
১৬ নং শাকচর ইউননয়ন নরষদ, লক্ষ্মীুর সদর, লক্ষ্মীুর সফবশশষ আশেট : ১০ ফপব্রুয়ানর ২০২২

ক্রভ উকারশবাগীর NID উকারশবাগীর নাভ ভাতার নাভ নতার নাভ ফয়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাভ াস ফুক প্রথভ বাতা গ্রহন

1 2849859026 মভননোয়োযো বফগভ ছুমপয়ো খোতুন ভননোহয আরী 45 োকচয 1 োকচয 1 01-08-20

2 6894580981 হোনজযো খোতুন আমপয়ো খোতুন আইয়ুপ আরী 49 োকচয 2 োকচয 44 01-08-20

3 19875114385952781 মফমফ কুরছুভ বযোনকয়ো বফগভ বেকোন্তুয মভয়ো 34 োকচয 4 োকচয 50 01-08-20

4 9121842018 ফকুর বফগভ ভোপুজো খোতুন আব্দরু গপুয 44 োকচয 2 োকচয 59 01-08-20

5 3279973022 রমতপো বফগভ খোয়নযয বনছো ভমভন হক 51 োকচয 1 োকচয 86 01-08-20

6 8223414734 বভোফোনেযো বফগভ ভোযুপো বফগভ আহোম্মদ উরযোহ 62 োকচয 1 োকচয 2 01-08-20

7 7320733517 েমহদো বফগভ ভোকেুদো খোতুন আযফ আরী 69 োকচয 2 োকচয 5 01-08-20

8 6437274522 আননোয়োযো বফগভ তুযো খোতুন ভনছুয আহোম্মদ 79 োকচয 2 োকচয 6 01-08-20

9 1013476922 নয়ন ভননোয়োযো েোমপ উরযো 49 োকচয 3 োকচয 68 01-08-20

10 5057211236 কুরেুভ বফগভ নুযজোহোন বফগভ বভোোঃ আমভয বহোনেন 35 োকচয 3 োকচয 62 01-08-20

11 2825083864 পোনতভো বফগভ তোমজয়ো খোতুন ভুকফুর আহম্মদ 54 োকচয 3 োকচয 54 01-08-20

12 6872133886 বভোফোনেযো হুযভনতয বনছো ভুকফুর আহোম্মদ 94 োকচয 3 োকচয 8 01-08-20

13 1486689621 ছোরভো বফগভ বভোফোনেযো বফগভ আফদরু েোত্তোয 38 োকচয 3 োকচয 49 01-08-20

14 6401199267 খুযমদো বফগভ পয়জনুযয বনছো ননো মভয়ো 43 োকচয 3 োকচয 9 01-08-20

15 7350067299 আেভো খোনভ বগোরোনোযো বফগভ বভোোঃ আহছোন উরযো 34 োকচয 2 োকচয 61 01-08-20

16 3748092016 বজোছনোযো বফগভ আযফো খোতুন এফোদ উরযো 54 োকচয 3 োকচয 63 01-08-20

17 1478382573 ভইপনরয বনছো যীয়নতয বনছো ওহোনয়দ ফকে 95 োকচয 5 োকচয 43 01-08-20

18 8678379697 আননোয়োযো বফগভ আশুযো খোতুন বভোোঃ বভোখনরছুয যহভোন 58 োকচয 2 োকচয 94 01-08-20

19 5060267308 আনরয়ো বফগভ েোমপয়ো খোতুন পজর আহম্মদ 40 োকচয 2 োকচয 45 01-08-20

20 5069558541 নুযজোহোন বফগভ েোমপয়ো খোতুন পজর আহম্মদ 49 োকচয 2 োকচয 3 01-08-20

21 5515880994 নয়ন বফগভ আননোয়োযো বফগভ ভনছুয আহোম্মদ 42 োকচয 1 োকচয 60 01-08-20

22 1004465835 বযোমকয়ো বফগভ ভোহপুজো খোতুন ভন্তোজ মভয়ো 54 োকচয 4 োকচয 13 01-08-20

নফধফা বাতা -উকারশবাগীর তানলকা
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23 2355852555 েোগনযয বনছো ভমযয়নভয বনছো আফদরু ভমজদ 83 োকচয 6 টুভচয 22 01-08-20

24 1925572024 ভুযমদো বফগভ জোনহযো বফগভ এফোদ উরযো 44 োকচয 4 োকচয 15 01-08-20

25 2836659371 যোনদো বফগভ চোন ফোনু আমর উরযো 40 োকচয 5 োকচয 46 01-08-20

26 4156270847 ছমকনো খোতুন জয়তুন বনছো ছোনদক আহম্মদ 68 োকচয 4 োকচয 14 01-08-20

27 2812466353 বযমজয়ো যমহভো মফমফ োভচর হক 42 োকচয 6 টুভচয 89 01-08-20

28 7312834117 ভননোয়োযো বফগভ তুযো েোভছুর হক 49 োকচয 6 টুভচয 75 01-08-20

29 3251775767 নুয জোহোন আংগুযো বনছো ভমভন উরযো 49 োকচয 6 টুভচয 73 01-08-20

30 3300384355 েোনহদো বফগভ যমহভো খোতুন ছছয়দ আহম্মদ 55 োকচয 4 োকচয 10 01-08-20

31 9573027696 ভোছুদো খোতুন ফদয ফোনু েুজো মভয়ো 54 োকচয 6 টুভচয 71 01-08-20

32 5057558552 মফউটি আক্তোয পুরফোনু েোহোফ উমিন 33 োকচয 6 টুভচয 70 01-08-20

33 7795124226 নোমছভো বফগভ কুরছুভ বফগভ বভোোঃ ইমিছ আরী 54 োকচয 6 টুভচয 57 01-08-20

34 6423596722 ফোনু বফগভ নুয বভোহোম্মদ 37 োকচয 6 টুভচয 52 01-08-20

35 6856381014 ভমন বফগভ বহোছননয়োযো বফগভ আব্দরু রমতপ 52 োকচয 6 োকচয 72 01-08-20

36 6417071997 জোহোনোযো বফগভ কযপুনরয বনছো আফু নুয 49 োকচয 4 োকচয 11 01-08-20

37 9139395769 হজযুী বফগভ ছতয়নফয বনছো আফদরু ভন্নোন 70 োকচয 6 টুভচয 85 01-08-20

38 5544546236 জোহোন আযো বফগভ পুর ফোনু হোমফফ উল্লো 64 োকচয 6 টুভচয 87 01-08-20

39 2817264670 যোনহনো আক্তোয ছেয়দযু বনছো ভমপজ উল্লযো ভোষ্টোয 38 োকচয 6 টুভচয 88 01-08-20

40 4604984957 আনভনো বফগভ েোময়ো খোতুন ভহব্বত আরী 44 োকচয 6 টুভচয 21 01-08-20

41 5985068013 যুব্বোন বফগভ বহজো ফোনু বভোোঃ আক্কোছ মভয়ো 45 োকচয 6 টুভচয 90 01-08-20

42 5099988023 ভননোয়োযো ভনতোনজয বনছো েোহোদরুযো 74 োকচয 6 টুভচয 19 01-08-20

43 3261657781 যুপ্বোনু আক্তোয ভোযুপো খোতুন আরী আহোম্মদ 64 োকচয 6 টুভচয 76 01-08-20

44 5542481469 বছভোনী মপনযোজো বফগভ আফদরু ছোত্তোয 44 োকচয 5 োকচয 17 01-08-20
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45 6001415543 ভোনরকো বফগভ মপনযোজো খোতুন েমহদ উরযো 44 োকচয 6 টুভচয 26 01-08-20

46 2353397314 ময়োযো বফগভ আনভনো বফগভ েুরতোন মভয়ো 42 োকচয 6 টুভচয 24 01-08-20

47 3267945081 আননোয়োযো বফগভ বকোযপুনরয বনছো বভোোঃ মভয়ো 69 োকচয 6 টুভচয 25 01-08-20

48 2832665950 মফমফ যমহভো তপুযো খোতুন আমভন উরযোহ 54 োকচয 4 োকচয 74 01-08-20

49 6895655287 পোনতভো বফগভ ছহইনজয বনছো আইয়ুফ আরী 54 োকচয 4 োকচয 12 01-08-20

50 8659881661 নোজভো বফগভ আমছয়ো খোতুন এছহোক মভয়ো 62 োকচয 3 োকচয 51 01-08-20

51 3286253889 খুযমদো বফগভ োনহদো বফগভ আননোয়োয উরযো 44 োকচয 6 টুভচয 56 01-08-20

52 1948723588 েুমপয়ো বফগভ হোেনো বোনু আেন আরী 51 োকচয 6 টুভচয 84 01-08-20

53 2802492187 পোনতভো খোতুন মছমিয়ো খোতুন ইমিছ োনটোয়োযী 64 োকচয 3 োকচয 7 01-08-20

