
০৯ নং ত োরোবগঞ্জ ইউননয়ন নরষদ, কমলগনর, লক্ষ্মীুর ফবশল আশডট: ০১ এপ্রির ২০২২
ক্রম উকোরভ োগীর নোম মো োর নোম ন োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম োস বুক নং

1 আশনোয়োযো ৃফগভ যুপো খোতুন পজর কপ্রযভ 84 ৃতোযোফগঞ্জ 1 চন্দ্রোয ফোশয ফোড়ী 2356
2 অজপুো খোতুন আশভনো খোতুন ুরতোন আম্মদ 79 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ধোনো ৃফোযীয ফোড়ী 1598
3 প্রকনো ৃফগভ ছোশফদো খোতুন োপ্রপজ উরযো 75 ৃতোযোফগঞ্জ 1 কোভোয ফোপ্রড় 2266
4 প্রযপ্রজয়ো ৃফগভ রোর ভপ্রত জব্বয আরী 75 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃকোনোয ফোড়ী 2802
5 আপ্রভন ৃনছো ফদশযয ৃনছো ভুনছুয আরী 74 ৃতোযোফগঞ্জ 1 প্রদ প্রভকোয ফোড়ী 1594
6 আঞ্জভুো খোতুন ভোশরকো ৃফগভ জোরোর উপ্রিন 74 ৃতোযোফগঞ্জ 1 যোইত ফোড়ী 185
7 প্রফপ্রফ পোশতভো ভোজী খোতুন যোোত আরী 72 ৃতোযোফগঞ্জ 1 পোযুক ফোশয ফোড়ী 2813
8 ুপ্রপয়ো ৃফগভ জপ্রযনো ৃফগভ আফদরু যপ্রদ 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃকোনোয ফোড়ী 2265
9 খোশয়যুন ৃনছো োপ্রজয়ো ৃফগভ ভভতোজ প্রভয়ো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 এছোক প্রভয়োয ফোড়ী 2815

10 ৃগোরোশপয ৃনছো আযোপোশতয ৃনছো ছোশয়দর ক 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আরী আকোব্বয ৃখোনোয ফোড়ী 3408
11 পশয়জনু ৃনছো নুশযয ৃনছো তফোয়ক আরী 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 প্রযপ্রজয়োয ফোশয ফোড়ী 3410
12 প্রফপ্রফ কদবোনু প্রফপ্রফ যপ্রভো আফদরু কোশদয 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 যোইড ৃফোড়ী 3409
13 োভছুন ৃনছো প্রজন্নশতয ৃনছো গনু প্রভয়ো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 োপ্রদোয ফোশয ফোড়ী 3407
14 ভোপুজো ৃফগভ োফোনো ৃফগভ ৃকোন্তয আরী 69 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আঃ কপ্রযশভয ফোপ্রড় 2814
15 ফশযয ৃনছো নজপুো খোতুন ৃছোয়দ আোম্মদ 68 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃছোয়দ ভুন্সীয ফোড়ী 3412
16 ৃযৌন আক্তোয আশনোয়োযো খোতুন ছোরোভত উরযো 66 ৃতোযোফগঞ্জ 1 এভদোদ উরযো প্রিত ফোপ্রড় 3317
17 ৃযোশকয়ো ৃফগভ প্রফপ্রফ নুপো আফদরু োশযভ 65 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আপ্রফদ আরী ফোড়ী 3415
18 োীদো ৃফগভ ছফুযো খোতুন জয়নোর আশফদীন 65 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ভপ্রভন উরযোয খপ্ররোয ফোড়ী 3413
19 যোপ্রকয়ো ৃফগভ আপ্ররভো খোতুন নপ্রজয আম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃতোরোশগো ফোড়ী 1587
20 জোোনোযো ৃফগভ তোপ্রভনো ৃফগভ দীন ৃভোোম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দযশফশগো ফোড়ী 3416
21 খুর্িদো ৃফগভ জীফশনয ৃনছো ভুনছুয আভদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ভুনছুয আরী ভোপ্রঝ ফোড়ী 3417
22 ছফুযো ৃফগভ কপ্রযয ৃনছো নপ্রজয আম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃকোনোয আফুয ফোশয ফোড়ী 3418
23 তোশযো ৃফগভ জফুো খোতুন আফদরু ভন্নোন 64 ৃতোযোফগঞ্জ 1 জোরোশরয ফোড়ী 2078
24 ৃদশরোয়োযো ৃফগভ ভোনুযো খোতুন ৃোশন আোম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 1 োদ ুোজপ্রয ফোড়ী 1592
25 ফকুরো ৃফগভ জযুো খোতুন তফোযক আরী 62 ৃতোযোফগঞ্জ 1 জপ্রফ উরযো ফোড়ী 2568
26  আন্চুযো ৃফগভ ৃভোশছনো খোতুন জয়নোর আফদীন 62 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃরফোয নফীয ফোপ্রড় 3137
27 প্রফরপ্রকছ ৃফগভ োভছুয নোোয আফদরু ভোপ্রনক 61 ৃতোযোফগঞ্জ 1 খো ৃগো ফোড়ী 3419
28 প্রয়োযো ৃফগভ অজফুো খোতুন ুজো প্রভয়ো 61 ৃতোযোফগঞ্জ 1 প্রদদোয উরযো োজী ফোপ্রড় 3328
29 যপ্রভো ৃফগভ নজফুো নুয ৃভোোম্মদ 60 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দযশফ ৃগো ফোড়ী 3421
30 োপ্রপয়ো ৃফগভ প্রযপ্রজয়ো খোতুন আোদ প্রভয়ো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃচযোাং ফোপ্রড় 1597
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31 ৃযৌন ৃফগভ ভুত আফদরু ভোশরক ভুত ৃজফর ক 60 ৃতোযোফগঞ্জ 1 কোই োোফ উপ্রিশনয ফোড়ী 3332
32 পোশতভো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ অপ্রর উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃভোোম্মদ প্রভয়োয ফোড়ী 2863
33 আশভনো ৃফগভ অজফুো খোতুন আফদরু জব্বয 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুযুয ফোশয ফোড়ী 2801
34 খুযপ্রদো ৃফগভ নুয বোনু োপ্রপজ উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুযুর ইরোশভয ফোড়ী 1726
35 আশনোযো ৃফগভ আাংকুশযয ৃনছো ফপ্রয উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আুযোয ফপয ফোড়ী 496
36 ৃোশনয়োযো ৃফগভ অজপুো খোতুন অপ্রর উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুশযয জোভোন ৃচৌধুযী ফোড়ী 3420
37 খপ্রতজো ৃফগভ যপ্রছয়ো খোতুন জোরোর আম্মদ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃতোপোশয়র িোয ফোড়ী 3422
38 প্রফপ্রফ আশয়ো ভপ্রপয়ো ৃফগভ আফদরু ভন্নোপ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদরু ভন্নোশনয ফোড়ী 3423
39 প্রয়োযো ৃফগভ প্রফপ্রফ ছপ্রকনো আব্দরু ভন্নোন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফুর কোশশভয ফোড়ী 3411
40 আশনোযো ৃফগভ আশয়ো ৃফগভ নু ফযোোযী 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ভুু ৃফোযী ফোড়ী 3315
41 আশরয়ো ৃফগভ প্রজন্নতুন ৃনছো আফুু্র ফোোয 59 ৃতোযোফগঞ্জ 1 প্রিত ফোপ্রড় 3318
42 আশভনো প্রফপ্রফ োপ্ররভো ৃফগভ ৃোশন আরী 58 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ভোছ ৃফোযীয ফোড়ী 2066
43 ৃজছপ্রভন আক্তোয ৃোশন আযো ৃফগভ আপ্রভয ৃোশন 58 ৃতোযোফগঞ্জ 1 যোইড ফোড়ী 3424
44 নুয জোোন ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ভনছুয আোম্মদ 57 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আপ্রফদ আরী োজী ফোড়ী 3326
45 প্রফপ্রফ োশজযো োভছুন নোোয কোরো প্রভয়ো 56 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুয প্রভয়ো িোয ফোড়ী 3414
46 যোপ্রজয়ো ৃফগভ আফুজো খোতুন আফদরু োপ্রভ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 1 কোরু োগরোয ফোড়ী 1718
47 ভোপুজো ৃফগভ ুপ্রজয়ো খোতুন োভছর ক 56 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃরফোয নফীয ফোপ্রড় 3149
48 ভপ্রযয়ভ ৃফগভ যোোশতয ৃনছো ুজো প্রভয়ো 56 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃভোোব্বত আরীয ফোড়ী 3322
49 ভুর্িদো ৃফগভ অজপুো খোতুন আফদরু োপ্ররভ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদরু োপ্রভ ছপ্রকদোয ফোড়ী 1616
50 চম্পো ৃফগভ আঞ্জনুী ৃফগভ আনছোয আরী 55 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃরফোয নফীয ফোড়ী 3425
51 ফোযো ৃফগভ তোশযো ৃফগভ োপ্রফফ উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফুর কোরোভ ড্রোইবোয ফোড়ী 1588
52 আশভনো ৃফগভ ফোপ্রছয়ো খোতুন ৃভোঃ আপ্রভন উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দরুোশরয নতুন ফোপ্রড় 3132
53 জোোনোযো ৃফগভ তোযো খোতুন আরী আম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 খ ো ৃগো ফোপ্রড় 3138
54 প্রভরন ৃফগভ পয়জযু ৃনছো নুযুর ক 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃদোছরো ফোপ্রড় 3142
55 ৃযৌন আক্তোয প্রফপ্রফ উভোোনী ৃফগভ ভপ্রজফুর ক 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আব্দরু োপ্রকশভয ফোপ্রড় 3143
56 ছোশয়যো ৃফগভ আযপশতয ৃনছো নুযুজ্জোভোন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 যোইত ফোপ্রড় 3145
57 নুপো যপ্রছয়ো খোতুন ৃফছো প্রভয়ো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 Chotu Miyar Bari 4349
58 োপ্ররভো খোতুন আপ্রিয়ো খোতুন ফোশয়ত উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 জপ্ররর বূ ইয়ো ফোপ্রড় 3329
59 োভছুন নোোয যোোশতয ৃনছো ুজো প্রভঞো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 1 তনু প্রভঞোয ফোপ্রড় 3438
60 প্রফপ্রফ খপ্রতজো পোশতভো ৃফগভ দীন ৃভোোম্মদ 53 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃতোযোফগঞ্জ 1593
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61 পোশতভো ৃফগভ জীফশনয ৃনছো ভুনছুয আরী ভোপ্রঝ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদজু জোয রটোযী ফোড়ী 758
62 পয়জনু ৃনছো তোপ্রজয়ো ছোপ্রফয আশভদ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদযুশফয ফোশয ফোপ্রড় 3150
63 ভশনোয়োযো ৃফগভ আশভনো খোতুন ৃভোোম্মদ উরযো 52 ৃতোযোফগঞ্জ 1 জয়নোর ৃভস্তুযীয ফোপ্রড় 1969
64 োপ্রজয়ো ৃফগভ অজফুো খোতুন আঃ োপ্ররভ 51 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ইউছুপ প্রভয়োয ফোড়ী 2080
65 োশজযো আক্তোয ফকুর োভছুয নোোয তনু প্রভয়ো 51 ৃতোযোফগঞ্জ 1 তনু প্রভয়োয ফোপ্রড় 1971
66 োপ্রনুয ৄজতুন ৃনছো রোর প্রভয়ো 50 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃতোযোফগঞ্জ 3147
67 পোশতভো ৃফগভ ছপ্রকনো ৃফগভ আব্দরু ভোন্নোন 50 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃতোযোফগঞ্জ 3331
