০০৭৫৩ ০১৭৫৮১১৭৫১৯



৪৫৯

ভাাইন াঈদ্দীন সারফে আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া ইউছু 

জভাদাে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১৪৮৩৬

৪৬০

ুহপো জফগভ আফদুল কারদে গৃহহণী গাছুয়া নুরুল আলভ 

মভম্বাে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬২৬১

৪৬১

হহযনা জফগভ মভা: ইউনুি গৃহহণী গাছুয়া ইউছু 

জভাদাে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৭৬২ ০১৮৭৪৫১৪৩৯৭

৪৬২

জভা: জপযজদৌ আবুল কালাভ কৃষক গাছুয়া মভাল্ল্া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৭৯৬ ০১৮৩১৪৮৫৩৭৩

৪৬৩

জভা: রুজফর মভা: এভোন হদন  ভজুে গাছুয়া গাছুয়া ১৫৯৫৫১০৪০২৪৬৫ ০১৬৩২২৪৬৯৫১

৪৬৪

জভাাম্মদ াভুহদ্দন মৃত মভাজাফ্পে আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া হজন্নাত আলী 

হাহজে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৯৬৭ ০১৮৩৭৩০৩৯৬৩

৪৬৫

ুযাাআো জফগভ আলগীেরহারসন গৃহহণী গাছুয়া হজনাত আলী 

-০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১০৯০ ০১৮৬১২০১০২২

৪৬৬

হপজযাো জফগভ নুরুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া হজন্নাত 

আলীে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১০৭৭ ০১৮৮২৭৫১৫৫৩

৪৬৭

জভা: ওফাাআদরু ে মৃত আফদুল হক কৃষক গাছুয়া মফেীে াড় -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৭৬৫

৪৬৮ াজনা াঅেতায
মভা: কাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া মসলাভত 

উল্যবা 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৬৭৮ ০১৮৭১৫২৫৩০৯

৪৬৯

জযন্দ্র ৈন্দ্ররভাহন মজরল গাছুয়া ধনী োভ 

সদ বাে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৩৯১ ০১৮৬৭২৯৩৪৮৬

৪৭০

হফভর দা হহে দাশ মজরল গাছুয়া তন দারশে 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫৯৫৫১১২৯৫০৯০ ০১৮৪৯৩৬৫০৭৪

৪৭১

জভা: োাঙ্গীয াঅরভ মভা: আফদুল কারদে কৃষক গাছুয়া ওভে আলী 

সদ বাে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৮১৫ ০১৭৭২০৮৩৬০৭

৪৭২

জভাাাং াআব্রাহভ ফাফুর মৃত হারুন অে  েহশদ হদন ভজুে গাছুয়া দুলাল 

হভয়াহজে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৯৮৮

০১৮৩৪০৮০৩৮৩

৪৭৩

জভাাাং জভাস্তপা মভাহাাং মপােকান উহিন হদন ভজুে গাছুয়া মফােহান 

মভম্বারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১০২৫

০১৮১৭৭৮৮০৪৯

৪৭৪

জভাাম্মদ াআব্রীভ মৃত ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া আব্দুল ভনাপ 

ম ন্ডরলে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৯৪২

৪৭৫

ভুযাদ াান হভরু মভা: আব্দুল খারলক হদন ভজুে গাছুয়া সোহধত 

আলী ফাড়ী -

গাছুয়া ৫৫১৬৯৮০০৯০

০১৮৬৯৪৬৬৮৩০

৪৭৬

রুভা াঅেতায মভা: দুলাল গৃহহণী গাছুয়া হজন্নাত আলী 

হাহজে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০৩৮৭

০১৩০৫৯৮৫৪৪৭৫

৪৭৭

নুরুর াআরাভ মৃত আফদুল  ফারতন কৃষক গাছুয়া ভূ াঁইয়া ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫১৩৮৮৩৯২৫৪০৬

০১৮১৯১৩২৭৫২

৪৭৮

যহভা জফগভ আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া মনায়ারেেফা

ড়ী-০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৩৪৫

০১৮৭৮২০২৩৬১

৪৭৯

যান হফো মৃত আফদুল কদ্দুন মভস্ত্ত্তেী গৃহহনী গাছুয়া আব্দুল কদ্দুস 

করভস্ত্ত্তেীে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৩০৭ ০১৮২৫১৩৭৯২৪

৪৮০

নাযহগ জফগভ মুত আবু হাহনপ গৃহহণী গাছুয়া শোপত 

আলী মুহন্সে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১১২৪ ০১৮২৮৬৩৬০২০

৪৮১ জভা: েহযভ
মভা: জয়নাল আরফহদন হদন ভজুে গাছুয়া জয়নাল 

আরফদীন  

গাছুয়া ৯৫৭৬৪৪২৯০



৪৮২

জভা: াআেফার জাজন মভা: ইহিস আলভ হদন ভজুে গাছুয়া পরয়জ 

আহরভদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৪৯৬ ০১৭৫৬৫৫৬৭৯৩

৪৮৩

োরভা জফগভ মিরলায়াে মহারসন গৃহহনী গাছুয়া শোপত 

আলী মুহন্সে 

গাছুয়া ১৯৯৩১৫১৭৮৩০০০০১৩৩ ০১৮২৩৯৪৪৭৮৩

৪৮৪

জভাাাং োাাংগীয আবুল খারয়ে কৃষক গাছুয়া ঘা  ভাহিে 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১০৫৪ ০১৮৩৭৪৭৮৯৩৩