54 3720922362 চোন ফোনু অমজপো খোতুন পজনরয যহভোন 49 োকচয 8 োকচয 38 01-08-20

55 3720953466 ছমকনো বফগভ ভোযুপো বফগভ আরী আহম্মদ 64 োকচয 4 োকচয 69 01-08-20

56 9560945678 ছফুযো খোতুন আমিয়ো খোতুন দরুোর মভয়ো 74 োকচয 5 োকচয 16 01-08-20

57 19581317660027682 বয়োযো বফগভ ছমকনো বফগভ চোন মভয়ো কমফোঃ 63 োকচয 6 টুভচয 92 01-08-20

58 2836473062 বযমজয়ো বফগভ ভমযয়ভ বফগভ েুরতোন আহোম্মদ 75 োকচয 6 টুভচয 18 01-08-20

59 2819914306 বযেভো জোনকযো বফগভ েনযোয়োয ভোষ্টোয 40 োকচয 6 টুভচয 64 01-08-20

60 1928133501 ভমযয়ভ বফগভ েমহদো বফগভ ধনু মভয়ো 54 োকচয 1 োকচয 67 01-08-20

61 5052456653 েোভছুন বনছো আশুযো খোতুন হোমযছ মভয়ো 69 োকচয 4 োকচয 42 01-08-20

62 4207239825 ছোইভো আক্তোয মভননোয়োযো তোজর ইেরোভ 25 োকচয 6 চয আরী হোেোন 93 01-07-20

63 1002385597 ভননোজো খোতুন মজন্ননতন বনছো ননো মভয়ো 64 োকচয 7 টুভচয 78 01-08-20

64 19772696827834400 েোনরহো বফগভ ভননোযো বফগভ কোরোমভয়ো 44 োকচয 8 োকচয 36 01-08-20

65 1467797351 হোমরভো খোতুন ছোরভো খোতুন বভোোঃ পজনরয যহভোন 59 োকচয 8 োকচয 30 01-08-20

66 19555114385956323 ছমকনো খোতুন আনভনো খোতুন গনু মভয়ো 66 োকচয 5 োকচয 41 01-08-20
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67 8660470496 কুরছুভ পোনতভো খোতুন োভছুর হক 50 োকচয 7 টুভচয 58 01-08-20

68 4178945772 জোননোয়োযো বফগভ আনভনো খোতুন আফোদ উরযো 52 োকচয 7 টুভচয 80 01-08-20

69 7784971793 মহনযোজো খোতুন ছুযনতন বনছো আোঃ ভমজদ 86 োকচয 7 টুভচয 27 01-08-20

70 3296976792 মপনযোজো বফগভ হনুপো বফগভ ছমদনকয যহভোন 63 োকচয 7 টুভচয 81 01-08-20

71 7785959425 জোহোনোযো বফগভ বোকনযয বনছো আমভন উরযো 54 োকচয 7 টুভচয 48 01-08-20

72 1492732084 ছমকনো মফমফ ভছুদো খোতুন আফদরু কমযভ 59 োকচয 7 টুভচয 79 01-08-20

73 6866019950 বভোফোনেযো বফগভ ছফুযো খোতুন নূয বভোহোম্মদ 56 োকচয 6 োকচয 66 01-08-20

74 6432960901 আনরয়ো বফগভ ভমন বফগভ মেযোজ মভয়ো 54 োকচয 5 োকচয 47 01-08-20

75 5074785519 ছমকনো মফমফ তোহোযো বোনু পজর হক 40 োকচয 7 টুভচয 28 01-08-20

76 2379966142 ভোহপুজো খোতুন যজ্জনফয বনছো আফদরু রমতপ 72 োকচয 8 োকচয 40 01-08-20

77 6875058882 কুরচুভ আক্তোয কোইনুয বফগভ বগোযোন োটওয়োযী 37 োকচয 9 োকচয 33 01-08-20

78 2808186643 মছমিয়ো খোতুন কযপুরী আমভন উরযো 89 োকচয 8 োকচয 32 01-08-20

79 9551841530 মদীকো ভজভুদোয মভরন ভজভুদোয প্রভদ ভজভুদোয 39 োকচয 6 টুভচয 39 01-07-09

80 8221311817 োমহনুয বফগভ যোনহনো খোতুন োহআরভ 39 োকচয 6 টুভচয 77 01-08-20

81 3726933132 নুয জোহোন বফগভ হনুপো খোতুন আফুর ফোেোয 54 োকচয 8 োকচয 29 01-07-15

82 5983611467 নুযজোন বফগভ যমচয়ো খোতুন জগু মভয়ো 59 োকচয 9 োকচয 34 01-07-20

83 7309060601 মরমর বফগভ নূয জোহোন বফগভ হোেভত আরী োনটোয়োযী 75 োকচয 7 টুভচয 37 01-08-20

84 19585114385957237 আনয়েো মছমিকো আননোয়োযো বফগভ নুযুর হক 63 োকচয 6 টুভচয 65 01-08-20

85 2833328707 বযোনকয়ো বফগভ ভননোয়োযো বফগভ পজর আহম্মদ 56 োকচয 4 োকচয 55 01-08-20

86 5999949943 হোজযো বফগভ মপনযোজো খোতুন আফদরু কমযভ 58 োকচয 9 োকচয 82 01-07-20

87 4613334871 হোমরভো খোতুন ছছয়নদয বনছো বয়োয আরী েযকোয 70 োকচয 6 উত্তয টুভচয 20 01-07-20

88 2393538075 বহোেননয়োযো আনভনো খোতুন আব্দরু বছোফয়োফ 64 োকচয 6 দহোরো টুভচয 35 01-07-20
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89 3750136891 োযুর আক্তোয আয়তন বনছো আোঃ খোনরক 54 োকচয 2 দহোর োকচয 23 01-07-20

90 19822610413986337 মফউটি খোনভ বভোেোোঃ আনরয়ো বফগভ
বভোোঃ আননোয়োয বহোনেন 
মকদোয 39 োকচয 1 োকচয 91 01-09-20

91 9104225330 ভননোয়োযো যমছয়ো খোতুন বভোোঃ এফোনয়দ উরযো 50 োকচয 2 োকচয 4 01-07-20

92 7754664568 পমযদো ইয়োছমভন েনপদো বফগভ ভুজোফ্পয ভোষ্টোয 56 োকচয 7 টুভচয 53 01-07-20

93 3250110594 মফমফ আনজভুো খোতুন আমছয়ো খোতুন আযোপ আরী 59 োকচয 4 টুভচয 535 01-07-20

94 3740332659 মতনী আছভনতয বনছো জয়নোর আনফদীন 59 োকচয 7 কোমরযচয 537 01-07-20

95 9107169279 হোজযো বফগভ যমছয়ো খোতুন হোমযছ মভয়ো 56 োকচয 6 টুভচয 538 01-07-20

96 1946928783 আননোয়োযো বোকয বোনু মপক 49 োকচয 8 কোমরযচয 147 01-07-20

97 2844152864 বভোেোোঃ ভননোয়োযো বফগভ োভছুন নোহোয ভমতউয যহভোন 56 োকচয 1 টুভচয 540 01-08-20

98 7780502188 যমহভো বফগভ ভমনযুর বনছো বভোোঃ আফদরু ভমতন 42 োকচয 5 টুভচয 541 01-07-20

99 5971898662 নোমছভো আক্তোয োভছুন বনহোয বফগভ বভোোঃ আফুর খোনয়য 39 োকচয 5 টুভচয 542 01-06-20

100 19675114389959411 বযোনকয়ো বফগভ হনুপো বফগভ হোমপজযু যহভোন 54 োকচয 1 টুভচয 544 01-07-20

101 2850343050 হোনজযো বফগভ োমপয়ো খোতুন েুরতোন আহম্মদ 39 োকচয 7 কোমরযচয 545 01-07-20

102 2360028373 োমহনুয বফগভ োমপয়ো খোতুন েুরতোন আহম্মদ 45 োকচয 7 কোমরযচয 546 01-07-20

103 2392883837 নুয জোহোন শুকু্কনযয বনছো েদ ুমভয়ো 59 োকচয 1 োকচয 95 01-03-20

104 6860332417 মভননোয়োযো বফগভ আননোয়োযো বফগভ ভনছুয আহোম্মদ 44 োকচয 1 োকচয 96 01-03-20

105 6891950500 ভোমহনুয বফগভ বভোেোম্মৎ েমখনো খোতুন বভোোঃ আহোেোন উল্লোহ 39 োকচয 1 োকচয 97 01-03-20

106 1460327073 মপনযোজো বফগভ যমহভো খোতুন ভমপজ উরযোহ 50 োকচয 1 োকচয 98 01-03-20

107 1473547725 তোমজয়ো বফগভ আশুযো খোতুন আমভন উরযোহ 46 োকচয 1 োকচয 99 01-03-20

108 3749417113 ঝর্ণো বফগভ মভরন বফগভ নজীয আহম্মদ 49 োকচয 1 োকচয 100 01-03-20

109 19655114385952718 কমহনুয বফগভ জোহোনোযো বফগভ ভোহফুফুয যহভোন 56 োকচয 1 োকচয 101 01-03-20