68 রুৎপুন ৃনছো আনশজযো খোতুন চোন প্রভয়ো 50 ৃতোযোফগঞ্জ 1 একোফফয ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 1972
69 োজযো ৃফগভ োভছুন নোোয ছোপ্রফয আম্মদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃভোোম্মদ প্রভয়োয ফোড়ী 2267
70 ৃযোপ্রজনো ৃফগভ ছশরোনো খোতুন প্রযোজ ৃভোল্লো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আপ্রফদ আরীয ফোড়ী 3321
71 কুরছুভ ৃফগভ আশয়ো ৃফগভ আফদরু ীদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ীদ প্রভকোয ফোপ্রড় 1972
72 ৃফগশভয ৃনছো নুয বোনু ভপ্রজশফয যভোন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃভোযগ ফযোোযীয ফোপ্রড় 1972
73 আশুযো ৃফগভ ৃযৌজফুো খোতুন ৃযোজর ক 48 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদরু োপ্ররভ ছপ্রকদোয ফোড়ী 2364
74 োভুন নোোয অপ্রজফো ৃফগভ আরভ প্রভয়ো 47 ৃতোযোফগঞ্জ 1 োপ্রজ ইউছুপ প্রভয়োয ফোপ্রড় 3139
75 ফুপ্রর ৃফগভ যোশফয়ো ৃফগভ প্রপ উরযো 46 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুযুজ্জোভোন ৃচৌধুযী ফোপ্রড় 3144
76 কোজরী ফোরো কুযী াংকজ ফোরো কুযী অপ্রনর চন্দ্র কুযী 46 ৃতোযোফগঞ্জ 1 প্র কপ্রফযোশজয ফোপ্রড় 3148
77 প্রয়োযো ৃফগভ জোোনোযো ৃফগভ ৃভোঃ আপ্রভয আরী 45 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ভোভুন বূইয়োয ফোড়ী 3325
78 আশনোয়োযো ৃফগভ আশতযুন ৃনছো োশদর ক 44 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দযশফ ৃগো ফোড়ী 2268
79 প্রয়োযো ৃফগভ খোশয়যুন ৃনছো ৃভোঃ আব্দযুফ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃকোনোয ফোড়ী 2583
80 নোপ্রছভো ৃফগভ নুয জোোন ভনোদ খ োন 44 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুশযয ফোশয ফোপ্রড় 181
81 যোপ্রজয়ো ৃফগভ প্রফপ্রফ োজযো ফোদো প্রভয়ো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আনছয আরী ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 3316
82 আপ্রভন ৃনছো পশয়শজয ৃনছো প্রছপ্রিক উরযো 43 ৃতোযোফগঞ্জ 1 কোরোয ফোশয ফোপ্রড় 1978
83 যুফোন ৃফগভ োপ্রভদো খোতুন প্রছপ্রিক উরযো 42 ৃতোযোফগঞ্জ 1 োজী আপ্রফদ আরীয ফোড়ী 3324
84 ৃযোভোনো ৃফগভ ুপ্রপয়ো খোতুন ৃভোঃ ৃভোস্তপো 42 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ভুপ্রন্স ফোপ্রড় 1980
85 োশদো ৃফগভ তোপ্রভনো ৃফগভ দীন ৃভোোম্মদ 41 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দযশফশগো ফোড়ী 1678
86 তোপ্ররভো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ জয়নোর আফপ্রদন 41 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আঃ োপ্ররভ ৃচৌপ্রকদোয ফোপ্রড় 3151
87 প্রফপ্রফ োপ্রনুয প্রফপ্রফ ছোভনো ৄছয়দ আম্মদ 40 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আোভুপ্রনয ফোশয ফোড়ী 3330
88 প্রপশযোজো ৃফগভ যপ্রভো ৃফগভ ৄচয়দ আভদ বূ ঞো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৄছয়দ আোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 1595
89 যুভো আক্তোয ভব্বশতয ৃনছো জয়নোর আফদীন 39 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দোনো ৃফোযীয ফোপ্রড় 1598
90 কপ্রনুয ৃফগভ যোপ্রভো ৃফগভ যপ্রপক উরযো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দযশফশয ফোড়ী 3312
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91 োশরো ৃফগভ োপ্রদো ৃফগভ আফদরু ক বূ ইয়ো 38 ৃতোযোফগঞ্জ 1 প্রদদোয উরযো োজী ফোড়ী 1657
92 ফোশুযো ৃফগভ ভশনোয়োযো ৃফগভ আফুর ফোোয 38 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুযুর ইরোশভয ফোপ্রড় 3140
93 ৃকোপ্রনুয ৃফগভ জযুো খোতুন তফোযক আরী 36 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদরু োপ্ররভ ছপ্রকদোয ফোড়ী 2816
94 আশরয়ো ৃফগভ প্রভশনোয়োযো ৃফগভ ৃভোঃ কোঞ্চন 36 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দযশফশয ফোড়ী 3314
95 পোশতভো ৃফগভ ভশনোয়োযো ৃফগভ ভুনছুয আম্মদ 36 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফদযু যফ ভোপ্রঝ ফোড়ী 3313
96 ভোভুদো ৃফগভ যোশরো খোতুন আব্দরু যোজ্জোক 35 ৃতোযোফগঞ্জ 1 ৃতোতো প্রভয়ো ৃগো ফোপ্রড় 1986
97 যুপ্রভ আক্তোয োশজযো ৃফগভ আফদযু যপ্রভ 35 ৃতোযোফগঞ্জ 1 তোজ ুভুপ্রন্স ফোপ্রড় 3272
98 প্রফপ্রফ ছপ্রকনো নয়ন প্রফপ্রফ আশয়ো ৃভোঃ নূযুর ইরোভ 33 ৃতোযোফগঞ্জ 1 দোগয ফোপ্রড় ,০১ নাং য়োডব 1988
99 ৃভোোঃ োযপ্রভন ৃফগভ আশরয়ো ৃফগভ নোজভুর ক 31 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নোজভুর শকয ফোড়ী 3327

100 প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ পয়জনু ৃনছো আফুর খোশয়য 29 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আফুর খোশয়শযয ফোড়ী 2284
101 ভোইনুয ৃফগভ ৃযৌন আক্তোয আঃ োপ্রকভ 28 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আঃ োপ্রকশভয ফোপ্রড় 3439
102 প্রউপ্রর ৃফগভ যুপ্রয়ো ৃফগভ োপ্রফফুয যভোন 24 ৃতোযোফগঞ্জ 1 আপ্রভন উরযোয ফোপ্রড় 3146
103 কোজর ৃযখো আশরয়ো ৃফগভ ৃভোঃ কপ্রফয 24 ৃতোযোফগঞ্জ 1 নুয প্রভয়োয ফোপ্রড় 1997
104 আশনোয়োযো খোতুন প্রফপ্রফ আপ্রছয়ো আব্দরু ফোশযক 86 ৃতোযোফগঞ্জ 2 আপ্রছয়োয ফোশয ফোড়ী 3653
105 ছোশয়যো খোতুন প্রপ্রিয়ো খোতুন জোরোর আভদ 75 ৃতোযোফগঞ্জ 2 নুযুর ইরোভ ফোপ্রড় 497
106 ৃখোযপ্রদো খোতুন ছোপ্রফদো খোতুন আপ্রভন উরযো 74 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ৃতোযোফ আরীয ফোড়ী 2357
107 আশনোয়োযো ৃফগভ ফপ্রছয়ো খোতুন ফোদো প্রভঞো 74 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জগু িোয ফোড়ী 1590
108 ছপ্রকনো খোতুন ভুত খোশয়যো খোতুন ছোশয়দরু ক 67 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ৃছোটশফোযীয ফোড়ী 3433
109 জোোনোযো ৃফগভ রপ্রতপো খোতুন আপ্রভয ৃোোইন 65 ৃতোযোফগঞ্জ 2 অপ্রজপোয ফোশয ফোড়ী 2800
110 পোশতভো ৃফগভ ভপ্রনজো খোতুন আফদরু োপ্রভ 65 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জপ্রশযয ফোশয ফোড়ী 190
111 ছফুযো খোতুন ভপ্রযয়ভ ৃফগভ আফদরু ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 2 চোন বোনুয ফোড়ী 3426
112 দধু ৃনোয অজফুো খোতুন আফদরু ভন্নোন 64 ৃতোযোফগঞ্জ 2 প্রছপ্রিক উরযোয ফোড়ী 3427
113 প্রফপ্রফ আশভনো ভোপ্রজয়ো খোতুন ৃভোঃ ৃভোশছন 62 ৃতোযোফগঞ্জ 2 চোন বোনু ৃফগভ 3428
114 নুয জোোন ৃফগভ খুযপ্রদো ৃফগভ ভপ্রজফ উরযো 61 ৃতোযোফগঞ্জ 2 আঃ ভতরফ এয ফোড়ী 182
115 নুয ৃনছো ভুর্িদো ৃফগভ ৃদোশয়ত উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 2 প্রভঠোই ৃফোযীয ফোড়ী 854
116 ুপ্রপয়ো ৃফগভ আজফুো ৃফগভ পজর যভোন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 2 নুযুর ক ভুন্সী ফোড়ী 2064
117 নজপুো ৃফগভ রপ্রতপো খোতুন আপ্রভয ৃোশন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 2 অপ্রজপোয ফোশয ফোড়ী 3429
118 নুয জোোন ৃফগভ ছফুযো খোতুন ৃরোশয়ত উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 2 বোই ৃচয়োযভযোশনয ফোড়ী 499
119 নুয জোোন নজপুো খোতুন ৃযনু প্রভঞো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 2 আফদুু ুর ভতরশফয ফোড়ী 3337
120 নুপো ৃফগভ প্রফপ্রফ প্রপশযোজো ভন্তোজ প্রভঞো 58 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জগুিোয ফোড়ী 1
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121 ৃজোযো ৃফগভ ছোশয়যো খোতুন ভপ্রজরু ক 56 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ঐদরু ক ভোপ্রঝ ফোড়ী 757
122 ফোশুযো ৃফগভ কুরপুপ্রর ৃফগভ আফদরু োপ্রভ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 2 আফদরু রপ্রতপ ভুন্সী ফোড়ী 1596
123 ৃভোশনো ৃফগভ ৃফছুপ্রন ফোনু ৃভোঃ োপ্রনপ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ুরতোন ৃভৌরবী ফোড়ী 3335
124 ভুর্িদো ৃফগভ অজপুো খোতুন আফদযু যফ 53 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ম্পোপ্রদক আঃ প্রশদয ফোড়ী 2567
125 ছোশভনো ছোশরভো খোতুন পপ্রযদ প্রভয়ো 53 ৃতোযোফগঞ্জ 2 োোজোশনয ফোড়ী 2269
126 কপ্রনুয ৃফগভ ভোযজোন ৃফগভ ৃভোঃ ৃভোপ্রন 52 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ভোছশফোযীয ৃভোীশনয ফোড়ী 2817
127 জোোনোযো ৃফগভ প্রফপ্রফ োপ্রপয়ো আরী আোম্মদ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জগ যদোয ফোপ্রড় 5112
128 ৃজোযো ৃফগভ আাংকুশযয ৃনছো নুয প্রভঞো 51 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জগুিোয ফোড়ী 2075
129 আশভনো ৃফগভ ৃগোরোী ৃফগভ আরী আকফয 51 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ৄচয়োর ফোপ্রড় 4602
130 প্রফপ্রফ োশজযো ভোযজোোন ৃভোঃ ভপ্রন 50 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জোভোশরয ফোড়ী 2798
131 ৃোশনয়োযো ৃফগভ োভছুন নোোয আফদরু ফোশযক দব োয 49 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ফোশযক িোয ফোড়ী 1717
132 ুপ্রপয়ো খোতুন কভরো ৃফগভ জয আরী 49 ৃতোযোফগঞ্জ 2 নুয নফী ছপ্রকদোয ফোড়ী 3430
133 যপ্রভো ৃফগভ োপ্রজয়ো খোতুন ৃোশন আোম্মদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 2 কোরোয ফোশয ফোড়ী 3404
134 ৃযৌন ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ভোকছুশদয যভোন 45 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জগু িোয ফোড়ী 2803