৪৮৫

জভা: নাহেয মৃত মভাস্তপা কৃষক গাছুয়া ওভে আলী 

সদ বাে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১২৯৮

০১৭৪১৮৮৫৫৩৪

৪৮৬

াযবীর্ াঅেতায আহভন শহেপ গৃহহনী গাছুয়া মভাকজাল 

ফাড়ী -০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৯৮১

০১৮৩৩২৫১৮৬৯

৪৮৭

তপুযা জফগভ মভা: আরনায়াে গৃহহণী গাছুয়া ৈন্নাে ফাড়ী -

০৭

গাছুয়া ১৫২৭৮০৮২১৬৬৮৩

০১৮৭১৫২৫৩০৯

৪৮৮

খহতো জফগভ সাহাফ উহিন গৃহহণী গাছুয়া মফােহান 

মভম্বারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০০৯৩০

০১৮২৩১৪৫৫৩৫

৪৮৯

জভা: ভাাআ াঈহদ্দন আফদুল ফারতন কৃষক গাছুয়া মসলাভত 

সুকানীে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৯৪৮

০১৮৬৫৫৮৫৪৮২

৪৯০

হফোধন জফগভ েহফ আলাভ গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৫৪২

০১৮৪৯৬৪৯০২৩

৪৯১

জভা: াাফ াঈহদ্দন মভা: শাহ আলাভ হদন ভজুে গাছুয়া ওভে আলী 

সদ বাে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৮৩৩ ০১৮৮১৮৮৪৭৭৩

৪৯২

স্বপ্না জফগভ আকফে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াে-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৬০১ ০১৭৯৫০৫৫৮৯৯

৪৯৩ জভা: াঅেুফ াঅরী
মভা: ইউছু হদন ভজুে গাছুয়া শোপত 

আলী ভাহিে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৮৯৭ ০১৮১৫৩৭৭৮৯৯

৪৯৪

নুয নাায মভা: হনজাভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৮০০ ০১৮৩২৬৫৪৩৭৭

৪৯৫

াঅজনাোয জাজন মৃত আহজজুে েহভান কৃষক গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৭৬৬ ০১৮২৪৪৫৮২০১

৪৯৬

োন্নাতুর জপযজদৌ মভা: ফাবুল গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৫৯২ ০১৮৩৫৩১৬৬০৩

৪৯৭

াঅফদরু াহভদ আফদুল্ল্যা কৃষক গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৫৭৩ ০১৮১৪৯৮৮৩২৮

৪৯৮

জভাাম্মদ াঅরাাঈহদ্দন মৃত মভা: সাভছুল হক কৃষক গাছুয়া মফলাল উহিন 

এে ফাড়ী-০৭

গাছুয়া ১৯৭৮১৫১৭৮৩০০০০০১৯ ০১৮৩৬২৫৩৯৭৪

৪৯৯

েহনুয জফগভ আব্দুল হান্নান গৃহহণী গাছুয়া আব্দুল হান্নান 

হভস্ত্রীে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৬৯৭

৫০০

জভা: জখ যাজর মুহাম্মদ মভাফারেে আলভ হদন ভজুে গাছুয়া মফড়ীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৮৯৪ ০১৮৭৯৯৯২৪৩৬

৫০১

জভা: াআভাাআর ৈান হভয়া হদন ভজুে গাছুয়া মফেীে াড়-

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৭৬৭ ০১৮০৭৮৭০২৯৫

৫০২

জভা: োজফদ মভা: নুরুল আলভ কৃষক গাছুয়া মফেীে াড় -

০৭

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০১৬৩৩ ০১৭৬৬১৩৭৩০৬

৫০৩

জভা: ফাফুর আবুল ফশাে কৃষক গাছুয়া ০৭ গাছুয়া ১৯৮৮১৫১৭৮৩০৩০১৬৪২ ০১৮৮৭৬৮২৫১৬

৫০৪
জভা: েহভ াঈদ্দীন মৃত ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ভহত মুন্সীে 

ফাড়ী ০৮

গাছুয়া ০১৮৩২২৩৮১৭৯ ০১৮৩২২৩৮২৭৯



৫০৫
জভা: ভাপুে ভহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া চদয়াে ফাড়ী, 

ওয়ার্ ব-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮৫২ ১৮৬১০৫৭৯৮৬

৫০৬
াজনা াঅক্তায আবুল হারসভ গৃহীনী গাছুয়া মভাস্তাহপজুে 

েহভারনে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৯১৪ ১৮৭২১৯৪৯৯৫

৫০৭
জভাাম্মদ াঅফদরু োজদয মৃত্ আহভন উল্যাহ কৃষক গাছুয়া জহভে ভাহজে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৯২ ১৮৪৬২৬৬১৬০

৫০৮
াঅব্দুর োজদয অহজ উল্যাহ কৃষক গাছুয়া  ভতু মুন্সীে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৬৬৯ ১৮৬৩২৫৮০৩৯

৫০৯
োানাযা জফগভ আবুল কালাভ গৃগীনী গাছুয়া ভতু মুন্সীে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৯৯৪১৫১৭৮৩০০০২১০  

৫১০
জভা: াঅেফয জাজন মৃত মভাজাফ্পে আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া জহভে ভাহিে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৬২ ১৮৬৫৬৩৬৫০৮

৫১১
জভা: নুরুর াঅোয মভা: আবুল কারসভ কৃষক গাছুয়া গাজীে ফাড়ী গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১১০