110 9565388130 ভননোয়োযো বফগভ আশুযো খোতুন ভমপজরু হক 50 োকচয 1 োকচয 102 01-03-20
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111 1482149075 ছমকনো বফগভ ফুমত আফদরু আরী 51 োকচয 1 োকচয 103 01-03-20

112 5098701583 আননোয়োযো বফগভ তপুযো খোতুন আেোদ উরযোহ 49 োকচয 1 োকচয 104 01-03-20

113 4646759839 ফোননজো খোতুন ভনছুযো খোতুন নুয বভোহোম্মদ 62 োকচয 1 োকচয 105 01-03-20

114 7796504913 তোনজয়োযো খোনভ অমহনদয বনছো কোজী পজরুর কমযভ 61 োকচয 1 োকচয 106 01-03-20

115 6420712603 মযনো আক্তোয অমহদো বফগভ বভোোঃ নুযুজ্জোভোন 33 োকচয 1 োকচয 107 01-03-20

116 2804604441 োযমভন আক্তোয বজেমভন জোহোনোযো বফগভ বভোোঃ নোমছয আহভদ ভীয 33 োকচয 1 োকচয 108 01-03-20

117 5505000207 জোহোনোযো বফগভ তইয়ফো খোতুন েোফু মভয়ো 51 োকচয 1 োকচয 109 01-03-20

118 4158800773 ভননোয়োযো বফগভ ছমকনো খোতুন জোরোর আহম্মদ 60 োকচয 1 োকচয 110 01-03-20

119 7799326967 নুয জোহোন বফগভ ভহব্বনতয বনছো নমজয আহম্মদ 33 োকচয 1 োকচয 111 01-03-20

120 8682694719 কোজর বযখো বভোহব্বনতয বনছো নোমজয আহম্মদ 39 োকচয 1 োকচয 112 01-03-20

121 5076035046 ছোনরহো বফগভ েোমদয়ো বফগভ আফদরু ওয়োদদু 54 োকচয 1 োকচয 113 01-03-20

122 5971707921 বকোমহনুয বফগভ োভছুনন্নছো ভমপজ উরযোহ 54 োকচয 1 োকচয 114 01-03-20

123 4192079145 মভনু আক্তোয যমছয়ো খোতুন বযনু মভয়ো 43 োকচয 1 োকচয 115 01-03-20

124 1507170361 হোনপজো আক্তোয বযমজয়ো বফগভ ফোদো মভয়ো 27 োকচয 1 োকচয 116 01-03-20

125 5537727868 রোইরী বফগভ পজনযয বনছো বখোযনখদ আরভ 49 োকচয 1 োকচয 117 01-03-20

126 3740779016 খুযীদো বফগভ বভোস্তপো ফোনু ইমিছ মভয়ো 51 োকচয 1 োকচয 118 01-03-20

127 3723089326 ফকুর ভনছুযো ভুত ভমপজ উমিন 60 োকচয 2 োকচয 119 01-03-20

128 8696094617 মফমফ হোমরভো ভমনজো বফগভ বভোোঃ আমভন উরযোহ 57 োকচয 2 োকচয 120 01-03-20

129 7796212145 োমহদো বফগভ োভছুন নোহোয নুযুল্লোহ মভয়ো 52 োকচয 2 োকচয 121 01-03-20

130 4631130368 োযমবন আক্তোয অজপুো খোতুন আফদযু যফ 36 োকচয 2 োকচয 122 01-03-20

131 7796377559 যমহভো বফগভ োভছুন বনছো আফদরু হোমেভ 52 োকচয 2 োকচয 123 01-03-20

132 4608418564 োমহনুয বফগভ আনভনো বফগভ েুযুজ মভয়ো 33 োকচয 2 োকচয 125 01-03-20
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133 7341216286 বহোছননয়োযো বফগভ জয়তুননয বনছো পমযদ মভয়ো 59 োকচয 2 োকচয 126 01-03-20

134 5518638043 নুয নোহোয যোমফয়ো বফগভ বদনরোয়োয বহোনেন 40 োকচয 2 োকচয 127 01-03-20

135 3744555339 জোহোনোযো বফগভ আনভনো বফগভ েুরতোন আহভদ 60 োকচয 2 োকচয 128 01-03-20

136 6432516661 বকোযপুনরয বনছো ভোকছুদো খোতুন ভুনছুয আহভদ 59 োকচয 2 োকচয 129 01-03-20

137 2848629867 যমদো পোনতভো নমজয আহম্মদ 35 োকচয 2 োকচয 130 01-03-20

138 2350594319 ছপুযো খোতুন আশুযো খোতুন আমভন উরযোহ 72 োকচয 2 োকচয 131 01-03-20

139 6898953556 বযমজয়ো খোতুন ছোন মভয়ো জগু মভয়ো 66 োকচয 2 োকচয 132 01-03-20

140 4615664754 বভোফোনেযো বফগভ রতুপো খোতুন চ োন মভয়ো 53 োকচয 2 োকচয 133 01-03-20

141 3732310150 আনভনো বফগভ নুয জোহোন বফগভ আফুর কোনভ 44 োকচয 2 োকচয 134 01-03-20

142 9117924234 ভননোয়োযো বফগভ েোগনযয বনছো আব্দরু আমজজ 57 োকচয 2 োকচয 135 01-03-20

143 7340183453 নোছমযন ভহব্বনতয বনছো আরী আহম্মদ 32 োকচয 2 োকচয 136 01-03-20

144 4651460885 বখোনদজো বফগভ ভোমজয়ো খোতুন আইয়ুফ আরী 64 োকচয 2 োকচয 137 01-03-20

145 8677688767 বপোরী বফগভ আননোয়োযো বফগভ দধুো মভয়ো 49 োকচয 2 োকচয 138 01-03-20

146 9573908390 ভোপুজো খোতুন কদ ফোনু বফগভ ভুনছুয আহম্মদ 64 োকচয 2 োকচয 139 01-03-20

147 5071050842 েুমপয়ো খোতুন কদ বোনু জগু মভয়ো 59 োকচয 2 োকচয 140 01-03-20

148 1453090399 ভোহপুজো খোতুন ছোহোযো বফগভ ছেয়দ আহোম্মদ 35 োকচয 2 োকচয 141 01-03-20

149 4185980317 বযমজয়ো বফগভ পোনতভো েোভু 51 োকচয 2 োকচয 142 01-03-20

150 7795951784 অজপুো খোতুন পোনতভো বফগভ বহদোনয়দ উরযোহ 74 োকচয 2 োকচয 143 01-03-20

151 9557495539 মফমফ পোনতভো ইয়োকুত ফোনু আফদলু্লো মভয়ো 59 োকচয 2 োকচয 144 01-03-20

152 2833641075 যুনো আক্তোয নজুো খোতুন তমযক উরযো 44 োকচয 2 োকচয 145 01-03-20

153 5096698831 েুযোইয়ো বফগভ োভছুন নোহোয ফমেয উরযো 61 োকচয 3 োকচয 146 01-03-20

154 5069182003 আঞ্জভুো খোতুন হোনজযো খোতুন ভমজফর হক 59 োকচয 3 োকচয 147 01-03-20
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155 5520349951 আনরয়ো বফগভ েমপয়ো খোতুন ছছয়দ আহম্মদ 59 োকচয 3 োকচয 148 01-03-20

156 2378427997 বযৌন বফগভ ভইপুনরয বনছো আহম্মদ দরুযো 52 োকচয 3 োকচয 149 01-03-20

157 7305926508 বযোনকয়ো বফগভ আনভনো খোতুন েুরতোন আহম্মদ 65 োকচয 3 োকচয 150 01-03-20

158 9559578597 বহোেননয়োযো বফগভ বখোনদজো বফগভ আেযোফুর হক ভোষ্টোয 61 োকচয 3 োকচয 151 01-03-20

159 2393299959 েুমভ আক্তোয ভননোয়োযো বফগভ অমজ উরযো 37 োকচয 3 োকচয 152 01-03-20

160 1940573403 োযুর আক্তোয নুয জোহোন নুয ইেরোভ 39 োকচয 3 োকচয 153 01-03-20

161 4181041445 বজেমভন আক্তোয মফমফ পোনতভো অমর মভয়ো 39 োকচয 3 োকচয 154 01-03-20

162 9110093813 আনয়ো খোতুন মছমিকো খোতুন বযনু মভয়ো 79 োকচয 3 োকচয 155 01-03-20

163 7764153792 পোনতহো খোনভ আশুড়ো খোতুন তোপোজ্জর মভয়ো 72 োকচয 3 োকচয 156 01-03-20

164 6439817542 েোমহদো আক্তোয আমরভো খোতুন হোমফফ উরযো 36 োকচয 3 োকচয 157 01-03-20

165 1910218120 বহোছননয়োযো পইমজ বনছো তমযক উরযো 54 োকচয 3 োকচয 158 01-03-20

166 19625114385954094 নুয বফগভ মফমফ ভমযয়ভ নমজয উরযো 59 োকচয 3 োকচয 159 01-03-20

167 3703322119 মভনোযো বফগভ আননোয়োযো বফগভ নওয়োফ আরী 53 োকচয 3 োকচয 160 01-03-20

168 9571392613 কমহনুয বফগভ বযমজয়ো খোতুন ওছভোন গমন 49 োকচয 3 োকচয 161 01-03-20

169 19582611293234115 মফমফ হোনজযো আনভনো খোতুন নুয ভুহোম্মদ 63 োকচয 3 োকচয 162 01-03-20