135 প্রফপ্রফ খপ্রতজো আশনোয়োযো ৃফগভ আযফ আরী 45 ৃতোযোফগঞ্জ 2 আপ্রছয়োয ফোশয ফোড়ী 500
136 শুকুযী ৃফগভ আপ্রভশনয ৃনছো আক্কোছ প্রভঞো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 2 কোরো প্রভয়োয ফোড়ী 960
137 প্রফপ্রফ আশভনো ৃছভনো ৃফগভ ৃদোশয়ত উরযো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 2 জগুিোয ফোড়ী 3432
138 প্রযপ্রজয়ো ৃফগভ নোজপুো খোতুন প্রছপ্রিক উরযো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 2 আপ্রজপোয ফোশয ফোপ্রড় 3333
139 োভছুন নোোয যপ্রভো খোতুন নুযুর ইরোভ 42 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ছফুযোয ফোশয ফোড়ী 3336
140 োজযো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ আফদযু যফ 41 ৃতোযোফগঞ্জ 2 LOSER BARI 1980
141 ছোশভনো ৃফগভ ছফুযো খোতুন আফদরু গপ্রন 39 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ুরতোন ৃভস্তুযীয ফোড়ী 1600
142 প্রপ্রযন আক্তোয োশদো খোতুন নোপ্রছয আভদ 37 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ৃছোট ৃফোযীয ফোড়ী 2581
143 আশয়ো ৃফগভ োছনো ৃফগভ ভৃত আরী আভদ 36 ৃতোযোফগঞ্জ 2 কোশভ ভোষ্টোয ফোপ্রড় 1576
144 প্রয়োযো ৃফগভ ভনছুযো ৃফগভ আরী আকফয 35 ৃতোযোফগঞ্জ 2 নুয নফী োজী ফোড়ী 3339
145 কপ্রনুয ৃফগভ প্রযপো খোতুন নুয নফী 33 ৃতোযোফগঞ্জ 2 যপ্রভোয ফোশয ফোড়ী 1599
146 প্রফপ্রফ যপ্রভো ভোশরকো খোতুন আরী ৃোশন 32 ৃতোযোফগঞ্জ 2 তোজরু োটয়োযীয ফোড়ী 2589
147 যোশফয়ো ৃফগভ ৃজোশযো ৃফগভ ো ফুপ্রিন 31 ৃতোযোফগঞ্জ 2 নুয নফীয ফোড়ী 3428
148 ৃযোশকয়ো ৃফগভ োভছুন নোোয অপ্রজ উরযো 30 ৃতোযোফগঞ্জ 2 অপ্রজ উরযোয ফোড়ী 3334
149 পোশতভো ৃফগভ নুয জোোন আব্দরু ভতরফ 27 ৃতোযোফগঞ্জ 2 ভতরশফয ফোড়ী 3431
150 পোশতভো ৃফগভ জোোনোযো ৃফগভ ইউছুপ আরী 26 ৃতোযোফগঞ্জ 2 প্রভপ্রঝ ফোড়ী 3340
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151 ভপ্রযয়ভ ৃফগভ োযফোনু ৃফগভ আপ্রফদ প্রভয়ো 86 ৃতোযোফগঞ্জ 3 োপ্রদয়োয ফোশয ফোড়ী 187
152 ৃভোফোশেযো ৃফগভ োপ্ররভো ৃফগভ জয়নোর আশফদীন 79 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃনছোয আম্মশদয ফোড়ী 1612
153 ৃভোশযো খোতুন যোপ্রফয়ো খোতুন ুরতো আোাং 75 ৃতোযোফগঞ্জ 3 জোপ্রনয ফোশয ফোপ্রড় 1623
154 আশভনো ৃফগভ ৄতয়ফো ৃফগভ আফদযু যফ 71 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আইউফ আরী িোয ফোড়ী 2286
155 ফকুর ৃফগভ োপ্রদয়ো খোতুন ৃভোঃ োপ্রভদ উল্লযো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ুরতোন আম্মশদয ফোড়ী 186
156 পোশতভো খোতুন ভপ্রপয়ো খোতুন নোজর ক 69 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃযোপ্রকয়োয ফোশয ফোড়ী 2819
157 পোশতভো ৃফগভ রোরভপ্রত ৃনছো অপ্রর আোঃ 67 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃোষ্ট ভোষ্টোয ফোপ্রড় 2935
158 ছোশরো ৃফগভ োপ্ররভো খোতুন আপ্রতক উরযো 66 ৃতোযোফগঞ্জ 3 অপ্রজ উরয ৃভিোয ফোড়ী 1613
159 খোয়যুন ৃনছো ফদশযয ৃনছো আফদরু ক 66 ৃতোযোফগঞ্জ 3 তছপ্ররশভয ফোড়ী 2820
160 োভছুন ৃনছো আপ্রিয়ো খোতুন গনু প্রভয়ো 65 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রজযোয ফোশয ফোড়ী 2821
161 আশনোয়োযো ৃফগভ ছোশয়দো খোতুন রোর প্রভয়ো 65 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ছুট্টি ফোশগো ফোড়ী 505
162 ভশনোয়োযো ৃফগভ ছুপ্রয়ো খোতুন ভপ্রজফুর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আইউফ আরী ভোষ্টোয ফোড়ী 1604
163 আশভনো ৃফগভ নুয ফোনু ৃফগভ ৃভোঃ ুরতোন আম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ভপ্রভন উরযো 2283
164 জয়নফ ফোনু পোশতভো খোতুন যভ আরী 64 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নুযুর শকয ফোড়ী 2065
165 নুয জোোন ৃফগভ নজফুো খোতুন ৃকোব্বোদ আরী 64 ৃতোযোফগঞ্জ 3 োপ্রদয়োয ফোশয ফোপ্রড় 183
166 োভছু ৃন্নছো খোপ্রদজো ৃফগভ ৄয়দরু ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 3 চ োদো প্রভয়োয ফোড়ী 3351
167 আপ্রছয়ো ৃফগভ ুপ্রজয়ো খোতুন পপ্রযদ আম্মদ 63 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নুয ফোনুয ফোপ্রড় 3366
168 পয়জনু ৃনছো আপ্রছয়ো খোতুন ুজো প্রভয়ো 62 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৄয়দ আম্মশদয ফোড়ী 3428
169 জোোনোযো ৃফগভ আযজোোন ভকযভ আরী 60 ৃতোযোফগঞ্জ 3 োজোর ফোড়ী 2575
170 ভো যোনী ুপ্রজয়ো খোতুন আফদরু ভতরফ 60 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নপ্রজয ৃভস্তুযীয ফোড়ী 3435
171 আশুযো ৃফগভ োপ্রপয়ো খোতুন বজর ক 60 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃদ ুৃফোযীয ফোড়ী 3434
172 প্রফরপ্রকছ ৃফগভ আতশযয ৃনছো কোরো প্রভয়ো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রফরপ্রকশছয ফোশয ফোপ্রড় 3112
173 ছশরভো খোতুন ুপ্রফয়ো খোতুন আপ্রভন উরযো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আফুয ফোপ্রড় 3114
174 ভশনোয়োযো ৃফগভ োছনো ফোনু ভৃদ ফোদো প্রভয়ো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 3 চ োন প্রভয়ো দোগয ফোপ্রড় 3118
175 জোশদো ৃফগভ ুপ্রজয়ো খোতুন আফদরু োফ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রজনোয ফোশয ফোড়ী 3436
176 আশনোয়োযো ৃফগভ কপ্রযশভন ৃনছো খোশয়য উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 োপ্ররভোয ফোশয ফোড়ী 498
177 োশজযো ৃফগভ জশফদো খোতুন আফদরু ফোশযক 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 কোযী োপ্রনশপয ফোড়ী 2584
178 ছোশভোনো ৃফগভ অজফুো খোতুন ুরতোন আোম্মদ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃভোছনোয ফোশয ফোড়ী 3437
179 ৄতয়ফো খোতুন ভোকুদো কোতুন ৃভৌরবী প্রজফ উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আশনোয়োশযয ফোশয ফোপ্রড় 4145
180 নুয ফোনু খপ্রতজো ৃফগভ আরী আকফয 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রছপ্রিক দোগয ফোপ্রড় 3113
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181 ৃভোফোেোযো ৃফগভ ভপ্রযয়শভয ৃনছো ভপ্রভন উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ুযোতন ৃচৌপ্রকদোয ফোপ্রড় 3355
182 পোশতভো ৃফগভ রপুতুয ৃনোয আছভত উরযো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ফুরু োজী ফোড়ী 3347
183 নুযজোোন ৃফগভ তছপ্ররভো ৃফগভ োপ্রফফ উরযো 55 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃভোস্তপোয ফোপ্রড় 3358
184 যপ্রভো ৃফগভ ভয়ুশযয ৃনছো নোজর ক 55 ৃতোযোফগঞ্জ 3 চ োদ প্রভয়োয ফোপ্রড় 3346
185 কপ্রনুয ৃফগভ ৃভোফোশেযো ৃফগভ প্রপকুয যভোন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আফদযু যপ্রদ প্রভয়ো ফোড়ী 2810
186 ৃভোফোিোযো ৃফগভ আশুযো খোতুন আফদরু োপ্ররভ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃভোফোিযোয ফোড়ী 1607
187 খপ্রতজো ৃফগভ রপ্রতপো ৃফগভ জয়নোর আফদীন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 3 পোশতভোয ফোশয ফোড়ী 2822
188 ৄতয়যফো খোতুন অপ্রদো ৃফগভ জয়নোর আশফদীন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃভোঃ োপ্রনশপয ফোপ্রড় 3031
189 যুফোন ৃফগভ ভোশজদো ৃফগভ আফদরু োপ্রভ 53 ৃতোযোফগঞ্জ 3 কোই প্ররয ফোপ্রড় 2825
190 আশয়ো ৃফগভ পয়শজয ৃনছো পয়জর ক 53 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃোশন ডোঃ এয ফোপ্রড় 3116
191 ৃযোশকয়ো ৃফগভ ভপ্রযয়ভ ৃনছো নোজর ক 53 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নোজভুর শকয ফোড়ী 3349
192 যোশফয়ো ৃফগভ আশুযো খোতুন আফদরু োপ্ররভ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নুয নফীয ফোড়ী 3438
193 জোোনোযো ৃফগভ োছনো ফোনু ফোদো প্রভয়ো 52 ৃতোযোফগঞ্জ 3 চোন প্রভয়োয ফোড়ী 3439
194 ুপ্রজয়ো ৃফগভ ভত ভপ্রযয়ভ ৃনছো আফদরু গপুয 51 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃগোরোপীয ফোশয ফোড়ী 1632
195 ৃযৌন আক্তোয ছোপ্রফদো খোতুন আপ্রভন উরযো 51 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নুযুজ্জোভোশনয ফোড়ী 3440
196 ৃযোশকয়ো ৃফগভ তোশযো ৃফগভ ৃভোঃ ইভোইর 51 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ফকী ফোপ্রড় 5113
197 আশয়ো ৃফগভ আপ্রপয়ো খোতুন তোজর ক 51 ৃতোযোফগঞ্জ 3 নুযুর শকয ফোড়ী 3350
198 ৃোছশনয়োযো ৃফগভ নোজভো ভশনোয়োযো ৃফগভ ৃভোঃ আরী আমভ 50 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ফকী ফোপ্রড় 5110
199 ভুর্িদো ৃফগভ ছোপ্রফদো খোতুন আপ্রভন উরযো 50 ৃতোযোফগঞ্জ 3 Chayef Ullar Bari 4723

200 পোশতভো ৃফগভ আূযো খোতুন ৄয়দ আম্নদ 50 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃোশন ভোপ্রঝ ফোড়ী 3348
201 োজযো ৃফগভ প্রফপ্রফ পোশতভো ৃভোোম্মদ উরযো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ুজো প্রভয়ো ৃচযোাং ফোপ্রড় 3357
202 প্রফপ্রফ যপ্রভো পয়জনু ৃনছো যহুর আপ্রভন 47 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ছটকী ভুন্সী ফোড়ী 2271
203 যোশফয়ো ৃফগভ ুপ্রজয়ো ৃফগভ য়োইদলু্লো োরোদোয 46 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ুরতোন আম্মশদয ফোড়ী 1608
204 োপ্ররভো ৃফগভ আপ্রভশনয ৃনছো  শভোঃ ৃভোস্তপো 46 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃভোস্তপোয ফোপ্রড় 3115