৫১২
জভা: োাঈোয মভা: ইউছু হদন ভজুে গাছুয়া ০৮ নাং ওয়ার্ ব গাছুয়া ১৪৬৫৪৩৬৪৩২ ১৮১৭৫১১৪৫৫৬

৫১৩
াঅফ ুতাজয আবুল কারসভ শ্রহভক গাছুয়া ভাহি ভাহিে 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫৭০ ১৮৪৮০৫৮৯৩

৫১৪
জভা: যাজদ মৃত মভাফারেে কৃষক গাছুয়া চদয়াে ফাড়ী, 

ওয়ার্ ব০৮

গাছুয়া ১৯৯২১৫১৭৮৩০০০০০০০ ১৮১৩০৫৬৬৫৬

৫১৫
জভাাম্মদ াঅর ভাভুন ভাষ্টাে আবুল কালাভ শ্রহভক গাছুয়া মকােশ ভাহিে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ২৮৫২২৭৮৭৯১ ১৫১৭৮৩০৩০৯৬০৩

৫১৬
নুরুর াঅফচায নুে আলভ কৃষক গাছুয়া িহফরেে ফাড়ী-

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৬০৩ ১৭৪৭৮৮৭৯৪১

৫১৭
জভা: াঅহতে াঈল্ল্যা মৃত আিাদুল হক কৃষক গাছুয়া েওশন আলী 

মুন্সীে ফাড়ী,

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৩৫ ১৮৮১২৫০০৬৬

৫১৮
ুহপো জফগভ আব্দুল জহলল গৃহীহন গাছুয়া মভাজারম্মল 

ভাষ্টারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০২৬৬

৫১৯
জযহেো জফগভ জয়নাল আফহদন গৃহীহন গাছুয়া মফড়ীে াড়-

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮৯০

৫২০
াঅাভ দরুার মভা:আবুল কালাভ কৃষক গাছুয়া আবুল কালাভ 

সওদাগরেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮৪৫ ১৮২২১৮১৮২৭

৫২১
জভাাম্মদ াঅাআেুফ মৃত সাভছুল হক কৃষক গাছুয়া আজীরভে 

ফাড়ী-৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩৭৮ ১৮৭৮২০২৩৯২

৫২২
নেরুর াআরাভ মভাস্তাহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া ভাহি ভাহিে 

ফাড়ী,০৮

গাছুয়া ৫৯৭৫৫০৫৪৯৫

৫২৩
জভা: হনোভ াঈদ্দীন মভা আফদুল খারলক কৃষক গাছুয়া পরয়জ 

আহাম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৭৭

৫২৪
জভাস্তাহপেযু যভান মৃত দহল হভয়া কৃষক গাছুয়া ভহজবুল হক 

সারহরফে

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১৭৯

৫২৫

জভা: াঅফদরু েহযভ েহুল আহভন কৃষক গাছুয়া কহেভ উলাে 

নতুন ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ৩৩০২৩১৩১৮৮ ০১৮৭০২৬২০১৭

৫২৬

নাহগণ জফগভ হদদারুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া েহভত আহল 

ঘেওয়ালাে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৫৪৫ ০১৮৪৬৫০৩৭৬৯

৫২৭ হপজযাো জফগভ
আরনায়াে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া ৈান হভয়া 

ভাহিে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩৬১ ০১৮৫৮৮১৭১০৫



৫২৮

ুরতানা যাহফো জতু তহকে আহাাং গৃহহণী গাছুয়া আহজরভে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৪৩ ০১৮৪০৪২২৫৮১

৫২৯

যহভা জফগভ ইউনুি গৃহহণী গাছুয়া িাহফরেে ফাড়ী-

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫৮৭ ০১৭৩৪৭৬৭৬২৮

৫৩০

ঝযনা জফগভ মভা: ফহদউল আলভ গৃহহণী গাছুয়া পরয়জ মসোাং 

এে ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১২৯ ০১৭০৫৩৯৯৭৯৪

৫৩১

নাহেভা জফগভ মভা: আবুল হারশভ গৃহহণী গাছুয়া পহকে ফাড়ী-

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৮৩ ০১৭৩৭৯১৪৫২৮

৫৩২

যান ুজফগভ মভা: নুরুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া পরয়জ 

আহম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১৯০ ০১৮১৪৯৮৬২৫১

৫৩৩

নােভা জফগভ আফদুল ভান্নান গৃহহণী গাছুয়া িহফরেে ফাড়ী-

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫৮১ ০১৮৮৩১৫৬৫৬৩

৫৩৪

পাজতভা জফগভ মভা: আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া জহভে ভাহিে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৩৭

৫৩৫

োজরা জফগভ কাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া আজীরভে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪০২

৫৩৬

াঅেভা জফগভ মভা: জাপে ইসলাভ গৃহহনী গাছুয়া ভাওলানা 

ভহজবুল হক 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১৮৩ ০১৭৮৮৩২৬০২৩

৫৩৭

ভােুদা জফগভ মভাহাম্মদ ইভদাদ গৃহহণী গাছুয়া পহকে ভাহিে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৭৫৬ ০১৮৭৫৭৪০১৬৮