170 5983001644 রোখী বফগভ তোমজয়ো বফগভ আফদরু কমযভ 44 োকচয 3 োকচয 163 01-03-20

171 2814674475 যমহভো ভোমজয়ো খোতুন নুয মভয়ো 49 োকচয 3 োকচয 164 01-03-20

172 9568315916 তোমজয়ো বফগভ ভোমজয়ো খোতুন বহজয উমিন 59 োকচয 4 োকচয 383 01-03-20

173 19571517865193801 মফমফ আনয়ো ভোমপয়ো খোতুন আব্দর ভোনরক 64 োকচয 4 োকচয 165 01-03-20

174 5066778217 বযোনকয়ো বফগভ পুর ফোনু জয়নোর আফমদন 44 োকচয 4 োকচয 166 01-03-20

175 4627017637 আয়ো বফগভ যোমফয়ো বফগভ হোমফফ উরযো 59 োকচয 4 োকচয 167 01-03-20

176 8242897661 যোনী বফগভ ভমযয়ভ বফগভ ভমজফুর হক 48 োকচয 4 োকচয 168 01-03-20
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177 7348354924 নুয নোহোয বফগভ ফোননোজো খোতুন জয়নোর আনফদীন 49 োকচয 4 োকচয 169 01-03-20

178 3302703420 োহোনোজ বফগভ যোভনো খোতুন বভোহোম্মদ উরযো 31 োকচয 4 োকচয 170 01-03-20

179 3256133954 জোহোনোযো বফগভ পোনতভো বফগভ ভমজফর হক 54 োকচয 4 োকচয 171 01-03-20

180 6850782373 োমহনুয বফগভ পোনতভো বফগভ েুরতোন আহোম্মদ 54 োকচয 4 োকচয 172 01-03-20

181 4177369040 মফমফ পোনতভো আশুযো খোতুন আফদরু হোমেভ 59 োকচয 4 োকচয 173 01-03-20

182 8698578351 আয়ো বফগভ কযপুনরয বনছো গোমজউয যহভোন 51 োকচয 4 োকচয 174 01-03-20

183 8235402941 মভননোয়োযো বফগভ বদনরোয়োযো বফগভ ইেভোঈর বহোনেন 36 োকচয 4 োকচয 175 01-03-20

184 3738805021 কুেুভ বফগভ যোমন বফগভ েমহদ উরযোহ 30 োকচয 4 োকচয 176 01-03-20

185 3268726852 েুমজয়ো বফগভ আযুপো খোতুন েুজো মভয়ো 64 োকচয 4 োকচয 177 01-03-20

186 9131612674 আনয়ো আক্তোয মপনযোজো খোতুন নমজয আহম্মদ 54 োকচয 4 োকচয 178 01-03-20

187 9562321324 আয়ো খোতুন যীয়নতয বনছো আহম্মদ উরযো 41 োকচয 4 োকচয 179 01-03-20

188 9101473891 ভমযয়ভ বফগভ ভননোয়োযো বফগভ বভোোঃ ভমহ উমিন 43 োকচয 4 োকচয 180 01-03-20

189 6877042314 তোনহযো বফগভ মেফোনজয বনছো েুজো মভঞো 59 োকচয 4 োকচয 181 01-03-20

190 1913942247 জমভরো আক্তোয আনয়ো মছমিকী নোমছয উমিন 50 োকচয 4 োকচয 182 01-03-20

191 5509103528 ভননোয়োযো বফগভ তোযো ফোনু ভমপজ উরযো ভোমঝ 59 োকচয 4 োকচয 183 01-03-20

192 8713854613 ভুমন্ন আক্তোয ছমকনো বফগভ ভৃত নুযুজ্জোভোন 22 োকচয 4 োকচয 184 01-03-20

193 1904947163 আংকুযী বফগভ ছভয়নরয বনছো আহভদ উরযো 64 োকচয 4 োকচয 185 01-03-20

194 1916300757 আক্তোনযয বনছো মছমিয়ো খোতুন ছেয়দ আহোম্মদ 63 োকচয 4 োকচয 186 01-03-20

195 3743254561 হোনজযো বফগভ আনভনো বফগভ ফজরুয যহভোন 55 োকচয 4 োকচয 187 01-03-20

196 4646914475 েমহদো বফগভ যমছয়ো খোতুন আব্দরু হোমেভ 62 োকচয 4 োকচয 188 01-03-20

197 5507390994 মউমর আক্তোয জযুো খোতুন আরী বহোনেন 34 োকচয 4 োকচয 189 01-03-20

198 2376940744 ভোমহনুয বফগভ মফমফ যমহভো বভোোঃ োহজোন 34 োকচয 4 োকচয 190 01-03-20
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199 7338309995 বযোনকয়ো বফগভ ছহননয বনছো আনো মভয়ো 53 োকচয 4 োকচয 191 01-03-20

200 6900810315 পোনতভো বফগভ কুরছুভ বফগভ বভোোঃ যুহুর আমভন 61 োকচয 4 োকচয 192 01-03-20

201 5966910381 বছতোযো বফগভ বযোনকয়ো বফগভ বভোোঃ বেকোন্তয মভয়ো 28 োকচয 4 োকচয 193 01-03-20

202 6449041166 যোনী বফগভ আমপয়ো খোতুন বভোোঃ অমজ উরযো 42 োকচয 4 োকচয 194 01-03-20

203 8658782886 যোনহনো আক্তোয মফমফ আয়ো হোমফফ উরযো ভুময 52 োকচয 4 োকচয 195 01-03-20

204 19866725808937094 নুয জোহোন েোনফদো খোতুন োহ আরভ 35 োকচয 4 োকচয 196 01-03-20

205 19625114385955510 মফমফ হোনজযো পুর বোনু আমভয উরযো 60 োকচয 4 োকচয 197 01-03-20

206 5970915715 আনয়ো বফগভ আশ্রোনপয বনছো পমযদ মভয়ো 58 োকচয 4 োকচয 198 01-03-20

207 3263745154 পোনতভো বফগভ জনক ফোনু েুজো মভয়ো 59 োকচয 4 োকচয 199 01-03-20

208 2363984622 জযুো খোতুন বভোস্তপো খোতুন বেযোজর হক 63 োকচয 4 োকচয 200 01-03-20

209 1929380804 মরমর বফগভ েুমজয়ো খোতুন ভমপজরু ইেরোভ 40 োকচয 4 োকচয 201 01-03-20

210 5548121721 োযবীন আক্তোয আনয়ো বফগভ োহ জোহোন মভয়ো 44 োকচয 4 োকচয 202 01-03-20

211 5055098775 ছোনরহো বফগভ জয়তুননয বনছো নুয বভোহোম্মদ খন্দকোয 54 োকচয 4 োকচয 203 01-03-20

212 6404935469 মপনযোজো খোতুন ভোযুপো খোতুন জোরোর আহম্মদ 54 োকচয 4 োকচয 204 01-03-20

213 6854323851 আনভনো খোতুন আনুযী খোতুন েুরতোন আহম্মদ 59 োকচয 4 োকচয 205 01-03-20

214 5955990170 োমহনুয বফগভ আমিয়ো খোতুন োটোযী 39 োকচয 4 োকচয 206 01-03-21

215 8250281212 নুয জোহোন ছেয়নদয বনছো বরোমকয়োত উরযোহ 56 োকচয 4 োকচয 86 01-03-20

216 5972788060 োমহনুয বফগভ জয়নফ বোনু মছমিক উরযো 46 োকচয 4 োকচয 384 01-03-20

217 8239709218 ফোননোজো ভোযপনতয বনছো হজর হক 61 োকচয 4 োকচয 385 01-03-20

218 3728062203 আনভনো বফগভ বযৌময়ো খোতুন দীন বভোহোম্মদ 49 োকচয 5 োকচয 207 01-03-20

219 9106546261 আননোয়োযো খোতুন মছমিকো খোতুন আফদরু ভমতন 64 োকচয 5 োকচয 208 01-03-20

220 4613399270 জোহোনোযো বফগভ ভোপুজো খোতুন বভোোঃ েোহোদলু্লো 56 োকচয 5 োকচয 209 01-03-20
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221 2399290275 বভোেোম্মদ আনু বফগভ নুনযয বনহোয ফময উরযোহ 48 োকচয 5 োকচয 210 01-03-20

222 8248552583 মভনযো বফগভ হোজযো খোতুন অমর উরযো 41 োকচয 5 োকচয 211 01-03-20

223 3275997736 ফোনজো খোতুন তোমজয়ো খোতুন আরী আহম্মদ 76 োকচয 5 োকচয 212 01-03-20

224 4627068879 যমহভো খোতুন মছমিয়ো খোতুন ভনু মভয়ো 62 োকচয 5 োকচয 213 01-03-20

225 8652307987 বযৌন আযো বফগভ জোনহযো খোতুন বেকোন্তয মভয়ো 39 োকচয 5 োকচয 214 01-03-20