205 শুকুযী ৃফগভ ৃজোযো ৃফগভ বজর ক 46 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ফকী ফোপ্রড় 3120
206 আশয়ো ৃফগভ ছশরভো খোতুন নপ্রজয আম্মদ 46 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রজযোয ফোশয ফোপ্রড় 3367
207 জহুযো খোতুন ভয়ভনো খোতুন নূযুর ক 46 ৃতোযোফগঞ্জ 3 কোশভ ফযোোযীয ফোপ্রড় 3344
208 োযুর ৃফগভ চোন ফোনু ফপ্রয উল্লো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রছপ্রিক দোগয ফোপ্রড় 504
209 ভোকুযো ৃফগভ ৃোছশনয়োযো ৃফগভ আফুর কোরোভ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 3 জভোশগো ফোপ্রড় 5101
210 যোশফয়ো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ ৃভোঃ ৃভোস্তপো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ফক্সী ফোপ্রড় 3359
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211 ৃয়োযো ৃফগভ ৃভোস্তোোযুন এনোশয়ত উরযো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আঃ োফ োটয়োযী ফোপ্রড় 3365
212 প্রয়োযো ৃফগভ ৃভোস্তোপো খোতুন আফুর কোরোভ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আফু ভোপ্রজয ফোপ্রড় 3345
213 পোযুর ৃফগভ োভছুন নোোয পপ্রযদ উপ্রিন 42 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ভপ্রপজ উরযোয ফোপ্রড় 3362
214 আনজভুো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ৃভোঃ োশপজ 41 ৃতোযোফগঞ্জ 3 যভ আরীয ফোপ্রড় 3352
215 রোকী ৃফগভ োশপজো খোতুন ৃোশন আভদ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ভনোফ ফোশয ফোপ্রড় 1673
216 োযপ্রভন আক্তোয যপ্রভো ৃফগভ আফদরু ভন্নোন 39 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃতোযোফগঞ্জ 5102
217 প্রয়োযো ৃফগভ ৃজোযো খোতুন তোজর ক 39 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আপ্রভন উরযো ভুপ্রন্সয ফোপ্রড় 5803
218 োযপ্রভন ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ৃভোফোযক উল্লো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 3 োজী গনু প্রভয়োয ফোপ্রড় 3119
219 ভোশরকো ৃফগভ খোয়যুন ৃনছো োভছর ক 39 ৃতোযোফগঞ্জ 3 জভোশগো ফোড়ী 3342
220 নুয জোোন ৃফগভ প্রফপ্রফ আশয়ো নুয নফী 38 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ৃভোযগ ফযোোযীয ফোপ্রড় 3356
221 োপ্ররভো ৃফগভ ছশরভো কোভোর 36 ৃতোযোফগঞ্জ 3 তোশয ৃভস্তুযীয ফোপ্রড় 3364
222 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ আশুযো ৃফগভ ো আরভ 36 ৃতোযোফগঞ্জ 3 আফু ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 3368
223 রোকী যোনী ীর পশটো যোনী ীর মতীনদ্র ীর 35 ৃতোযোফগঞ্জ 3 জোপ্রভনী ীশরয ফোপ্রড় 1757
224 কোজর ৃযখো োশজযো ৃফগভ ৃভোঃ তোজর ক 34 ৃতোযোফগঞ্জ 3 ইপ্রদ্র ভোপ্রঝ ফোড়ী 1609
225 খপ্রতজো ৃফগভ নুয জোভোন আপ্রভয ৃোশন 32 ৃতোযোফগঞ্জ 3 োপ্রফফ উরযো বুইয়ো 3354
226 োভুয নোোয কপ্রনুয ৃফগভ  ছপ্রপ উরযো 32 ৃতোযোফগঞ্জ 3 প্রপ উরযো ফযোোযী ফোপ্রড় 3446
227 আনজভুো ৃফগভ চোপ্রফয়ো খোতুন চোদর ক 91 ৃতোযোফগঞ্জ 4 জফুোয ফোশয ফোড়ী 1622
228 যপ্রছয়ো খোতুন চ োন ফোনু ভপ্রজফর ক 83 ৃতোযোফগঞ্জ 4 পোশতভোয ফোশয ফোড়ী 501
229 আশয়ো খোতুন প্রজফশনয ৃন্নছো যোজো প্রভয়ো প্রিত 80 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভুন্সী প্রভয়োয ফোড়ী 2586
230 ছোপ্রদয়ো খোতুন ুপ্রপয়ো খোতুন রুৎপুয যভোন 74 ৃতোযোফগঞ্জ 4 নুযুর ইরোশভয ফোড়ী 2808
231 আশনোয়োযো ৃফগভ অজফুো খোতুন ৃফল্লোর আশভদ 74 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভোরোনো ৃভোশশনয ফোড়ী 2809
232 পশয়শজয নোছো ৄছয়শদয ৃনছো আফদরু ভতরফ 74 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভোরোনোয ফোড়ী 2079
233 নজফুো খোতুন আপ্রপয়ো খোতুন কোরোপ্রভয়ো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 4 অজফুোয ফোশয ফোড়ী 1589
234 ভোপ্রপয়ো খোতুন ফদশযয ৃনছো দোনো প্রভয়ো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ুপ্রজয়োয ফোশয ফোড়ী 1624
235 জয়নফ ফোনু ৃজোযো খোতুন আদভুত আরী 70 ৃতোযোফগঞ্জ 4 প্রছপ্রিক ভোষ্টোয ফোড়ী 1719
236 ভশনোয়োযো ৃফগভ ভপ্রন ৃফগভ ইভোন আরী প্রিৎ 69 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োভছুর ক বূইয়ো 2076
237 আশনোয়োযো ৃফগভ আশরয়ো আরী উরযো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভনু ভন্সী ফোড়ী 1701
238 আশনোয়োযো ৃফগভ আযফশতয ৃনছো োভছর ক 69 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃভৌরবী আফদু োভোশদয 3441
239 আঞ্জভুো খোতুন ছোপ্রফদো খোতুন ইউনুছ প্রভয়ো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 4 যপ্রিফ ফোশয ফোড়ী 2275
240 জয়নফ ফোনু চ োদ ফোনু ফপ্রয উরযো 65 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃোড়ো ফোড়ী 961
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241 যপ্রভো ৃফগভ আযপশতয ৃনছো ইউনুছ প্রভঞো 65 ৃতোযোফগঞ্জ 4 দরুু দযশফ ফোড়ী 2824
242 োশজযো ৃফগভ জশুরখো ৃফগভ আরী আভদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 4 যুপ্রভ ফযোোযীয ফোড়ী 1720
243 ৃভোফোশেযো ৃফগভ আশভনো খোতুন ুজোশয়ত উরযো  64 ৃতোযোফগঞ্জ 4 নুযুর ইরোভ ফোড়ী 2806
244 পুরফোনু ভয়ুশযয ৃনচো তোজর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 4 অপ্রজ উরযোয ফোড়ী 2358
245 প্রফপ্রফ োশজযো ৃফচুনী ৃফগভ ভপ্রপজর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃোড়ো ফোড়ী 602
246 আশনোয়োযো ৃফগভ ুপ্রপয়ো ৃফগভ ৃযজোউর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃনছোয ৃফোযীয ফোড়ী 760
247 ৃভোফোশেযো ৃফগভ ৃভোস্তপো ৃফগভ ভপ্রজ উরযো 64 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োজী ইপ্রদ্র প্রভয়ো 1605
248 নুয বোনু ছশরভো ৃফগভ ৃফছু প্রভয়ো 63 ৃতোযোফগঞ্জ 4 যুটি ৃফোযীয ফোড়ী 3442
249 আশরয়ো ৃফগভ নুযজোোন ৃফগভ জয়নোর আফপ্রদন 63 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ডপ্রগয ফোপ্রড় 3371
250 পোশতভো ৃফগভ ভুত যোপ্রকয়ো খোতুন যপ্রভ ফক্স োজী 63 ৃতোযোফগঞ্জ 4 টিকো ডোক্তোয ফোড়ী 3400
251 তোশযো ৃফগভ অজফুো খোতুন জয়নোর আশফদীন 62 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃোড়ো ফোড়ী 3387
252 প্রফপ্রফ োশজযো আপ্রভনো খোতুন আফদযু যফ 61 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃোড়ো ফোড়ী 3443
253 নুয বোনু পশয়শজশন্নছো ছোকোশয়ত উরযো 61 ৃতোযোফগঞ্জ 4 পোশতভোয ফোশয ফোড়ী 1601
254 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ৃকোযফোন আরী 61 ৃতোযোফগঞ্জ 4 পোশতভোয ফোশয ফোপ্রড় 3379
255 ৃভোশনো খোতুন আনজভুো খোতুন ুরতোন আভদ 60 ৃতোযোফগঞ্জ 4 নুয আরশভয ফোড়ী 2823
256 আশরয়ো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ৃখ আভদ 60 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃতোযোফ আরী ভুন্সী ফোড়ী 3377
257 যজফুো খোতুন োপ্রপয়ো ৃফগভ এছোক প্রভয়ো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভনুভুন্সীশগো ফোড়ী 1721
258 ভুর্িদো ৃফগভ ভনছুযো খোতুন ভভতোশজয যভোন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 4 পোশতভোয ফোশয ফোড়ী 3444
259 ছুফুযো ৃফগভ ভইনুয ৃনচো োভছর ক 59 ৃতোযোফগঞ্জ 4 প্রদ উরযোয ফোড়ী 3393
260 ভশনোয়োযো ৃফগভ ভপ্রশোশরয ৃনছো োভছুর ক 57 ৃতোযোফগঞ্জ 4 প্রজয়োয ফোশয ফোড়ী 2274
261 পোশতভো ৃফগভ চ োদ ফোনু আফদযু যফ 57 ৃতোযোফগঞ্জ 4 নুযুর ক ভোপ্রঝ ফোড়ী 759
262 ফকুর ৃফগভ ছফুযো ৃফগভ ৃভোঃ োপ্রনপ ৃফগভ 57 ৃতোযোফগঞ্জ 4 আপ্রভন উরযো ৃফোযীয ফোড়ী 3445
263 োভছুন নোোয ছুপ্রফয়ো খোতুন তপ্রযক উরযো 57 ৃতোযোফগঞ্জ 4 নপ্রজয আোম্মশদয ফোড়ী 3405
264 ছপ্রকনো খোতুন জপ্রযনো খোতুন আফদরু ভতরফ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োপ্রভ খপ্ররপোয ফোড়ী 3378
265 খোপ্রদজো ৃফগভ ভোপুজো খোতুন প্রযত উরযো 55 ৃতোযোফগঞ্জ 4 যুটি ফযোোপ্রযয ফোড়ী 3375
266 প্রফপ্রফ নুপো আশয়ো খোতুন ভভতোজযু যভোন 55 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ইপ্রদ্র প্রভয়োয ফোড়ী 3382
267 োশজযো ৃফগভ োপ্রপয়ো খোতুন আফুর রপ্রতপ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 4 কোশরো ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 3390
268 োশজযো ৃফগভ োপ্রজয়ো খোতুন ভুকফুর আোম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 4 যুহুর আভপ্রন ফযোোযী ফোড়ী 3386
269 জয়নফ বোনু খোয়যুন ৃনছো ৃচৌধুযী প্রভয়ো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 4 যুহুর আভপ্রন ফযোোযী ফোড়ী 3373
270 ফকুরো ৃফগভ োপ্রপয়ো খোতুন ফজশরয যভোন 50 ৃতোযোফগঞ্জ 4 কোরীয়োয ফোশয ফোড়ী 2
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271 ভঈপুশরয ৃনছো ভোপ্রজয়ো খোতুন ছোশয়দর ক 50 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃতোযোফ আরী ভুন্সী ফোড়ী 2273
272 ৃভোফোশেযো ৃফগভ োপ্রদো ৃফগভ জয়নোর আফপ্রদন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভুন্সী ৃফোযীয ফোড়ী 3399
273 োচীনো ৃফগভ যোপ্রজয়ো ৃফগভ ৃভোখশরছুয যভোন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভনু ভুন্সীশগো ফোড়ী 3385