৫৩৮

জোেনা জফগভ মভাফারেে আহম্মদ গৃহহণী গাছুয়া কাভাল 

মকাম্পানীে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪২০ ০১৮৮১২৫০১১৬

৫৩৯ জভা: এোারুর াআরাভ
মৃত মভা: হাোন েহসদ কৃষক গাছুয়া পহকে ফাড়ী-

০৮

গাছুয়া ১৯৭৫১৫১৭৮৩০০০০০০৩ ০১৮২৯৪০৯০৯৩

৫৪০

জযােোনা জফগভ আব্দুল হান্নান গৃহহণী গাছুয়া কাভাল 

মকাম্পানীে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪১৩

৫৪১

স্বপ্না জফগভ সাহাফ উহিন গৃহহণী গাছুয়া ভাহি ভাহিে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫৫০ ০১৮২৪৮১৪৪৯০

৫৪২

োজফয মৃত আফদুল্যা কৃষক গাছুয়া ভাহি ভাহিে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫৬২ ০১৮৩৩৭০০৪২৭

৫৪৩

স্বপ্না জফগভ ইসভাইল মহারসন হল ন গৃহহণী গাছুয়া নাহজে 

আহাম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪১৯ ০১৮৭৮২০২৩৭০

৫৪৪

নােযীন ুরতানা হনজাভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া নহজে 

আহাম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০২৬৭ ০১৮৫৬৭৭৮৯৫১

৫৪৫

যাজনা জফগভ আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া সতু মুহন্সে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫৭১৮৩০৩১০৬৭৭ ০১৮৩৪১৯৭২০৭

৫৪৬

ভন্নান মৃত সুহয়ান হদন ভজুে গাছুয়া আহজরভে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৩৮

৫৪৭

পহযদা াআোহভন মভা: কাভাল উিীন গৃহহণী গাছুয়া কাভাল 

উিীরনে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮১৩ ০১৮২৯৫০৮১৩১

৫৪৮

জভা: জভাাযপ জাজন মভা: নুে মহারসন হদন ভজুে গাছুয়া মফড়ী াড়-০৮ গাছুয়া

৫৪৯

ভাযোান জফগভ মভা: আপলাতুন গৃহহণী গাছুয়া নহজে 

আহম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০২৬৩ ০১৭৯৫১৮০৯৬৫

৫৫০

নাহেভা জফগভ মভা: আলভগীে গৃহহণী গাছুয়া েওশন আলী 

মুন্সীে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩৬৭ ০১৮২৫৭৫৬৯৯১



৫৫১ জভাাম্মদ ফাফুর
মৃত নুরুল                               

                                          

হদন ভজুে গাছুয়া মভাজারম্মল 

ভাষ্টারেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৫০ ০১৭২০৪৫৩৩৬৩১

৫৫২

নুয নাায জফগভ  সাভছুল হুদা গৃহহণী গাছুয়া মজকল হক 

সুকানীে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮০০ ০১৮২৫৬৭৫৬৫৪

৫৫৩

পাহভা জফগভ আবুল ফশাে গৃহহণী গাছুয়া ভনাে ফাড়ী -

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৬৯৯ ০১৮৮২৭৭৬১৮২

৫৫৪

ফুো জফগভ মভা: ভাহনক গৃহহণী গাছুয়া মজফল হক 

সুকানীে  

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮০২ ০১৭৪৭২৩৮০৭৪

৫৫৫

াঅশ্রাপ াঈরযা আফদুল ভারলক হদন ভজুে গাছুয়া কফীে ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৬৩১ ০১৮২৩৯৮৪৩৬৩

৫৫৬

হপজযাো জফগভ মুহাম্মদ হাহনপ গৃহহণী গাছুয়া েগফত আলী 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৫৬১ ০১৮৬০৬৩০০৪৬

৫৫৭

াঅভীয জাজন মৃত ওফায়দুল হক কৃষক গাছুয়া ৈান হভয়া 

ভাহিে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩৬৫ ০১৮৪০৯২৬৭৩৪

৫৫৮

জযখা জফগভ আফদুে েহহভ গৃহহণী গাছুয়া হবয়াহজে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৭৫২৬৫৯৭৮

৫৫৯

জতাযা জফগভ তাজুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া আহজরভে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৪১ ০১৮৫৮৩২৯১৪২

৫৬০

জভাাম্ম ান্না আবুল পােহা ভাহনক হদন ভজুে গাছুয়া পাহকে ফাড়ী-

৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৫০৩ ০১৮৭৯০৩০৮৯৮

৫৬১

জভা: াহনপ আলাভ মসোাং কৃষক গাছুয়া আলাভ মসোাং 

নতুন ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৯৩৬

৫৬২

তােহরভা জফগভ মভা: আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া জহভে ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৩৮ ০১৬১২৫২৫২৪১

৫৬৩ নুয নাায জফগভ
পখরুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া আহজরভে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৪০ ০১৮৩০১১৪৪৭৮

৫৬৪

নুয োান জফগভ মসালাইভান গৃহহণী গাছুয়া আতে আলী 

সুকাহনে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩১৯ ০১৭৬৬১৬৯২৭২

৫৬৫

াঅফদরু াহভদ মৃত নুে মিাফহান কৃষক গাছুয়া মকােশ ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫২৪

৫৬৬

জভা: নুয জাজন মৃত ওভে আহাম্মদ কৃষক গাছুয়া মফড়ী াড়-০৮ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৯৩৪

৫৬৭

জভা: াঅেভ খান মৃত কাভাল উহিন হদন ভজুে গাছুয়া জহভে ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৫৫ ০১৮৫১৪৫২৫৫৭