226 3284838392 বদনরোয়োযো বফগভ পুরফোনু েোহোদ উরযো 65 োকচয 5 োকচয 215 01-03-20

227 19355114385956081 ছনরভো খোতুন ভননোয়োযো বফগভ বহোনেন আরী 87 োকচয 5 োকচয 216 01-03-20

228 5505093863 োভছুয বনহোয জীফনী বনছো ভোহোদ উরযো 82 োকচয 5 োকচয 217 01-03-20

229 2806317406 তোমজয়ো খোতুন হোভনতয বনছো আফদরু ভমজদ 85 োকচয 5 োকচয 218 01-03-20

230 7349332705 আমপয়ো খোতুন আযপোনতয বনছো ভমজফুল্লোহ 64 োকচয 5 োকচয 219 01-03-20

231 19645124305850751 যোনদো খোতুন জীফননয বনছো ফোদো মভঞো 57 োকচয 2 োকচয 124 01-03-20

232 3279689446 েুমজয়ো খোতুন ভোমজয়ো খোতুন েুয উমিন 64 োকচয 5 োকচয 220 01-03-20

233 7763338758 ভননোয়োযো ভননফয বনছো আফদরু আরী 60 োকচয 5 োকচয 221 01-03-20

234 4646939605 ছোনয়যো খোতুন চোন ফোনু গমন মভয়ো 79 োকচয 5 োকচয 222 01-03-20

235 5065596586 নূয জোহোন বফগভ পোনতভো বফগভ ভমপজ উরযো 64 োকচয 5 োকচয 223 01-03-20

236 2389689320 আনয়ো বফগভ মমযন বফগভ বভোোঃ মেমিক আহোম্মদ  48 োকচয 5 োকচয 224 01-03-20

237 7773633289 মপনযোজো বফগভ অমজয়ো খোতুন আফদরু গপুয 59 োকচয 5 োকচয 225 01-03-20

238 7776428406 কোনরোমক বফগভ আনো বোনু আেোদ উরযো 64 োকচয 5 োকচয 226 01-03-20

239 19555114385956415 যোনদো বফগভ ভভতোজ বফগভ খমররুয যহভোন 66 োকচয 5 োকচয 227 01-03-20

240 1912176227 ভোেুদো খোতুন বভোফোনেযো বফগভ নুযুর আমভন 32 োকচয 5 োকচয 228 01-03-20

241 4196186565 খুযমদো বফগভ আনভনো বফগভ ভভতোজ মভয়ো 54 োকচয 5 োকচয 229 01-03-20

242 8670666372 বভোফোনেযো বফগভ ভোহপুজো খোতুন ভন্তোজ মভয়ো 84 োকচয 5 োকচয 230 01-03-20
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243 1002130712 বভোফোনেযো বফগভ মফমফ ভমযয়ভ বভোখনরছুয যহভোন 52 োকচয 5 োকচয 231 01-03-20

244 1456490364 ভোনরকো বোনু েোমপয়ো খোতুন হোজী আহম্মদ উরযো 58 োকচয 5 োকচয 232 01-03-20

245 4165505662 আনয়ো খোতুন ছফুযো খোতুন ভমপজ উরযো 56 োকচয 5 োকচয 233 01-03-20

246 3292255175 ময়োযো ছফুযো খোতুন ভমপজ উরযো 44 োকচয 5 োকচয 234 01-03-20

247 3745411482 পোনতভো আক্তোয কমযভুনন্নছো ছোনয়দরু হক 56 োকচয 5 োকচয 235 01-03-20

248 1922365505 ভোযজোনো মফননত ভোন্নোন বযহোনো ভোন্নোন বভোহ্ম্ম্মদ আব্দরু ভোন্নোন 35 োকচয 6 টুভচয 236 01-03-20

249 3272323142 বযহোনো ভোন্নোন ভনজভুো খোতুন হোমজর আহনভদ 62 োকচয 6 টুভচয 237 01-03-20

250 4182862047 আয়ো বফগভ েোমপয়ো খোতুন হোমপজযু যহভোন 59 োকচয 6 টুভচয 238 01-03-20

251 4189355839 নুযজোহোন বফগভ বভৌেুভী বফগভ বভোোঃ যীদ মভঞো 44 োকচয 6 টুভচয 239 01-03-20

252 5055512270 বেতোযো বফগভ ভোযুপো খোতুন জয়নোর আফদীন 54 োকচয 6 টুভচয 240 01-03-20

253 9116403487 বখোনদজো বফগভ রোর ফোনু পনয়জ উমিন দযনফ 59 োকচয 6 টুভচয 241 01-03-20

254 4632160265 বযোনকয়ো বফগভ ছফুযো খোতুন অনু মভয়ো ফযোোযী 58 োকচয 6 টুভচয 243 01-03-20

255 7776899382 আমছয়ো খোতুন জীনফী আনোয উরযো 53 োকচয 6 টুভচয 246 01-03-20

256 5075004407 বনহোয োযমফন বফগভ বভোোঃ োভছু উমিন 31 োকচয 6 টুভচয 249 01-03-20

257 6407039830 রুতপুয বনহোয েযফনতয বনছো েুজো মভয়ো 58 োকচয 6 টুভচয 250 01-02-20

258 4190848491 বযোনকয়ো বফগভ আম্মোনতয বনছো হোমফফ উরযো 64 োকচয 6 টুভচয 251 01-03-20

259 19882692985041494 মরম বফগভ মফমফ পোনতভো বভোোঃ োহজোহোন মভয়ো 33 োকচয 6 টুভচয 253 01-03-20

260 5968308873 বযমজয়ো বফগভ েুমজয়ো খোতুন আতয আরী মিত 54 োকচয 6 টুভচয 254 01-03-20

261 1478036898 োমহনুয বফগভ েোগনয বনছো আরী আকফয 49 োকচয 6 টুভচয 255 01-03-20

262 4157719966 নুয জোহোন বফগভ আমপয়ো বফগভ েুজো মভয়ো 62 োকচয 6 টুভচয 256 01-03-20

263 1024505578 তোনহযো বফগভ েোময়ো খোতুন ভহব্বত আরী 56 োকচয 6 টুভচয 257 01-03-20

264 2822265845 বযখো বফগভ মফমফ আনভনো আফু ছোনয়দ 40 োকচয 6 টুভচয 258 01-03-20
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265 2809808260 তোছমরভো আক্তোয বেোরতোনী বফগভ বভোোঃ রোতু োটওয়োযী 27 োকচয 6 টুভচয 259 01-03-20

266 5525491923 আনরয়ো বফগভ ভোমজয়ো খোতুন ভমপজরু হক বুঞো 59 োকচয 6 টুভচয 260 01-03-20

267 7764367467 ভোমহনুয বফগভ পমজরত বফগভ রুৎপুয যহভোন 48 োকচয 6 টুভচয 261 01-03-20

268 4155219308 োমহনুয বফগভ নুযু জোহোন বফগভ োটোযী 55 োকচয 6 টুভচয 263 01-03-20

269 5087478227 বযভো আক্তোয ফকুর বফগভ বভোোঃ ফোফুর 32 োকচয 6 টুভচয 264 01-03-20

270 1456000783 ফকুর বফগভ আমপয়ো খোতুন আফদরু আরী 49 োকচয 6 টুভচয 266 01-03-20

271 6452625178 পোনতভো আক্তোয নুয জোহোন আব্দযু যফ 28 োকচয 6 টুভচয 268 01-03-20

272 1931509705 জোন্নোতুর বপযদোউছ পোনতভো বফগভ পনহজ উমিন 37 োকচয 6 টুভচয 724 01-03-20

273 7757712398 বযোন আযো বফগভ আনভনো বফগভ েুরতোন আহম্মদ 50 োকচয 6 টুভচয 377 01-04-20

274 7754666753 োযবীন বফগভ বহোেননয়োযো বফগভ হোনপজ আহম্মদ 40 োকচয 6 টুভচয 378 01-07-20

275 19975124312000130 বজেমভন আক্তোয কমহনুয বফগভ আফুর ফোেোয 25 োকচয 6 টুভচয 376 01-04-20

276 9573824977 যোমজয়ো খোতুন মফমফ পোনতভো ফজরুয যহভোন 41 োকচয 6 টুভচয 379 01-04-20

277 4601892088 মফরমকছ বফগভ ভননোজো বফগভ হোমযছ মভয়ো 56 োকচয 6 টুভচয 381 01-04-20

278 5092674984 বযখো বফগভ ভোহপুজো বফগভ ভোপু 44 োকচয 6 টুভচয 382 01-04-20

279 1933976035 কোভযুন নোহোয পমযদো খোতুন জোরোর আহম্মদ ফযোোযী 59 োকচয 6 টুভচয 282 01-04-20