274 কদফোনু ুপ্রজয়ো খোতুন ভনুয আরী 49 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ভনু ভুন্সীশগো 3372
275 োভছুন ৃনছো পশয়শজন ৃনছো ফোদো প্রভয়ো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 4 আশনোয়োয ফোশয ফোপ্রড় 3389
276 োশজযো ৃফগভ ছোশফযো ৃফগভ তোপোজ্জ্বর ৃোশন 48 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃতোযোফ আরী ভুন্সী ফোড়ী 1610
277 প্রফপ্রফ খোয়যুন ৃনছো প্রফপ্রফ পয়জনু ৃনছো আফদরু ক 48 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃতোযোফ আরী ভুন্সী ফোড়ী 2569
278 োশদো খোতুন ছপ্রকনো ৃফগভ নুয ৃোশন 48 ৃতোযোফগঞ্জ 4 চ োদ প্রভয়োয ফোড়ী 3395
279 নুপো ৃফগভ যপ্রভো খোতুন নুযুর ইরোভ 47 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃোড়ো ফোড়ী 1602
280 যপ্রভো ৃফগভ ছফুযো খোতুন জয়নোর আফদীন োটয়োযী 47 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োত বোইয়োশগো ফোপ্রড় 3210
281 ুযোইয়ো ৃফগভ ছফুযো ৃফগভ প্রদ উরযো 47 ৃতোযোফগঞ্জ 4 প্রদ উরযোয ফোড়ী 3397
282 প্রফপ্রফ আশভনো প্রফপ্রফ ভুযপ্রদো পজর কপ্রযভ 47 ৃতোযোফগঞ্জ 4 আফদরু ভোশরশকয ফোড়ী 3383
283 আশভনো খোতুন জয়নফ ফোনু ৃভোোম্মদ ৃচৌধুপ্রয 46 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ছড়ো য়োরোশগো ফোড়ী 3401
284 ৃযোশকয়ো ৃফগভ ছফুযো খোতুন প্রদ উরযো 45 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ীদ উরযোয ফোড়ী 2807
285 নুয ৃনছো ছোশরো ৃফগভ অপ্রজ উরযো  45 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োজী ইপ্রদ্র প্রভয়ো 2276
286 ৃপোরী ৃফগভ জপ্রভরো খোতুন ৃভোোম্মদ োপ্রনপ 45 ৃতোযোফগঞ্জ 4 নুযুর ক ভোপ্রঝ ফোড়ী 3402
287 প্রফপ্রফ োশজযো ভুযপ্রদো খোতুন পজর কপ্রযভ 45 ৃতোযোফগঞ্জ 4 প্রছপ্রিক উরযোয ফোশয ফোড়ী 3376
288 আশরয়ো ৃফগভ ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ ৃোশন আভদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 4 আশরয়োয ফোশয ফোড়ী 1606
289 োশজযো ৃফগভ ছফুযো ৃফগভ জয়নোর আশফদীন 44 ৃতোযোফগঞ্জ 4 কোরো প্রভয়োয ফোপ্রড় 3209
290 প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ প্রফপ্রফ নজফুো রোর প্রভয়ো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 4 অজ ুফোশয ফোড়ী, ৪নাং য়োডব 1977
291 প্রভশনোয়োযো ৃফগভ োভছুন ৃনছো আফদরু ভন্নোন 44 ৃতোযোফগঞ্জ 4 আফদরু ভন্নোশনয ফোপ্রড় 3391
292 ৃযোপ্রজনো ৃফগভ প্রয়োযো ৃফগভ আরী ৃোশন 43 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃতোযোফ আরী ভুন্সী ফোড়ী 2282
293 প্রয়োযো ৃফগভ নজফুো খোতুন আফদরু ভতরফ 42 ৃতোযোফগঞ্জ 4 আইয়ুুৃফ আরী িোয ফোড়ী 2077
294 ৃযোশকয়ো ৃফগভ ফদশযয ৃনছো আনর 42 ৃতোযোফগঞ্জ 4 অপ্রজ উরযোয ফোপ্রড় 503
295 প্রপশযোজো ৃফগভ ছোপ্রদয়ো খোতুন ৃদনু প্রভয়ো 42 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ইপ্রদ্র প্রভয়োয ফোড়ী 3396
296 খপ্রতজো খোতুন জপ্রভরো খোতুন চ োন প্রভয়ো 42 ৃতোযোফগঞ্জ 4 চ োন প্রভয়োয ফোপ্রড় 3403
297 নুয জোোন কয পুপ্ররয ৃনছো তপ্রযক উরযো 40 ৃতোযোফগঞ্জ 4 এরোপ্র ফক্স ফোড়ী 1611
298 প্রকনো ৃফগভ কুযপুপ্ররয ৃনছো প্রছপ্রিক উরযো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃভোস্তপো আক্তোশযয ফোড়ী 3392
299 রোকী ৃফগভ ৃযৌন আযো ৃফগভ আফু প্রছপ্রিক ভোষ্টোয 39 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োত বোইয়োশগো ফোপ্রড় 3380
300 ৃপোরী ৃফগভ যপ্রভো ৃফগভ আরী আজ্জভ োটয়োযী 39 ৃতোযোফগঞ্জ 4 প্রছপ্রিক ভোষ্টোয ফোপ্রড় 3388
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301 যপ্রভো আক্তোয প্রফপ্রফ পোশতভো আফদরু োপ্রভ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ৃোড়ো ফোড়ী 3381
302 প্রপশযোজো ৃফগভ আপ্রিয়ো খোতুন আফদরু খোশরক 36 ৃতোযোফগঞ্জ 4 পোশতভোয ফোশয ফোপ্রড় 3374
303 ভোয়ো আকতোয ফোনু ৃফগভ ধনু প্রভয়ো 34 ৃতোযোফগঞ্জ 4 োজী তপজ্জর ফোড়ী 2067
304 ৃযোজীনো আক্তোয ৃযোশকয়ো ৃফগভ আফুর কোশভ 29 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ইপ্রদ্র প্রভয়োয ফোড়ী 3394
305 ৃযোনো আক্তোয ভযুপো ৃফগভ ৃভোঃ োপ্রফফ উরযো 27 ৃতোযোফগঞ্জ 4 ইপ্রদ্র প্রভয়োয ফোড়ী 3398
306 নুয জোোন যোপ্রছয়ো খোতুন ইউনুছ প্রভয়ো 74 ৃতোযোফগঞ্জ 5 জোপ্রনয ফোশয ফোড়ী 201
307 ছোশয়যো খোতুন োয ফোনু আপ্রয়ফ প্রভয়ো 74 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তপ্রযক উরযো ফোড়ী 2359
308 পশয়শজয ৃনছো যপ্রভো খোতুন োছোন আরী 74 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফোোয ফোশয ফোপ্রড় 5988
309 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ প্রফপ্রফ পোশতভো োশফ উরযো 71 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আরভ যোইচ প্রভর 2828
310 খপ্রতজো ৃফগভ ভুছুদো ৃফগভ ভনয আরী 69 ৃতোযোফগঞ্জ 5 োজী ভভতোশজয গভোশনয 2270
311 নুয জোোন ৃফগভ নুয ৃনছো ৃফগভ োপ্রপজ উরযো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 5 যপ্রপক ৃভিোয ফোপ্রড় 3406
312 ছশরভো খোতুন খপ্রতজো ৃফগভ ৃভোছন প্রভয়ো 67 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃজ ুপ্রভয়োয ফোড়ী 2825
313 ভোশরকজোন ভোপুজো ৃফগভ নুযুর ক 65 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তোজর ইরোভ ভুন্সী ফোড়ী 2570
314 োরভো ৃফগভ ভোপুজো ৃফগভ জোরোর আম্মদ 65 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফপ্ররয ফোড়ী 3446
315 পোশতভো ৃফগভ নুয ফোনু ভশনোয আরী 65 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আঃ ক ৃচৌধুযী ফোপ্রড় 2826
316 আশনোয়োযো ৃফগভ োশজযো ৃফগভ চন্দন আরী 64 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ছোপ্রফয আম্মশদয ফোড়ী 3447
317 ছোশরো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ৃভোোাং ৃভোস্তপো 64 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ডপ্রগয ফোড়ী 2826
318 ছোশয়যো ৃফগভ যভুজো খোতুন জয়নোর আফদীন 64 ৃতোযোফগঞ্জ 5 রোপ্রছয ফোশশয ফোপ্রড় 3410
319 নুশযয ৃনছো ছপ্রকনো খোতুন কোরো প্রভয়ো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রযপ্রজয়োয ফোশয ফোড়ী 516
320 োভছুন ৃনোয কদ বোনু আঃ আপ্রজজ 60 ৃতোযোফগঞ্জ 5 গনু ভোপ্রঝ ফোড়ী 1635
321 োজযো োভছুশন্নছো ৄছয়দ আম্মদ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ইছভোইর দযশফ ফোড়ী 3450
322 ৃযৌনো আক্তোয ৃগোর ৃনোয আঃ ভোন্নোন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফোশকয ফোড়ী 3448
323 নুয জোোন ভুর্িদো ফোনু আফদযু োত্তোয 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ভনয আরীয ফোড়ী 1646
324 ফকুরো ৃফগভ ভোপুজো ৃফগভ জোরোর আোাং 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 কোপ্ররয়োয ফোড়ী 3449
325 োভরো ৃভশযুন ৃনছো পজর কপ্রযভ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ইব্রোপ্রশভয ফোড়ী 2827
326 আশয়ো ৃফগভ যূ ফোনু আফদরু ৃভোতোশরফ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 কোরো প্রভয়োয ফোড়ী 2070
327 ভোকছুদো ৃফগভ প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ োপ্রপক উরযো  59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 চপ্রকদোয ফোপ্রড় 3417
328 অপ্রজপো খোতুন োপ্রপয়ো খোতুন আফদরু োপ্রভ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ইছভোইর ডোঃ ফোপ্রড় 3424
329 োপ্ররভো ৃফগভ জোোনোযো ৃফগভ আফদযু যফ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 5 য়োরী োজী ফোড়ী 1659
330 আপ্রছয়ো খোতুন ছোশয়যো খোতুন আফদরু ক 55 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফদ ুপ্রভয়োশগো ফোড়ী 766
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331 নোপ্রছভো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ নপ্রজয আভদ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃভস্তুযী ফোড়ী 1628
332 আশয়ো ৃফগভ তোশয়যো খোতুন আফদরু োপ্ররভ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 5 অপ্রর কম্পোনী ফোপ্রড় 3127
333 তোশজযো ৃফগভ প্রফপ্রফ পোশতভো আফদরু গপ্রন 55 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আপ্রনছ প্রভয়োয ফোপ্রড় 3217
334 ৃদশরোয়োযো ৃফগভ নুয জোোন পশয়জ আম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 জোপ্রনয ফোশয ফোড়ী 2831
335 প্রযপ্রজয়ো ৃফগভ প্রফপ্রফ আশয়ো আফদরু কোপ্রভ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ভনু োজী খোভোয ফোড়ী 2588
336 আপ্রছয়ো খোতুন রোইরো খোতুন আফদরু ভন্নোন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃোশন ছপ্রকদোয ফোড়ী 2278
337 পোশতভো ৃফগভ পুর ভপ্রত নুয ৃভোোম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ছপ্রকদোয ফোড়ী 2574
338 ৃজোযো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ভৃঃ ৃকোযফোন আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রযস্কোশযয ফোড়ী 2827
339 ভশনোয়োযো ৃফগভ তোপ্রজয়ো ৃফগভ ৃোশন আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তোজ ুভুন্সী ফোড়ী 1728
340 জীফশনয ৃনছো আপ্রপয়ো খোতুন : আফদরু ক ভুন্সী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 োপ্পোয ফোশয ফোপ্রড় 3450