৫৬৮

ুযাাআে জফগভ াঅহখ মভা: আহেপ গৃহহণী গাছুয়া খাে পহকে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০১১২ ০১৮৪৬৩২৪৪৫১

৫৬৯

রীরুপা জফগভ মভা: জাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া মফেীে াড় -

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৭৬৬ ০১৭৭২৮১৮৬৯২

৫৭০

জভাাম্ম হভরাদ পখরুল ইসলাভ হদন ভজুে গাছুয়া চদয়াে ফাড়ী -

০৮

গাছুয়া ১৯৮৯১৫১৭৮৩০০০০০৫০ ০১৬৪৬২১৯২৪৩

৫৭১

ভজতাাযা জফগভ ভহজবুে েহভান গৃহহণী গাছুয়া কহফে ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৮৩৯ ০১৭৬৪৪৬৬৪৩৮

৫৭২

জযাহেনা জফগভ ভাহবুল ভাওলা গৃহহণী গাছুয়া আহফজাে 

ফাড়ী-০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৬১৯ ০১৮১৪৮১৮৬২৮

৫৭৩

াযবীন াঅেতায মভা: জালাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া জহভে ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৫২



৫৭৪

পহযদা াআোেহভন মভা: শাহজান গৃহহণী গাছুয়া পহকে ফাড়ী 

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০০৮৭ ০১৩১৬৭৯৭১৬৮

৫৭৫

রুহেনা জফগভ োরশল গৃহহণী গাছুয়া চদয়াে ফাড়ী -

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৬২৯ ০১৮৩২৯৮২৩৩১

৫৭৬ জভা: াযজবে াঈহদ্দন
মভাহাম্মদ আবুল কালাভ হদন ভজুে গাছুয়া মফড়ী াড়-০৮ গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৯৬০

৫৭৭

াঅযজফয জনো আবুল কারশভ গৃহহণী গাছুয়া গাজীে ফাড়ী -

০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১০১

৫৭৮

াজরো আফদুি িালাভ গৃহহণী গাছুয়া মকােশ ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৫৩০ ০১৮৮৪২০২৪০৩

৫৭৯

ুহো জফগভ মভা: আবুল কালাভ গৃহহণী গাছুয়া সুলতান 

হাজীে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৭৫৯ ০১৮৩৪০৫৯৭৯৮

৫৮০

জভা: ভাাআন াঈহদ্দন মৃত মজফল হক কৃষক গাছুয়া মদায়ানীে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩৫০

৫৮১

জভা: পহযদ মৃত আ:কুিস হদন ভজুে গাছুয়া আতে আলী 

সুকাহনে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৩৭ ০১৮২২৫৬৩৬৩৪

৫৮২

তােহরভা জফগভ মভা: সহপকুল আলভ গৃহহণী গাছুয়া পরয়জ 

আহাম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০১৯৫

৫৮৩

স্বপ্না জফগভ মভা: ভাওলা গৃহহণী গাছুয়া কহফে ভাহিে 

ফাড়ী -০৮

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯৭২৩

৫৮৪

জভাাম্মদ াআাঈেু মৃত মুিা হভয়া কৃষক গাছুয়া হাহফফ উল্যা 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯০৫ ০১৩১৭৬৯৪৩৯০

৫৮৫

জভা: েহভ াঈহদ্দন মৃত সাভিল হক হদন ভজুে গাছুয়া জহসরভে 

নতুন ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৪১২ ০১৮২৪৮৩৫৯৯৭

৫৮৬

জভাোম্ম? কুরেুভা জফগভ মভাহাম্মদ ইহলয়াি গৃহহণী গাছুয়া মৈৌতাে ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০০১১৫ ০১৮৬৬০৩২৫৬৮

৫৮৭

োজফদ জাজন মভা: ইউসুপ হদন ভজুে গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ২৬৯৬৩৫২২৩০৯৪৫ ০১৭৭৫৮১৩৪১৮

৫৮৮

ভুাাং াআহরোে মৃত মিোজুল হক কৃষক গাছুয়া হাহজরলে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৫৮৪ ০১৮৩৬৯৯০৯৪৫

৫৮৯

োনা াঈরযা মৃত আফদুল ভনাপ কৃষক গাছুয়া হততাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৫০২ ০১৭৬০৭০১৫০২

৫৯০

জভা: হভরাদযু যভান মৃত সাভসল হক সুকানী হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ারলদ 

আলী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬১১ ০১৮৮০৯২৮৬৪৫

৫৯১

াহভদা জফগভ হভজানুে েহভান গৃহহণী গাছুয়া আা্ইয়ুফ 

আলীে নতুন 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৭৭৮ ০১৭৪৭১৬৭১৮০

৫৯২

জভা: াঅাআেুফ াঅরী মৃত এনামুল হক হদন ভজুে গাছুয়া আইয়ুফ 

আলীে নতুন 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯০৬৭ ০১৭৮৭৪৪২১৪৫

৫৯৩

জভাাম্মদ াভীভ াঈদ্দীন মভাহাম্মদ সাহাজাহান হদন ভজুে গাছুয়া হততাে ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯১৯ ০১৮৫৯৩৪৭৫৪৮

৫৯৪

হফহফ েেনাফ মু: শহীদুল্যাহ গৃহহনী গাছুয়া হাহজরেে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৫৬৮ ০১৮৪৩১১৪৭৫৭

৫৯৫

জভাস্তপা মৃত মসকােে  মহারসন কৃষক গাছুয়া হাহজরলে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৫৭৯ ০১৮৪৬০২৩৬১২