280 9138244596 োযুর ইেরোভ ছতয়ফো খোতুন আব্দরু ফোনযক 62 োকচয 6 টুভচয 244 01-04-20

281 5975573717 আরতোম বফগভ বভোরতোনী বফগভ নুযুজ্জোভোন 55 োকচয 6 টুভচয 245 01-04-20

282 1903585345 মভরন বফগভ আনভনো বফগভ আহছোন উরযো 59 োকচয 6 টুভচয 247 01-04-20

283 1018367399 বজোছনো চক্রফতীী কোনন চক্রফতীী বগোোর চক্রফতীী 49 োকচয 6 টুভচয 265 01-04-20

284 3749174268 ছরভো বফগভ তপুযো খোতুন োভছর হক 59 োকচয 6 টুভচয 248 01-04-20

285 6850574085 োমহনুয বফগভ তোমজয়ো খোতুন আয়ুফ আরী 50 োকচয 6 টুভচয 252 01-04-20

286 8679416910 নুয জোহোন ভনতোনজয বনছো বছযোজর হক 61 োকচয 6 টুভচয 262 01-04-20
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287 7322030730 ভোহপুজো বফগভ ফদনযয বনছো ভহব্বত আরী 54 োকচয 6 োকচয 269 01-04-20

288 3264332283 বপোরী বফগভ কদ বোনু েুরতোন আহম্মদ 46 োকচয 7 টুভচয 270 01-04-20

289 9136108298 আনভনো বফগভ বোরী বফগভ নুযু জোভোন 44 োকচয 7 টুভচয 271 01-04-20

290 5551075525 বজেমভন আক্তোয জোহোনোযো বফগভ োহোফ উিীন 32 োকচয 7 টুভচয 272 01-04-20

291 8223817001 োযবীন বফগভ বহোেননয়োযো বফগভ আোঃ ভন্নোন বদওয়োন 38 োকচয 7 টুভচয 273 01-04-20

292 19785114330055640 চোন্দ ফোনু যমহভো খোতুন আনোয উরযো 44 োকচয 7 টুভচয 274 01-04-20

293 6852422291 োযবীন আক্তোয হোনজযো বফগভ আফদরু হোনেভ 43 োকচয 7 টুভচয 276 01-04-20

294 6859762855 োভরো খোতুন আমছয়ো খোতুন আয়ুফ আরী 59 োকচয 7 টুভচয 277 01-04-20

295 4156593404 শুকুযী বফগভ বভনহয জোহোন ফোনু আফদরু ছোরোভ 56 োকচয 7 টুভচয 278 01-04-20

296 5070373245 ভোপুজো খোতুন ছোনহযো খোতুন েোভছুর হক 49 োকচয 7 টুভচয 279 01-04-20

297 5088178503 নুয জোহোন েুমজয়ো বফগভ েোভছর হক 44 োকচয 7 টুভচয 281 01-04-20

298 3757667690 ছমকনো বফগভ মমযন আক্তোয ভৃত চ োন খোন 62 োকচয 7 টুভচয 282 01-04-20

299 1912740733 যমহভো ভননোয়োযো খোতুন এছোক মভয়ো 57 োকচয 7 টুভচয 283 01-04-20

300 5951228500 ছমকনো বফগভ ভননোয়োযো বফগভ এছোক মভয়ো 60 োকচয 7 টুভচয 284 01-04-20

301 4201053180 জোহোনোযো বফগভ আনভনো খোতুন নুয আরভ 59 োকচয 7 টুভচয 285 01-04-20

302 7348496071 খুযমদো বফগভ ছমকনো খোতুন ভমজফুর হক 50 োকচয 7 টুভচয 287 01-04-20

303 19805114385958076 বছতযো বফগভ ভোছুদো খোতুন আব্দরু হোমেভ 42 োকচয 7 টুভচয 289 01-04-20

304 19895114385955981 োনতভো বফগভ বছভনো বফগভ বভোোঃ বখোকন 32 োকচয 7 টুভচয 290 01-04-20

305 9555464198 জোহোনোযো বফগভ যমছয়ো খোতুন বযনু মভয়ো 60 োকচয 7 টুভচয 291 01-04-20

306 5076985620 হোজযো খোতুন ছুযনতয বনছো আোঃ ছত্তোয 54 োকচয 7 টুভচয 292 01-04-20

307 8234252347 োযমফন আক্তোয নুয জোহোন বভোোঃ আযোপ আরী 36 োকচয 7 টুভচয 293 01-04-20

308 1507415055 োন্নো বফগভ যোমজয়ো খোতুন কমযভ উমিন 29 োকচয 7 টুভচয 294 01-04-20
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309 8672026096 নুয জোহোন ওম্মোনী ওফোদ আরী 59 োকচয 8 োকচয 295 01-04-20

310 5062547392 বভোেোোঃ তোমজয়ো খোতুন বভোেোোঃ যমছয়ো বভোোঃ বচযোভত আরী 61 োকচয 8 োকচয 296 01-04-20

311 9110223824 ভনযো োভছুন নোহোয কমযভ ফক্স 55 োকচয 8 োকচয 297 01-04-20

312 8216721988 বভোফোনেযো খোতুন আমরভো বরদ ূমভয়ো 54 োকচয 8 োকচয 298 01-04-20

313 5061675616 মফমফ আনভনো মফমফ বভোস্তপো ভমভন উরযো 49 োকচয 8 োকচয 299 01-04-20

314 19605114385097275 যোমজয়ো খোতুন অমজপো খোতুন এফোদ উরযোহ 62 োকচয 8 োকচয 300 01-04-20

315 6878392718 খমতজো বফগভ যহনভয বনছো আফদরু রমতপ 64 োকচয 8 োকচয 301 01-07-20

316 2389336864 ছোনয়যো ফোনু পোনতভো বফগভ আরী আকফয 64 োকচয 8 োকচয 302 01-04-20

317 5101208428 বযোনকয়ো বফগভ ছমকনো খোতুন আফদরু জোমরর 39 োকচয 8 োকচয 303 01-04-20

318 7784829298 ছমকনো খোতুন নুয বোনু চ োদ মভয়ো 59 োকচয 8 োকচয 304 01-04-20

319 19755114389962577 বভোেোোঃ নুযুন নোহোয বহোেননয়োযো বফগভ নমজয আহোম্মদ 46 োকচয 8 োকচয 305 01-04-20

320 1479522979 মফমফ জোহোনোযো মফমফ ছমকনো মফমফ বহোনেন 34 োকচয 8 োকচয 306 01-04-20

321 8683161577 বজেমভন আক্তোয নুয জোহোন আক্তোয বভোোঃ তছমরভ উমিন 34 োকচয 8 োকচয 307 01-04-20

322 9123592983 যোনহনো বফগভ োভছুন বনছো ফময উরযো 44 োকচয 8 োকচয 308 01-04-20

323 5988593884 বযমজয়ো বফগভ পুরফোনু আফদযু যমদ 59 োকচয 8 োকচয 309 01-04-20

324 7758506054 ছমকনো বফগভ যমহভো বফগভ হোমযছ মভয়ো 54 োকচয 8 োকচয 310 01-04-20

325 7757510255 বভোনপকো বফগভ (োন্নো) মফমফ আনয়ো বফগভ বভোপোজ্জর বহোনেন 62 োকচয 8 োকচয 311 01-04-20

326 1911447728 আনভনো খোতুন ফদযুন বনছো ভমহন উমিন 64 োকচয 8 োকচয 312 01-04-20

327 8654302580 ভুর্িদো বফগভ মফমফ আনয়ো এফোদ উরযো 49 োকচয 8 োকচয 313 01-04-20

328 2830759615 নুয জোহোন বফগভ অজপুো খোতুন আফদযু যফ 71 োকচয 8 োকচয 314 01-04-20

329 8656445148 েোজ ুবফগভ ছমকনো বফগভ বকোযফোন আরী  34 োকচয 8 োকচয 315 01-04-20

330 19625114385097058 হোনজযো বফগভ খোয়নযয বনছো আফুর খোনয়য 59 োকচয 8 োকচয 316 01-04-20
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331 19872696827835391 যুনো আক্তোয েোরনহো বফগভ বভোোঃ মপকুর ইেরোভ 34 োকচয 8 োকচয 317 01-04-20

332 3251673871 বহোেনোযো নুয বোনু আফদর ভন্নোন 54 োকচয 8 োকচয 318 01-04-20

333 19725114385097423 পজয বোনু জনয়তুন বোনু নুয মভঞো 49 োকচয 8 োকচয 319 01-04-20

334 9567132932 নোজভো মফমফ আনয়ো আফদরু হোমভ 36 োকচয 8 োকচয 320 01-04-20

335 7799492439 জয়নফ ফোনু কযপনরয বনছো আনু মভয়ো 74 োকচয 8 োকচয 321 01-04-20

336 7350116518 কমহনুয বফগভ বপোরী বফগভ আননোয়োয বহোনেন 38 োকচয 8 োকচয 322 01-04-20