341 ৃতোযো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ আফদু োত্তোয 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃোশন আোম্মশদয ফোড়ী 3421
342 োপ্রদয়ো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ভুশগোর আম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আফদরু োপ্রশভয ফোপ্রড় 3413
343 ভোপুজো খোতুন ৃদশরোয়োযো খোতুন ৄয়দ আোাং 54 ৃতোযোফগঞ্জ 5 এয়োপ্রছন এয ফোপ্রড় 3449
344 ছোশরো ৃফগভ নুযজোোন ৃফগভ জয়নোর আফপ্রদন 53 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ডপ্রগয ফোড়ী 4002
345 নয়ন আক্তোয ছপ্রকনো ৃফগভ ৄছয়দ আভদ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃোড়ো ফোপ্রড় 3193
346 খপ্রতজো ৃফগভ তপ্রযকুর ৃনছো তোজর ক 50 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফোচু্চ প্রভয়োয ফোপ্রড় 5102
347 োপ্রদো খোতুন যোপ্রজয়ো ৃফগভ তোজরু ইরোভ 50 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তোজ ুভুপ্রন্সয ফোপ্রড় 3128
348 আশভনো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ আফদরু োশভ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ভনো ভুন্সীশগো ফোড়ী 1654
349 নুো খোতুন পোশতভো নুযুর ক 49 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রযস্কোয ফোড়ী 3451
350 প্রয়োযো ৃফগভ নুয জোোন জয়নোর আফদীন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ডপ্রগয ফোড়ী 1730
351 ৄজয়নফ ফোনু আতশযন ৃনছো আফদছু ৃছোফোন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তোযোয ফোশগো ফোপ্রড় 3220
352 আশয়ো ৃফগভ নয়োশফয ৃনছো গনু প্রভয়ো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফোইন্নো ফোপ্রড় 3415
353 ৃযৌন ৃফগভ ছপ্রকনো ৃফগভ ৄছয়দ আোাং 47 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রযস্কোয ফোপ্রড় 3153
354 োপ্ররভো ৃফগভ োপ্রপয়ো খোতুন আফদরু োপ্ররভ 45 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আরতোপ ভোষ্টোয ফোড়ী 2083
355 ছপ্রকনো খোতুন ভোপ্রজয়ো খোতুন ৃোশন আোম্মদ 45 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তোজ ুভুন্সী ফোড়ী 1647
356 যপ্রভো ৃফগভ প্রজনোশতয ৃনছো আফদযু যফ 45 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ভনয ভুন্সীয ফোড়ী 3420
357 নুয ফোনু ভপ্রপয়ো খোতুন আনো প্রভয়ো 45 ৃতোযোফগঞ্জ 5 তোজ ুভুপ্রন্স ফোপ্রড় 3416
358 আশরয়ো ৃফগভ আপ্রজভো খোতুন নপ্রজয আোাং 44 ৃতোযোফগঞ্জ 5 খুযপ্রকয ফোশয ফোড়ী 2073
359 কদ বোনু ছোরভো আক্তোয ুরতোন আম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ছপ্রকদোয ফোড়ী 2591
360 যোপ্রজয়ো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ভপ্রনয আোাং 44 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আপ্রভশনয ফোশয ফোপ্রড় 3136
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361 োপ্রদো খোতুন োপ্রদো খোতুন পশয়জ আোম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফদ ুপ্রভয়ো ৃগো ফোপ্রড় 3414
362 োপ্রদো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ োশ আরভ 43 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আিোয ফযোোযী ফোপ্রড় 5
363 আশভনো ৃফগভ প্রভশনোয়োযো ৃফগভ ভপ্রপজ উরযো 43 ৃতোযোফগঞ্জ 5 alter baper bari 1002
364 োযপ্রবন আক্তোয নুয জোোন নপ্রছয আোম্মদ 40 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃভোোজন ফোপ্রড় 3135
365 পোযুর ৃফগভ প্রফপ্রফ আশভনো ৃভোঃ োজোন 40 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ইয়োপ্রছন ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 3219
366 আশরয়ো ৃফগভ ৄতয়ফো ৃফগভ ুপ্রপ আোম্মদ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 নুয ৃভোোম্মদ বুইয়ো ফোড়ী 1642
367 যোশদো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ ৃভোঃ অপ্রজউরযো ভোষ্টোয 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃতোযোফগঞ্জ 3195
368 োপ্রনুয ৃফগভ যপ্রভো ৃফগভ আফদরু দদু 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আপ্রভয ৃোশন বূইয়ো ফোপ্রড় 3206
369 জোোনোযো ৃফগভ ৄতয়ো খোতুন ুপ্রপ আোম্মদ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আপ্রভন উরযো বূইয়ো ফোপ্রড় 3207
370 পোশতভো ৃফগভ যোপ্রফয়ো ৃফগভ আপ্রভনুর ক 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রনজোভ ৃভিোয ফোপ্রড় 3218
371 ৃজোযো ৃফগভ আপ্রপয়ো খোতুন জর ক ভুন্সী 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 য়োরী োজীয ফোড়ী 1982
372 োপ্ররভো ৃফগভ নুযুন ৃনছো কোরো প্রভয়ো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 5 চ োদ প্রভয়োয ফোড়ী 3412
373 প্রফপ্রফ কুরছুভ ছোশযো খোতুন ৃছযোজরু ক 38 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৄছয়োর ফোপ্রড় 3450
374 ৃপোরী ৃফগভ পশয়জন ৃনছো ৃভোোম্মদ উরযো 37 ৃতোযোফগঞ্জ 5 নুয ৃোশশনয ফোপ্রড় 5106
375 প্রফপ্রফ জোন্নোত তোশজযো ৃফগভ খুযপ্রদ আরভ 37 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আরী উরযোয ফোপ্রড় 3205
376 ৃোশনয়োযো ৃফগভ যপ্রভো ৃফগভ পশয়জ আোম্মদ 37 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রযপ্রজয়োয ফোশয ফোপ্রড় 3208
377 োযপ্রভন আক্তোয পোশতভো ৃফগভ ৃভোঃ ইভোইর 36 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ভোঃ আছোন উরযোয ফোপ্রড় 3419
378 নুয জোোন নুয ফোনু আঃ যপ্রভ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আফদরু ভতরফ ফোপ্রড় 3152
379 ৃজপ্রভন আক্তোয যপ্রভো ৃফগভ ছোইশয়দ ৃোশন 34 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ভনয ভুপ্রন্সয ফোপ্রড় 3408
380 প্রযনো ৃফগভ ফোযো ৃফগভ তোজরু ইরোভ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফোোশযয ফোপ্রড় 3409
381 কোজর ৃযখো োভশছয নোোয আফুর ফোোয 33 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ৃতোযোফগঞ্জ 3437
382 োপ্রনুয ৃফগভ আশরয়ো ৃফগভ ৃভোঃ োোজোন 32 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ফোদোয ফোড়ী 2287
383 ৄতয়ফো খোতুন নুয জোোন ভৃত জয়নোর আশফদীন 32 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ডপ্রগ ফোপ্রড় 3221
384 পোযজোনো আক্তোয অজপুো খোতুন নুযুর আপ্রভন 31 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আফদরুযো ৃভৌরফী ফোপ্রড় 3134
385 নোপ্রছভো আক্তোয নুয নোোয ৃফগভ আপ্রভন উরযো 29 ৃতোযোফগঞ্জ 5 আপ্রভন উরযোয ফোপ্রড় 3129
386 আশভনো ৃফগভ ৃযোশকয়ো ৃফগভ অপ্রদর ক 29 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ডপ্রগ ফোপ্রড় 3222
387 নোজভো আক্তোয জোোনোযো ৃফগভ ৃভোঃ আফুর কোরোভ 24 ৃতোযোফগঞ্জ 5 প্রভজোভ ৃভোঃ ফোপ্রড় 3418
388 ৃজোছনো ৃফগভ আশয়ো ৃফগভ নুয ৃভোোম্মদ 23 ৃতোযোফগঞ্জ 5 ছনু প্রভয়োয ফোপ্রড় 3411
389 ুপ্রজয়ো ৃফগভ কভরো ফোনু উপ্রজয আরী 104 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 200
390 আশভনো ৃফগভ তু প্রতয়ো খোতুন তপ্রযক উরযো 84 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োজী ুকুয োড় 191
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391 খোশয়শযয ৃনচো আভপ্রফয়ো খোতুন ৃগোরোভ যভোন 84 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আরী ৃোশনপ্রভয়োযফোড়ী 515
392 োভছুন্নোোয প্রজন্নশতয ৃনছো ফজশরয যভোন 79 ৃতোযোফগঞ্জ 6 এভদোদ উরযো দযশফ ফোড়ী 2360
393 তোনপ্রজযো ৃফগভ জয়তুশন্নছো পজর ক 79 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োজী ুকুয োড় 507
394 প্রফপ্রফ োপ্ররভো আপ্রজপো খোতুন ৃভোোম্মদ 78 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ইয়োপ্রছন ভোপ্রঝ ফোড়ী 5797
395 োপ্ররভো খোতুন ৃভোস্তপো খোতুন তপ্রযক উরযো ভুপ্রন্স 71 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রোজী ুকুয োড়,য়োডব নাং-০৬ 3225
396 চ োদ বোনু ভুনুযো খোতুন ভুগফর আোাং 70 ৃতোযোফগঞ্জ 6 য়োপ্রছশনয ফোড়ী 3453
397 পোশতভো ৃফগভ ভনুজো খোতুন আফু তোশয 70 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ুপ্রপয়ো ৃভিোয ফোড়ী 1729
398 নুযজোোন ৃফগভ ুপ্রজয়ো খোতুন কোরু ভোপ্রঝ 70 ৃতোযোফগঞ্জ 6 যপ্রপক উরযো ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 3284
399 ভোশরকো ৃফগভ খোয়শযশন্নছো আফদরু ভপ্রজদ 69 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আতশযয জোভোশনয ফোড়ী 3452
400 োজনুী ৃফগভ ুপ্রজয়ো ৃফগভ ইয়োকুফ আরী 69 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রজনোয ফোশয ফোড়ী 1749
401 ৃদোরতুন ৃনছো আন্জভুো ৃফগভ পপ্রযদ প্রভয়ো 68 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ছোযী ফোড়ী 1645
402 ভনজো ৃফগভ আনজভুো আপ্রভন উরযো 67 ৃতোযোফগঞ্জ 6 গনু ভোপ্রঝ ফোড়ী 512
403 জোোনোযো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ ইব্রোপ্রভ 66 ৃতোযোফগঞ্জ 6 দোদোয ফোড়ী 2819
404 োভছূন নোোয আশভনো খোতুন ভনয আরী 66 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফুর কোরোশভয ফোড়ী 3307
405 বোনু ৃফগভ পশয়জশুন্নছো তছপ্ররভ প্রভয়ো 65 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োজী ুকুয োড় 3455