৫৯৬

যহভা জফগভ আরনায়াে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া িহফ েহভারনে 

দহিন ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৮০৬ ০১৮৪৫২০৪৮৭০



৫৯৭

জভা: াঅব্দুয যহভ আব্দুল ওহাফ কৃষক গাছুয়া গাছুয়া ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৯৯১১৫১৭৮৩০০০০০৮১ ০১৮৫২৭৫২৬০৯

৫৯৮ হফহফ পুযা
আহেপ মহারসন গৃহহণী গাছুয়া আওলা ফাড়ী-

০৯,

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬৯৫ ০১৮৪৬৯৭০৬১৮

৫৯৯

রুহেো াঅক্তায আবুল খারয়ে গৃহহণী গাছুয়া আওলা ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮২৭০ ০১৮২৫৪১৯৪২৭

৬০০

েহভ াঈহদ্দন মৃত নুে আহম্মদ কৃষক গাছুয়া মুসহলভ মুন্সীে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১৭০ ০১৮১৬০৪৪৮৫৬

৬০১

ভব্বত জাজন শহপকুল ইসলাভ কৃষক গাছুয়া ওয়ার্ ব নাং-০৯ গাছুয়া ৭৩১৪৯৭০২৭৩ ০১৮২৪৩৪২২৮৬

৬০২

ভজনােযা জফগভ আবু চতয়ফ গৃহহণী গাছুয়া কাহফলাে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১৮৩ ০১৬৪৬২১৯২৪৪

৬০৩

যহভা জফগভ আবুল কালাভ গৃহহণী গাছুয়া কাহফরলে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১০১ ০১৮৬৮১৩১৫৫৪

গাছুয়া গাছুয়া

৬০৪

জভাো: তানহেনা াঅক্তায আনািারুল হক গৃহহণী গাছুয়া কাহফরলে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৯৯৩১৫১৭৮৩০০০০০৮০ ০১৮৮৩১৫৭১৭৪

৬০৫

জভা: োপয মভা: হুভায়ূন কহফে কৃষক গাছুয়া িহফ েহভারনে 

নতুন ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৫৫৩৭৪৬৫২ ০১৮৩৫৪৬৯২৮৯

৬০৬

াঅব্দুর েহযভ মৃত কহফে আহম্মদ কৃষক গাছুয়া হহরু হভকারেে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯৬১ ০১৮১২৬৯৭৪৮৬

৬০৭

জভা: াআাঈু আব্দুে োজ্জাক কৃষক গাছুয়া ইউসুরে 

নতুন ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৯৪৬ ০১৭০৩৫৮৩১৬৪

৬০৮

জভা: যাজদ মৃত মলাকভান মহারসন কৃষক গাছুয়া িহফ েহভারনে 

নতুন ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৮৫২ ০১৮২১৫৩১৬৮৬

৬০৯

াঅেতায জাজন জচৌধুযী আকফে মহারসন মৈৌধুেী কৃষক গাছুয়া আকফে 

মহারসন 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৩৮০ ০১৮১৬৭২২৭৪৯

৬১০

জভা: হপকুর াঅরভ মৃত মভা: জয়নাল আরফদীন কৃষক গাছুয়া ঠগাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮০১৯ ০১৮২৩৯৮৪৩৫৭

৬১১ জোযা জফগভ
মভা: জাভাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া ঠগাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮০২৩ ০১৮৫৮৪৬৯৪০০

৬১২

ভজনাোযা জফগভ তাজুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া গজ ব্যাােীে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬৩৩৭

৬১৩

জভা: জফাযান মৃত মুহজবুল হক কৃষক গাছুয়া চদলরতে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯০৬১ ০১৮৬৩৭৯৫২৬৩

৬১৪

হনরুপা জফগভ আব্দুল কারদে গৃহহণী গাছুয়া চদলরতে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯০৬৮ ০১৮১৫৬০৬১৪১

৬১৫

াঅহফদা ুরতানা মভা: মফলাল উহিন গৃহহণী গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৮০১ ০১৮২৮৪৬৪৭৯৪

৬১৬

হভা জফগভ মভা: সুলাইভান গৃহহণী গাছুয়া তীতাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ২৪০২৩২১৮৮৫

৬১৭

জভা: াঅরা াঈহদ্দন মভা: জাহাঙ্গীে আলভ কৃষক গাছুয়া আওলা ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৯৮৭১৫১৭৮৩০০০০০০৬ ০১৮৭৪২৫১০৯২

৬১৮

জভাাম্মদ ফাফুর মৃত নুরুল হুদা কৃষক গাছুয়া মুজারম্মল 

ভাষ্টারেে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৪৫০



৬১৯

ফুো জফগভ মভাহাম্মদ হনজাভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া হাজী জহহরুল 

ইসলারভে 

গাছুয়া ১৯৮৩১৫১৭৮৩০৩০০৫৬৫ ০১৮৬১১৮২৩১৬

৬২০

জভাাম্মদ াাফ াঈহদ্দন মভা: আবুল কালাভ কৃষক গাছুয়া িহফ েহভারনে 

নতুন ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৯৭৪১৫১৭৮৩০০০০০৪ ০১৮৫৫৪৫৯১০৮

৬২১

নাহদা জফগভ সাইফুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া আওলা ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১৯৭ ০১৮৪৮১৬৬৮৬৩