337 2386399584 ছোনরয়ো খোতুন পোনতভো খোতুন ছমফয উরযোহ 43 োকচয 8 োকচয 323 01-04-20

338 9138294443 মপনযোজো খোতুন হোমরভ খোতুন নুয মভয়ো 57 োকচয 8 োকচয 324 01-04-20

339 1007553199 েোমদয়ো খোতুন আয়োনতয বনছো পজর হক 54 োকচয 8 োকচয 325 01-04-21

340 1457641874 েোরভো মছমিয়ো খোতুন আোঃ ছফুয 59 োকচয 8 োকচয 326 01-04-20

341 5100668382 ভোপুজো বফগভ আয়োনতয বনছো মভমছয আরী 49 োকচয 8 োকচয 327 01-04-20

342 9551226294 োভছুন নোহোয ভোমজয়ো খোতুন ছেয়দ আরী 53 োকচয 9 োকচয 328 01-04-20

343 9146234357 যমহভো খোতুন রোর ভমত ভুনেুয আহম্মদ 49 োকচয 9 োকচয 329 01-04-20

344 1470122068 যমহভো বফগভ আযপনতয বনছো ভুনছূয অহোম্মদ 53 োকচয 9 োকচয 330 01-04-20

345 1473597860 আননোয়োযো বফগভ ছোরভো খোতুন আননোয আরী 56 োকচয 9 োকচয 331 01-04-20

346 1006748808 হোমরভো খোতুন আশুযো খোতুন আোঃ ভন্নোন 56 োকচয 9 োকচয 332 01-04-20

347 7329121987 মছমিয়ো বফগভ েোমফদো খোতুন হোমযছ মভয়ো 64 োকচয 9 োকচয 333 01-04-20

348 1500997109 েুমপয়ো খোতুন আমপয়ো েুজো মভয়ো 60 োকচয 9 োকচয 334 01-04-20

349 8234621244 ভুর্িদো বফগভ যমচয়ো খোতুন এফোনয়দ উরযো 52 োকচয 9 োকচয 335 01-04-20

350 1480329075 মফমফ পোনতভো মফমফ যমহভো েোধু মভয়ো 65 োকচয 9 োকচয 336 01-04-20

351 5081784406 বপোরী বফগভ জোমকয়ো খোতুন আননোয়োয উরযো 44 োকচয 9 োকচয 337 01-04-20

352 5516520169 ছমকনো খোতুন আশুযো খোতুন েুরতোন আহম্মদ 64 োকচয 9 োকচয 338 01-04-20
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353 2394334094 বপোরী বফগভ ছছয়নদয বনছো েুরতোন আহম্মদ 56 োকচয 9 োকচয 339 01-04-20

354 6400912579 যমহভো খোতুন অজপুো খোতুন নুযুর হক 49 োকচয 9 োকচয 340 01-04-20

355 7317029671 বভোযো বফগভ ভমনজো বফগভ তছমরভ 54 োকচয 9 োকচয 341 01-04-20

356 5084597474 োনহদো বফগভ ভমন বফগভ পজয আরী 60 োকচয 9 োকচয 342 01-07-20

357 7343744061 োভছুন বনহোয রুৎপয বনছো ভোহপুনজয যহভোন 38 োকচয 9 োকচয 343 01-04-20

358 9569969992 যোমজয়ো খোতুন ভমযয়নভয বনছো জগু মভয়ো 66 োকচয 9 োকচয 344 01-04-20

359 5503479585 আনভনো বফগভ বহোছনন আযো বফগভ আফুর কোরোভ 34 োকচয 9 োকচয 345 01-04-20

360 2372164877 চ োন বনহোয বগোর বনহোয পজর হক 56 োকচয 9 োকচয 346 01-04-20

361 2365940705 জোহোনোযো বফগভ ভমযয়ভ বনছো আরী উরযো 57 োকচয 9 োকচয 347 01-04-20

362 3739736910 ময়োযো বফগভ যহনভয বনছো বভোফোযক আরী 59 োকচয 9 োকচয 348 01-04-20

363 2390472278 মফমফ হোনজযো তোমজয়ো বফগভ যুহুর আমভন 49 োকচয 9 োকচয 349 01-04-20

364 5516785200 কোজর বযখো ভমনজো বফগভ তছমরভ উমিন 39 োকচয 9 োকচয 350 01-04-21

365 1904451547 বভোফোেেযো বভোছোোঃ আননোয়োযো বফগভ ভোভুদলু্লোহ 51 োকচয 9 োকচয 351 01-04-20

366 9146125837 মপনযোজো বফগভ কযপুনরয বনছো আননোয়োয উরযো 54 োকচয 9 োকচয 352 01-04-21

367 2387623388 ভমযয়ভ মফমফ পুর ফোনু তোজর ইেরোভ 44 োকচয 9 োকচয 353 01-04-20

368 8241184855 আশুযো বফগভ ভমযয়ভ ফোনু হোমফফ উরযো 62 োকচয 9 োকচয 354 01-04-20

369 1463953495 বফগভ মহনযো ভোকেুদো খোতুন আক্কোছ মভয়ো 54 োকচয 9 োকচয 355 01-04-20

370 1007780313 জোহোনোযো বফগভ তুযো বফগভ বভোফোযক আরী 64 োকচয 9 োকচয 356 01-04-20

371 6402551284 েোমহদো খোতুন েোমজয়ো খোতুন ছেয়দ আহম্মদ 64 োকচয 9 োকচয 357 01-04-20

372 5974446337 খোতুননয বন্নেো জযুপো খোতুন কোরো মভয়ো 64 োকচয 9 োকচয 358 01-04-20

373 8679611080 বজেমভন আক্তোয নুযুনননহোয বফগভ নুযুর ইেরোভ 46 োকচয 9 োকচয 359 01-04-20

374 7807205625 যীনো বফগভ নুয নোহোয বফগভ বভোোঃ আফদযু যহভোন 27 োকচয 9 োকচয 360 01-04-20
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375 4602145338 যত্নো বফগভ ভন্তোনজয বনছো জোরোর আহম্মদ 44 োকচয 9 োকচয 361 01-04-20

376 9113118989 ছমকনো খোতুন ভমযয়নভয বনছো বভোোঃ ভমজফুর হক 61 োকচয 9 োকচয 362 01-04-20

377 7329371368 েোমহদো বফগভ আনভনো খোতুন বরদ ুমভয়ো 56 োকচয 9 োকচয 363 01-04-20

378 4642102232 বেতযো বফগভ যমছয়ো খোতুন হোনপজ আহোম্মদ 52 োকচয 9 োকচয 364 01-07-20

379 9132377459 মেযোজী বফগভ আমছয়ো বফগভ হোমযছ মভয়ো 50 োকচয 9 োকচয 365 01-04-20

380 4643168059 আননোয়োযো বফগভ ছুপনযয বনছো আহম্মদ আরী 52 োকচয 9 োকচয 366 01-04-20

381 5094537494 হোনজযো খোতুন হোমরভো খোতুন ননু মভয়ো 63 োকচয 9 োকচয 367 01-04-20

382 1470343516 হোনজযো বফগভ বগোরননহোয বফগভ ভমপজ উরযো 54 োকচয 9 োকচয 368 01-04-20

383 9569515829 েোভরো বফগভ বভোনেদো খোতুন গনু মভয়ো 59 োকচয 9 োকচয 369 01-04-20

384 1487840132 েুযোইয়ো বফগভ পুর ফোনু বভো বতোপোনয়র 44 োকচয 9 োকচয 370 01-04-20

385 6867332329 োনহনুয বফগভ ছোনহয ফোনু ওহোফ আমর 34 োকচয 9 োকচয 371 01-04-20

386 6879892542 বযোনকয়ো বফগভ েপয ফোনু ভুহোম্মদ বচৌধুযী মভয়ো 42 োকচয 9 োকচয 372 01-04-20

387 6858015859 জোহোনোযো বফগভ আনভনো খোতুন ভমভন উরযো 59 োকচয 9 োকচয 373 01-04-20

388 6410989708 মরমর বফগভ ভোহুদো খোতুন ভমভন উরযো 59 োকচয 9 োকচয 374 01-04-20

389 7790836279 যমহভো মফমফ পুরফোনু বতোপোনয়র আহভদ 49 োকচয 9 োকচয 375 01-04-20

390 2805750722 ভর্জিনো বফগভ বভোস্তপো খোতুন আফদরু ভতরফ 44 োকচয 5 োকচয 425 01-07-20

391 7322925418 োমহনুয বফগভ মরমর আংকুনযয বনছো বভোহোম্মদ উরযো 49 োকচয 5 োকচয 424 01-07-20

392 3748393760 ছমকনো বফগভ আময়ো খোতুন েুরতোন আহোম্মদ 52 োকচয 2 দহোরো োকচয 423 01-07-20

393 3254175577 োমহনুয বফগভ োভচুয নোহোয োছুর হক 37 োকচয 3 োকচযV 422 01-07-20

394 19775114323825310 বযোনকয়ো খোতুন আমভযন বনছো আোঃ খমরর েযদোয 45 োকচয 9 উোঃ চযযভনী বভোহন 420 01-07-20