406 ৃভোছনো আক্তোয ভনুযো খোতুন ৄয়দ আোাং 65 ৃতোযোফগঞ্জ 6 চোযী ফোড়ী 2828
407 োপ্রছনো ৃফগভ ৃভোফোশেযো ৃফগভ ৃভোঃ পজরুর ক 65 ৃতোযোফগঞ্জ 6 যুহুর আপ্রভন ভোষ্টোয ফোপ্রড় 3287
408 ছপ্রকনো ৃফগভ যোপ্রফয়ো ৃফগভ আপ্রভনুর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফদযু যপ্রশভয ফোড়ী 1639
409 নুয জোোন ৃফগভ প্রযজো খোতুন ফজশরয যভোন 64 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ এয ফোড়ী 1643
410 োপ্ররভো ৃফগভ ( তোশযো ) ুপ্রজয়ো খোতুন যপ্রপক উরযো বূইয়ো 64 ৃতোযোফগঞ্জ 6 বূইয়ো ফোড়ী 624
411 নুয জোোন ৃফগভ তভো ৃফগভ োশ আরভ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃদোপোদোয ফোড়ী 2578
412 ছপ্রকনো ৃফগভ জোশকযো খোতুন দধুো প্রভয়ো 64 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃভোঃ জপ্রফ উরযোয ফোপ্রড় 3454
413 ৃতোযো ৃফগভ আতশযশন্নছো ৃছযোজর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জোরোশরয ফোপ্রড় 3301
414 প্রফপ্রফ পোশতভো োপ্ররভো খোতুন আঃ কোপ্রদয োজী 63 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নপ্রজয আম্মদয ফোড়ী 3311
415 খুযপ্রদো ৃফগভ ছোপ্রদয়ো খোতুন আঃ যীদ 62 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফদযু যপ্রশদয ফোড়ী 2829
416 নুপো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ভপ্রপজউরযো বূইয়ো 62 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফদযু যপ্রশভয ফোড়ী 514
417 ছোশরো ৃফগভ োশয়যো ৃফগভ োভছুর আরভ 62 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ভনো ভুন্সী ফোড়ী 3291
418 যজ্জফী ৃফগভ ছোপ্রফদো খোতুন ইয়োকুফ আরী 62 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োজী ুকুয োড় 3308
419 আশভনো ৃফগভ ভোপ্রজয়ো খোতুন ৃভোঃ ৃরোকভোন 62 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জয়নোর আফদীশনয ফোপ্রড় 3428
420 ভনছুযো ৃফগভ আশয়ো ৃফগভ ভনো প্রভয়ো 61 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ননোয ফোশয ফোড়ী 2831
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421 ৃযোশকয়ো ৃফগভ করজোন প্রফপ্রফ আফু ফকয প্রপ্রিক 60 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ননো প্রভয়োয ফোড়ী 3456
422 ফকুর ৃফগভ আপ্রপয়ো খোতুন আরী আোাং 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃকোনোয ফোড়ী 3457
423 নুয ফোনু ৃফগভ আশভনো ৃফগভ নুযুর ইরোভ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফদযু যপ্রশভয ফোড়ী 1726
424 োপ্রপয়ো খোতুন আপ্রয়ো খোতুন আরী আক্কোছ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রপ উরযো ফোড়ী 3458
425 যপ্রভো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ আফুর ফোোয 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আরী ৃোশন প্রভয়োয ফোড়ী 1603
426 পোশতভো ৃফগভ আপ্রিয়ো খোতুন ুরতোন আোম্মদ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ুরতোন ৃফোযীয ফোড়ী 1629
427   ভপ্রযয়ভ ৃফগভ নজফুো খোতুন নপ্রজয আম্মদ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 কোরো প্রভয়ো িব োয ফোপ্রড় 3425
428 প্রযপো খোতুন আনপ্রজভো ৃফগভ তনু প্রভয়ো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আিোয ফযোোযী ফোপ্রড় 3443
429 ৃভোোশেযো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ আফুর খোশয়য 58 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 629
430 আশরয়ো ৃফগভ ৃগোরোশপয ৃনছো আফুর খোশয়য 57 ৃতোযোফগঞ্জ 6 তোযোয ফোশগো ফোড়ী 2830
431 ভুযপ্রদো ৃফগভ আশয়ো ৃফগভ ৃকোন্দয আরী 57 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃকোন্দয ফোশয ফোড়ী 205
432 ভশনোয়োযো ৃফগভ ভোপ্রজয়ো খোতুন োফীফ উরযো 56 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ভশনোয়োযোয ফোশয ফোড়ী 2830
433 কোদশযয ৃনছো ভধু ফোনু জোপয আম্মদ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আকফশযয ফোড়ী 763
434 আশনোয়োযো ৃফগভ আপ্রছয়ো খোতুন জর কপ্রযভ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রজনোয ফোশয ফোপ্রড় 3430
435 আশরয়ো ৃফগভ অজফুো খোতুন আরী ৃোশন 55 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ইয়োপ্রছশনয ফোড়ী 1586
436 ফোযো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ জোপয আোাং 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃতোপোশয়র আোাং 2805
437 খোশয়যুনশনচো ভোপ্রপয়ো খোতুন জয়নোর আফপ্রদন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 1748
438 আশয়ো ৃফগভ ুপ্রজয়ো ৃফগভ যপ্রপক উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 1640
439 আশনোয়োযো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ইপ্রদ্রছ প্রভয়ো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আশনোয়োয ফোড়ী 3459
440 নুয নোোয ৃফগভ ভোপ্রজয়ো খোতুন প্রপক উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আপ্রভন উরযোয ফোড়ী 2817
441 যপ্রভো খোতুন তুপ্রতয়ো ৃফগভ ুজো প্রভয়ো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৄছয়োর ফোড়ী 1648
442 োভুছুন নোোয জোশকযো ৃফগভ দধুো প্রভয়ো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৄছয়োর ফোড়ী 1644
443 আশভনো ৃফগভ পোতোভো ৃফগভ ফপ্রয উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োোফ উপ্রিশনয ফোড়ী 3095
444 ৃদোশরোয়োযো ৃফগভ ছোভনো খোতুন ৃভোোম্মদ আোম্মদ উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 যপ্রপক উরযোয ফোপ্রড় 3306
445 প্রফপ্রফ োশরভো জোশদো খোতুন ৃযজ ুভোপ্রঝ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োরোউপ্রিন ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 3429
446 প্রফপ্রফ োশজযো ভপ্রল্লকো খোতুন আযদোন আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ইয়োপ্রছন োটয়োযী ফোপ্রড় 3434
447 ৃযোনো আক্তোয ছোভনো খোতুন ছোপ্রফয আরী 53 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফদরু ভপ্রতন ৃভিোয ফোপ্রড় 3131
448 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ৃোশন 52 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জয়নোর আফশদয ফোড়ী 511
449 ৃজোছনো ৃফগভ ছয ফোনু আফদরু খোশরক 52 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ইভোইশরয ফোপ্রড় 3495
450 ুপ্রপয়ো ৃফগভ ছশরভো খোতুন তযক আরী 52 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৄয়দ আোাং এয ফোপ্রড় 3441
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451 ৃযোশকয়ো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ যুহুর আপ্রভন 51 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আঃ যপ্রশদয ফোড়ী 1638
452 খপ্রতজো ৃফগভ খোশয়শযন ৃনছো ৃছযোজর ক 51 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃছযোজরু শকয ফোড়ী 2820
453 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ ছোপ্রদয়ো খোতুন ছোশয়দর ক 51 ৃতোযোফগঞ্জ 6 এভদোদ উরযো দযশফ ফোপ্রড় 3303
454 ৃজোযো ৃফগভ ৃোশনয়োযো ৃফগভ ৃোশন আোাং 50 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফদযু যপ্রশদয ফোড়ী 764
455 ভোযজোোন ৃফগভ জোশয়দো খোতুন ৃভোঃ ভন্তোজযু যভোন 50 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ভোযজোন ৃফগশভযফোড়ী 1637
456 আশরয়ো ৃফগভ োভছুন নোোয ৃতোপোশয়র আোম্মদ 50 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আযফ বূইয়ো ফোপ্রড় 3199
457 ৃভোোম্মৎ োপ্ররভো ৃফগভ হুর ফোনু ৃফগভ ৃভোঃ ৃচৌধুযী প্রভয়ো 50 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োোফ উপ্রিন ড্রোইবোয ফোপ্রড় 3432
458 ৃজোনো ৃফগভ তোনপ্রজযো ৃফগভ নুয নফী 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োজী ুকুয 1634
459 োজযো ৃফগভ শুকশযয ৃনছো ভুজোশয আপ্রর 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুযুর আরভ প্রভয়োয ফোড়ী 1747
460 ছপ্রকনো ৃফগভ োয়ো ৃফগভ নপ্রছয আভদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৄছয়র ফোড়ী 2829
461 রোপ্রক ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ নপ্রজয আভদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 4001
462 আশয়ো ৃফগভ আপ্রিয়ো খোতুন ৃভোঃ ুরতোন আশম্মদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 তোয োশফয ফোড়ী 2816
463 নুপো খোতুন ভপ্রযয়শভয ৃনছো ুজো প্রভয়ো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 রোর প্রভয়োশগো ফোপ্রড় 1918
464 ছোশয়যো খোতুন ছোশভনো খোতুন আরী আজভ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃভোস্তপোয ফোপ্রড় 3283
465 পোশতভো ৃফগভ ৃচৌধুযী ৃফগভ আফদযু ছত্তয 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আঃ যফ যদোয ফোপ্রড় 3431
466 প্রভশনোযো ৃফগভ ভোপ্রজয়ো ৃফগভ ৃরোকভোন ৃোশন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ভোযপত উরযোয ফোপ্রড় 3448
467 নুযুশন্নছো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ৃভোঃ োপ্রনপ 48 ৃতোযোফগঞ্জ 6 এভদোদ উরযো দযশফ ফোপ্রড় 3292
468 ভু    প্রদো ৃফগভ খুপ্রদো ৃফগভ আফু প্রভয়ো 47 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৄছয়োর ফোপ্রড় 3121