৬২২

হভনাযা জফগভ হদন ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া পজল হাজীে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০২৬৫৫ ০১৭৩২৪২০৭০৬

৬২৩

াভুয নাায মভা: জাহাঙ্গীে আলভ গৃহহণী গাছুয়া হততাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৫০৯ ০১৮৪৯৬৪৯১০৪

৬২৪ জযাখানা জফগভ
সাহাদাত মহাসাইন গৃহহণী গাছুয়া মুসলীভ মুন্সীে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১৭৬

৬২৫

হফহফ াঅজো সাহাফ উহিন গৃহহণী গাছুয়া হায়দাে 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬৯৭ ০১৮৮১৭২৩০৭১

৬২৬

জভা: াঅব্দুর ান্নান মভা: মভাফারেে সুকানী কৃষক গাছুয়া হায়দাে আলী 

মসোাং এে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১৮৮ ০১৮১৮৫৩৯৮৯৮

৬২৭

জভা: াঅরা াঈহদ্দন মৃত সহপকুল আলভ কৃষক গাছুয়া ওরহদ আলী 

হভয়াহজে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬১৬ ০১৮৬২৮৩৮৩৩৬

৬২৮

জভা: েহযভ মভা: ভাহনক কৃষক গাছুয়া আওলা ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৩৬৮ ০১৮২৭৪৮৮৭৬৩

৬২৯

াঅেহরভা জফগভ মভা: সাইফুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া হততাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৯৫৬০১৬৯০৯ ০১৮৪৯৬৪৫৮২৫

৬৩০

েহর জফগভ আহভে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া ০৯ গাছুয়া ১৯৮৮১৫১৭৮৩০৩০৮৮০৯ ০১৮৭৫২৩৬৭৬২

৬৩১

খাজরদা জফগভ জাহাঙ্গীে আলভ গৃহহণী গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী

গাছুয়া ১৫১৭৮২০৩২৯৬০৮ ০১৮২৪৪৫৫১১৯

৬৩২

জভা: াঅজনাোয জাজন আহজজুে েহভান কৃষক গাছুয়া হারুন 

সূকাহনে ফাড়ী-

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯৬৭ ০১৬১২১৪৯০১৬

৬৩৩

জভা: ভোজদ জচৌধুযী মভা: আকফে মহারসন মৈৌধুেী কৃষক গাছুয়া ওরহদ আলী 

হভয়াজীে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬২৩

৬৩৪

হহযনা াঅেতায ান্না মভা: রুরফল গৃহহণী গাছুয়া রুরফল 

কাহেগরেে 

গাছুয়া ৭৮০৫৯১৭২৩৯ ০১৮৬০৫৮৮৮৩৩

৬৩৫

াহদরু াআরাভ মৃত সুলতান আহাাং কৃষক গাছুয়া ১হায়দাে 

আলী মসোাং 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮০৭০ ০১৮১৪৩৮৪৯৮৯

৬৩৬

াঅফুর োরাভ াঅোদ মৃত মভাজাফ্পে আহম্মদ কৃষক গাছুয়া আওলা ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮২৭৮ ০১৮২৮৪৪৫৪৭৫

৬৩৭

জভা: জহরভ মৃত সুলতান আহম্মদ কৃষক গাছুয়া সুলতান 

আহম্মদ 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৯০৪৩ ০১৮৯০৭১৫৪৯৫

৬৩৮

রুভা জফগভ মভা: সাহাফ উহিন গৃহহণী গাছুয়া কাহিভ 

পহকরেে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৬৫ ০১৯৪২২৮২৩৭১

৬৩৯

াযহভন াঅেতায মভা: জয়নাল গৃহহনী গাছুয়া জয়নাল 

ড্রাইবারেে 

গাছুয়া ৬০০২৩২২৮৭০ ০১৩১৭৬৯৪৪৯৩

৬৪০

াঅফুর োজভ ফহর আব্দুল ভারলক ভাহি কৃষক গাছুয়া দাদরনে মগা 

নতুন ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫২৭৮০৪২৩৭০৬২ ০১৮২২৪৫১৬৫৮

৬৪১

জভাোম্মদ জোস্ন্যা জফগভ মভা:মুসা হভয়া গৃহহণী গাছুয়া মভৌ: 

আরনায়াে 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৬৭৬৯ ০১৮৫৮৫৫৪৩৫৫



৬৪২

জভা: ুভন মভা: হসোজুল হক হদন ভজুে গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ৮২৫২২৯২৩৫৭ ০১৮৩৭৭০৩৭৯২

৬৪৩

জযখা জফগভ মসহলভ উহিন গৃহহণী গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯০৮

৬৪৪

জযাহেনা াঅক্তায মুহাাং োরসন গৃহহণী গাছুয়া ওয়ারহদ 

আলী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬২৫ ০১৭২৫৮৩৯৭১৫

৬৪৫

জভা:হন উফাইদুল হক হদন ভজুে গাছুয়া গাছুয়া ১৫০৫১৫৩০৮৯৩০ ০১৮১২৯৫৯৭৫৯

৬৪৬

যহভ কালাহভয়া হদন ভজুে গাছুয়া েহহভ এে 

ফাড়ী -০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩৫২০১৯২১ ০১৮১১৫৪৫৭১৮

৬৪৭

জভা: পোর মভা: মসালাইভান হদন ভজুে গাছুয়া হততাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৯৮৫১৫১৭৮৩০০০০০২৫ ০১৮১৮২৮১৮৮২