395 3724661552 জহুময খোতুন োমহনুয বফগভ আফুর ফোোয ঢোরী 30 োকচয 9 উোঃ চযযভনী 421 01-07-20

396 19775114385953041 বযোনকয়ো বফগভ েোগনযয বনছো ভত বভোফোযক আরী 44 োকচয 2 দহোরো োকচয 419 01-07-20
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397 1018162295 যোমহভো বফগভ জমভনো খোতুন ওহোফ আরী বফোযী 53 োকচয 9 উোঃ চযযভনী বভোহন 418 01-07-20

398 2402724724 যুনো বফগভ যমহভো খোতুন েোহোদলু্লো 32 োকচয 5 দহোরো োকচয 417 01-07-20

399 1920443528 ভোমহনুয বফগভ ভোমনক জোহোন আফুর কোরোভ 36 োকচয 2 োকচয 416 01-07-20

400 19705116519075214 যমহভো বফগভ যছুভো বফগভ পজর হক 51 োকচয 9 টিওযী 415 01-07-20

401 2353736958 োমহনুয বফগভ চোম্পো বফগভ আোঃ খোনরক 36 োকচয 5 দহোরো োকচয 413 01-07-20

402 6450146714 ভুযো বছতযো বফগভ কোরো মভয়ো 54 োকচয 8 োকচয 412 01-07-20

403 1451597866 ভমনজো খোতুন আননোয়োযো খোতুন নুযুর হক 62 োকচয 2 দহোরো োকচয 411 01-07-20

404 4644604821 বভোফোনেযো বফগভ রোর ফোনু নমজয আহোম্মদ 55 োকচয 2 দহোর োকচয 410 01-07-20

405 9131285836 জোহোনোযো বফগভ োমপয়ো খোতুন পজর আহম্মদ 39 োকচয 2 োকচয 409 01-07-20

406 1493824302 নয়ন বফগভ ছমকনো বফগভ নুয বভোহোম্মদ 46 োকচয 2 দহোরো োকচয 408 01-07-20

407 8217962847 বেমরনো বফগভ পোনতভো বফগভ নফী বহোনেন 34 োকচয 9 েোহোুয 407 01-07-20

408 1916695347 আননোয়োযো বফগভ পজয ফোনু বহোনেন আহোনম্মদ 56 োকচয 2 দহোর োকচয 405 01-07-20

409 7770424492 যুনু আক্তোয আনভনো েুরতোন আহনভদ 31 োকচয 1 োকচয 404 01-07-20

410 7771864225 েোভছুন নোহোয পনয়নজয বনছো নুযুজ্জোভোন 55 োকচয 1 দহোর োকচয 403 01-07-20

411 3724690833 পজনযয বনছো পয়নজন বনছো নুযুজ্জোভোন 46 োকচয 1 েভনেযোফোদ 402 01-07-20

412 7339682176 যমহভো বফগভ খমতজো মফমফ যুস্তভ আরী 44 োকচয 1 দহোর োকচয 399 01-07-20

413 1932688383 খমতজো বফগভ পোনতভো বফগভ বভোকনরছুয যহভোন 49 োকচয 1 দহোর োকচয 398 01-07-20

414 4157411531 রোকী বফগভ যমছয়ো খোতুন হোমযছ মভয়ো 40 োকচয 2 দহোর োকচয 397 01-07-20

415 9134860056 বভোফোনেযো ছমকনো খোতুন নুযুর ইেরোভ 52 োকচয 1 দহোর োকচয 396 01-07-20

416 2832795088 মনরু আক্তোয খোমদজো বফগভ কমফয আহভদ 40 োকচয 1 দহোর োকচয 395 01-07-20

417 8676915211 আনয়ো বফগভ মপনযোজো বফগভ ভুত আফদরু আরী 43 োকচয 5 উোঃ টুভচয 394 01-07-20

418 8236607860 বছভনো বফগভ আননোয়োযো বফগভ বভোোঃ মছমিক উরযোহ 55 োকচয 6 দহোর টুভচয 391 01-07-20
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419 6877983624 বজোহযো খোতুন ছুযুনতয বনছো ছোয়দরুযো 44 োকচয 9 কোমরযচয 389 01-07-20

420 9568548508 হোনজযো বফগভ ছমফ বফগভ োহদরুযো োটওয়োযী 54 োকচয 8 োকচয 388 01-07-20

421 5517235056 তোহোমভনো আক্তোয পোনতভো আক্তোয বভোপোনজ্জর বহোনেন বচৌধুযী 44 োকচয 1 দহোর োকচয 387 01-07-20

422 8677285085 তোছমরভো বফগভ েমকনো বফগভ বতোপোনয়র আহভদ 39 োকচয 9 োকচয 386 01-07-20

423 19605114385952653 আনভনো খোতুন যফনতয বনছো বযনু মভয়ো 62 োকচয 1 োকচয 400 01-07-20

424 19625114385952547 ছোন বভনহযোজ ভুনছুযো খোতুন ছোনদক আহম্মদ 59 োকচয 6 টুভচয 380 01-04-20

425 19705114385957975 ভমযমভ কুরছুভো বনছো আব্দরু েোত্তোয 51 োকচয 6 টুভচয 387 01-04-20

426 7350497637 হোনজযো বফগভ মফমফ ছোনফযো বভোোঃ আফুর কোরোভ 62 োকচয 8 োকচয 394 01-04-20

427 4189496997 নুযজোহোন বফগভ েোভছন নোহোয বভোোঃ ভমজফুর হক 54 োকচয 1 োকচয 397 01-04-20

428 9552566441 বহোছনন আযো পয়নজয বন্নছো আক্কোছ মভয়ো 59 োকচয 9 োকচয 396 01-04-20

429 5985773869 তপুযো খোতুন জোনভনো খোতুন ওমজ উরযোহ 61 োকচয 1 োকচয 395 01-04-20

430 5102602876 বযোনকয়ো বফগভ ভল্লীকো খোতুন বভৌরবী নুয বভোহোম্মদ 61 োকচয 6 টুভচয 393 01-04-20

431 3272451521 ভমযয়ভ আশুযো বফগভ ভুঘফুর আহোম্মদ 62 োকচয 8 োকচয 399 01-04-20

432 8216281967 ভননোয়োযো বফগভ ওজপুো খোতুন আফদরু হক 48 োকচয 5 োকচয 398 01-04-20

433 6434660848 আনরক জোহোন কদ বোনু ননো মভয়ো 56 োকচয 5 োকচয 431 01-07-20

434 5508403929 যুোরী বফগভ বযোকেোনো বফগভ বহোনেন আহম্মদ 42 োকচয 2 দহোর োকচয 432 01-07-20

435 3259849887 নুয জোহোন বফগভ আঙু্কযী বফগভ ছেয়দ আহম্মদ 45 োকচয 9 েভনেযোফোদ 429 01-07-20

436 6414442464 নুয জোহোন বফগভ আমভননয বনছো েুজোনয়ত উরযো বূঞো 62 োকচয 9 েভনেযোফোদ 430 01-07-20

437 3728103445 কোজর বফগভ হনুপো খোতুন আরী উরযো 39 োকচয 9 : রক্ষ্মীুয 428 01-07-20

438 3713889289 বযৌন বফগভ আনয়ো বফগভ মছমিক উরযো 49 োকচয 2 োকচয 435 01-07-20

439 1495691154 আননোয়োযো বফগভ জোনভরো বফগভ আফদযু েোত্তোয 50 োকচয 9 োকচয 433 01-07-20

440 3286212455 যুভো আক্তোয যোমফয়ো বফগভ যুহুর আমভন 34 োকচয 8 চযযুমহতো 393 01-07-20
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১৬ নং শাকচর ইউননয়ন নরষদ, লক্ষ্মীুর সদর, লক্ষ্মীুর সফবশশষ আশেট : ১০ ফপব্রুয়ানর ২০২২

ক্রভ উকারশবাগীর NID উকারশবাগীর নাভ ভাতার নাভ নতার নাভ ফয়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাভ াস ফুক প্রথভ বাতা গ্রহন

নফধফা বাতা -উকারশবাগীর তানলকা

441 1466950902 ছমকনো বফগভ েুজনী ছোনয়দর হক 53 োকচয 2 োকচয 426 01-07-20

442 5509101654 েোমদয়ো বফগভ ভুনছুয খোতুন েোনহদ আহ্মদ 54 োকচয 6 োকচয 31 01-07-20

443 5538102194 বযোনকয়ো বফগভ হোনজযো খোতুন আফদরু ভোনরক 39 োকচয 6 েভনেযোফোদ 267 01-07-20

444 6436482100 হোমছনো আক্তোয আনভনো খোতুন ভমপজ উরযো 56 োকচয 6 োকচয 337 01-07-20

445 7333412364 ভননোয়োযো বফগভ হোনজযো বফগভ আফদরু ভোনরক 52 োকচয 6 োকচয 286 01-07-20

446 19725114313483141 যোনফয়ো বফগভ বযোমছয়ো বফগভ ফজর হক 49 োকচয 5 sakchor 765 01-07-20
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