৬৪৮

যাজনা জফগভ মদরলায়াে মহারসন গৃহহণী গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৮১৭ ০১৮২৩৩৭৫১১২

৬৪৯

াঅফদরু ভাজরে মৃত মভাখরলসুে েহভান কৃষক গাছুয়া হততাে ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৬৪৫ ০১৮৩৪৮৫৪৬৯১

৬৫০

পহযদা াআোেহভন মৃত পখরুল ইসলাভ গৃহহণী গাছুয়া আহজভ 

ভাহজে ফাড়ী -

গাছুয়া ১৫১৭৮৭৫৩৪৪৪৩২ ০১৮৪৬২৬০৩৮৯

৬৫১

জভা: হেহদ্দকুয যভান সুলতান আহম্মদ কৃষক গাছুয়া হততাে ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ৪২০২২৮৩০২৬ ০১৭৬০৬৭২৭১৮

৬৫২

জভা: োভজদ েহপকুল ইসলাভ কৃষক গাছুয়া ওয়ারলদ  

আলী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯৫০ ০১৮১৫৬৩৭৫৯০

৬৫৩

োভরুর াান মভাহাম্মদ মভাস্তপা হদন ভজুে গাছুয়া মভা: 

মভাস্তপাে 

গাছুয়া ৬৪৫৬৮৯৪৫৫৬ ০১৮২০১৮৭৭৩১

৬৫৪

জভাাম্মদ নেরুর াআরাভ মৃত নাহসে উহিন হদন ভজুে গাছুয়া ওয়ারলদ 

আেী 

গাছুয়া ১৯৯২১৫১৭৮৩০০০০০২৯৩ ০১৮৮২৭৫১১৭৯

৬৫৫

জগারাভ ভাওরা মৃত আবুল ভনাপ কৃষক গাছুয়া হততাে ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৫০৩ ০১৭৩৩৮০৩৩৮২

৬৫৬

জভা: নাহেয মৃত আিাদুল হক কৃষক গাছুয়া হুোে ফাড়ী -

০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮১৬৪

৬৫৭

জভা: জভাাযযপ  জাজন মৃত আফদুল  ভারলক হদন ভজুে গাছুয়া আতে আলী 

তালুকদারেে 

গাছুয়া ১৫২৭৮০২২২৭২৮২ ০১৮৩৪৬১৭৯৮৮

৬৫৮

পাযহবন াঅেতায মভা: আবু তারহে গৃহহণী গাছুয়া তারহরেে 

নতুন ফাড়ী -

গাছুয়া ১৯৯৪১৫১৭৮৩০০০০১১৭ ০১৮৭৬৬১৭১৪৬

৬৫৯

জভা: হরটন াঈহদ্দন মভা: আব্দুল গহন কৃষক গাছুয়া জহসরভে 

নতুন ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০২৮৬২৩৬ ০১৮২২৭২৯২২১

৬৬০

জভা: াাদাত জাজন মভা: মফােহান উহিন কৃষক গাছুয়া মফােহান 

সুকানীে নতুন 

গাছুয়া ১৯৯৪১৫১৭৮৩০০০০০১৬ ০১৮১৪২৭৭১০৬

৬৬১ জভা: যহপে
মৃত মজফল হক কৃষক গাছুয়া হততাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ১৫৯২০৩৬১৭৬২১৬

৬৬২

জভা: াাদাত জাজন মভা: মভাস্তাহপজুে েহভান কৃষক গাছুয়া িহফ েহভারনে 

ফাড়ী-০৯

গাছুয়া ১৫৯৫৫১১১৫৯৯৫৫ ০১৭৮৬৫৫১৭৩৩

৬৬৩

জভা: াঅেফয জাজন শহপকুল আলভ কৃষক গাছুয়া হততাে ফাড়ী-

০৯

গাছুয়া ০১৮৩১০৫৭৭৫১

৬৬৪

জভা: জহরভ াঈদ্দীন মৃত শহীদ উল্যাহ কৃষক গাছুয়া আতে আলী 

সুকানীে ফাড়ী 

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩১০৩২৪ ০১৮১১৫৩১৬৩৮



৬৬৫

জভা: হযোদ াঈদ্দীন মৃত মজফল হক কৃষক গাছুয়া মজফল হক 

সুকানীে ফাড়ী-

গাছুয়া ০১৮১১৫৩১৬৩৮

৬৬৬

াযবীন হগয়াস উিীন গৃহীহন গাছুয়া হাজী 

জুলহপকাে 

গাছুয়া ০১৮৪৮১৫০১৯৭

৬৬৭

ঝযনা জফগভ মনাভান মহারসন গৃহীহন গাছুয়া ভাষ্টাে 

জহহরুল 

গাছুয়া ০১৮১২৯৭১০০

৬৬৮

নাহেয াঈদ্দীন ইহিস আলভ শ্রহভক গাছুয়া ভাষ্টাে 

জহহরুল 

গাছুয়া ০১৮১২৯৭১০০

৬৬৯

ারভা জফগভ মভা: ইহলয়াি গৃহীহন গাছুয়া ৭নাং ওয়ার্ ব গাছুয়া ৭৩৫২৩৪২৫৭৫ ০১৮৭২০৬৩৩৬২

৬৭০

ভুাম্মদ াঅরী মৃত মুহাম্মদ  হিহিক হদন ভজুে গাছুয়া চলরিে মগা 

ফাড়ী,

গাছুয়া ১৫১৭৮৩০৩০৮৯৯