469 ছোশরো ৃফগভ োপ্রপয়ো ৃফগভ ভন্তোশজয যভোন 46 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 4000
470 আশনোয়োযো ৃফগভ োপ্রপয়ো খোতুন ভন্তোশজয যভোন 46 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোপ্রড় 3154
471 ৃদশরোয়োযো ৃফগভ জোোনোযো ৃফগভ এফোদলু্লো যোজী 46 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োভছুর আরভ ৃভিোয ফোপ্রড় 3290
472 প্রফপ্রফ োপ্ররভো প্রফপ্রফ পোশতভো আফদরু ফোপ্রযক 46 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফু তোশশয ফোপ্রড় 3305
473 ৃযোনো ৃফগভ োভছুশন্নোয ৃফগভ ৃভোঃ আফুর কোরোভ 45 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফু কোরোভ ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 3297
474 রোপ্রক ৃফগভ ভোকুযো ৃফগভ আশনোয়োয ৃোশন 45 ৃতোযোফগঞ্জ 6 তোশশযয ফোপ্রড় 3299
475 প্রউপ্রর ৃফগভ জোশফদো খোতুন আভছয আরী 44 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 1658
476 আশয়ো ৃফগভ যপ্রশন্নছো পপ্রযদ প্রভয়ো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৄয়দ আম্মশদয ফোপ্রড়,০৬ 3226
477 খুযপ্রদো ৃফগভ ছোভনো খোতুন আরী আজ্জভ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 6 যুহুর আপ্রভন ফযোোযীয ফোপ্রড় 3288
478 আশরয়ো ৃফগভ ভোপ্রপয়ো খোতুন আপ্রভনুর ক 44 ৃতোযোফগঞ্জ 6 যুপ্রয ফোশয ফোপ্রড় 3295
479 পয়জশুন্নছো ৃফগভ ৃদোশরোয়োযো ৃফগভ ৄয়দ আোাং 44 ৃতোযোফগঞ্জ 6 এয়োপ্রছশনয ফোপ্রড় 3435
480  প্রফপ্রফ কুরছুভ খুযপ্রদো ৃফগভ োশ আরভ 42 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োশ আরশভয ফোপ্রড় 3122
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481 ৃজযোৎস্নো ৃফগভ আপ্রপয়ো খোতুন ৃভোফোযক আরী 41 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ভোভুশনয ফোড়ী 1636
482 ৃজোছনো ৃফগভ নুয ৃনচো ৃফগভ ৃভোঃ নুয নফী 41 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ৃফগভ 2822
483 ভশনোয়োযো ৃফগভ রপ্রতপো ৃফগভ আশনোয়োয উরযো 41 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ফকপ্র ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 2658
484 ফকুর ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ নপ্রজয আোঃ 41 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নপ্রজয আোম্মদ এয ফোপ্রড় 3123
485 ভশনোয়োযো ৃফগভ নজফুো খোতুন োশ আরভ 40 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োশ আরভ ৃভস্তুযীয ফোড়ী 1641
486 োভছুন ৃনোয ফকুর ৃফগভ ছোশয়দরু ক 40 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃকোনোয ফোপ্রড় 3827
487 ফকুর ৃফগভ আশভনো ৃফগভ জয়নোর আফদীন 39 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রজনোয ফোশয ফোপ্রড় 2379
488 ৃযোনো আক্তোয জনফী ৃফগভ ৃভোঃ প্রযোজ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োোফ উপ্রিশনয ফোপ্রড় 3130
489 ভপ্রন ৃফগভ প্রদশুন্নছো োপ্রফ উল্লো 38 ৃতোযোফগঞ্জ 6 দপ্রিণ চয োগরো 3196
490 নুপো ৃফগভ শুকুপ্রয ৃফগভ অপ্রজ উরযো 38 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ছোিী ফোপ্রড় 3293
491 নোজভো আক্তোয ৃদোরতু ৃনছো ননো প্রভয়ো 37 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রচোযী ফোড়ী 2069
492 যপ্রভো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ নপ্রজয আোম্মদ 37 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আশনোয়োযোয ফোপ্রড় 4778
493 প্রভশনোয়োযো ৃফগভ ভুত ভোপুজো খোতুন ছোশয়দর ক 36 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আৃফদরৃ ভতরফ 3096
494 োপ্ররভো ৃফগভ ভোপুজো ৃফগভ ৃতোপোশয়র আোাং 36 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ভপ্রজফুর শকয ফোড়ী 2849
495 ছোভনো ৃফগভ ছপ্রকনো খোতুন জপ্রফ উরযো 36 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জপ্রফ উরযোয ফোপ্রড় 3159
496 যোশফয়ো ৃফগভ ছরভো ৃফগভ নুযুর ক 36 ৃতোযোফগঞ্জ 6 যফত আযীয ফোপ্রড় 3282
497 রোইরী আক্তোয আশরয়ো ৃফগভ ভপ্রপজ উরযো 35 ৃতোযোফগঞ্জ 6 প্রপ উরযোয ফোশয ফোড়ী 2821
498 োভছুন্নোোয োপ্ররভো খোতুন নুযুর ইরোভ 35 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োজী ুকুয োড় 2804
499 ছোশরয়ো ৃফগভ োভছুন নোোয ৃতোপোশয়র আোম্মদ 35 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আযফ বুইয়ো ফোপ্রড় 3440
500 আকপ্ররভো ৃফগভ ৄতয়ফো ৃফগভ ুপ্রপ আভদ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 6 নুয ৃভোোম্মদ বূইয়ো ফোড়ী 2887
501 োশদো ৃফগভ ভোপুজো ৃফগভ নূযুর আপ্রভন 34 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ইব্রোপ্রশভয ফোপ্রড় 3133
502 যোজীয়ো ুরতোনো ৃোশন আযো ৃফগভ আব্দরু প্রদ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জোোু্গীশযয ফোপ্রড় 3289
503 নুযুনোোয ৃফগভ ৃযোশকয়ো ৃফগভ নুযুর আপ্রভন 34 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জয়নোর আফপ্রদশনয ফোপ্রড় 3304
504 োপ্রনুয ৃফগভ জোোনোযো ৃফগভ ভুরোইভ প্রভয়ো 33 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃদোপোদোয ফোড়ী 1631
505 প্রভতু ৃফগভ োভছুন নোোয আশনোয়োয আরভ 33 ৃতোযোফগঞ্জ 6 োভছুর আরভ ৃভিোয ফোপ্রড় 3158
506 আশয়ো ৃফগভ নুযুয জোোন আফদরু রপ্রতপ 33 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ফোইন্নো ফোপ্রড় 3302
507 ভশনোয়োযো ৃফগভ ৃজোযো ৃফগভ আঃ ভন্নোছ 32 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ৃতোযোফগঞ্জ 3125
508 ৃযোপ্রজনো ৃফগভ নুয জোোন ৃভোঃ প্রযোজ 32 ৃতোযোফগঞ্জ 6 এভদোদ উরযো দযশফ ফোপ্রড় 3427
509 ভশনোয়োযো ৃফগভ ছপ্রকনো খোতুন জপ্রফ উরযো 32 ৃতোযোফগঞ্জ 6 জপ্রফ উরযোয ফোপ্রড় 3436
510 খোপ্রদজো আক্তোয োভছুন ৃনোয আফুর কোরোভ 31 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফুর কোরোশভয ফোপ্রড় 3294
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511 ৃযোনো ৃফগভ প্রয়োযো ৃফগভ আতশযয জোভোন 29 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ধনু ৃধোোদোয ফোপ্রড় 3194
512 োপ্রনুয আক্তোয জোোনোযো ৃফগভ ৃভোঃ ইভোইর ৃোশন 26 ৃতোযোফগঞ্জ 6 আফু তোশশযয ফোড়ী 3309
513 যীনো আক্তোয নুযজোোন ৃফগভ আফদরু ভোশরক 25 ৃতোযোফগঞ্জ 6 তোযোয ভোশগো ফোপ্রড় 3124
514  ভুক্তো ৃফগভ আশরয়ো ৃফগভ ৃভোঃ অপ্রর উরযো 22 ৃতোযোফগঞ্জ 6 ইয়োপ্রছশনয ফোপ্রড় 3433
515 ভোপুজো ৃফগভ ুপ্রদয়ো খোতুন ভপ্রজফর ক 96 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুয ইরোশভয ফোড়ী 1614
516 আপ্রছয়ো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ৃভোফোযক আরী 86 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নপ্রছশযয ফোড়ী 2818
517 আশভনো ৃফগভ ৃভোশছনো খোতুন ৃযফোজর ক 83 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ইস্রোপ্রপর ৃভস্তুযীয ফোড়ী 506
518 ছোফযো ৃফগভ যপ্রছয়ো খোতুন নোজর ক 83 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ছোশফশযয ফোড়ী 508
519 আশনোয়োযো ৃফগভ জয়তুশনয ৃনছো ভোপুজরু ক 82 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভোরোনোয ফোড়ী 196
520 দধু ৃভশয আভত বোনু োপ্রফফ উরযো 80 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফদরু ভতরশফয ফোড়ী 2812
521 ভুযপ্রদো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ ফপ্রয উরযো 74 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ফোফুর ড্রোইবোয ফোড়ী 1627
522 ভশনোজো ৃফগভ োছন বোনু আপ্রনছ আভদ 74 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ুরতোশনয ফোড়ী 1617
523 যোপ্রজয়ো খোতুন ভনজভুো ৃফগভ োভর ক 73 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রনয ৃোশশনয ুযোতন ফোড়ী 1663
524 পোশতভো ৃফগভ োযুর অজফুো ৃফগভ ৄছয়দ আোম্মদ 73 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃভস্তুযীয ফোড়ী 2815
525 ছশরভো ৃফগভ প্রছপ্রিয়ো ৃফগভ োভছর ক 72 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রতউয যভোশনয ৃযোড 1723
526 যোশফয়ো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ আফদরু জপ্ররর 71 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আঃ ভতরশফয ফোপ্রড় 3
527 ৃভশযুন ৃন্নছো প্রপশযোজো খোতুন ুরতোন আোাং 70 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োোফ উপ্রিন ৃদোপোদোয ফোড়ী 2361
528 আশনোয়োযো ৃফগভ তোশযো ৃফগভ আশনোয়োয উরযো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ুরতোশনয ফোড়ী 1751
529 খুযপ্রদো ৃফগভ কযপুপ্ররয ৃনছো আপ্রভন উরযো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 7 চোফুশগো ফোড়ী 195
530 ভশনোয়োযো ৃফগভ প্রজনশতয ৃনছো োধন আরী 70 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃখোকন ৃভস্ত্রযী ফোপ্রড় 1722
531 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ োপ্রফছো ৃফগভ আফুর কোশভ 69 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রভন ৃকোম্পোনীয ফোড়ী 2811
532 খুযীদো ৃফগভ ৃভোছুদো খোতুন োভছর ক 69 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ফোদো ৃভস্তুযীয ফোড়ী 1621
533 নুো ৃফগভ প্রজন্নশতয ৃনছো কোরো প্রভয়ো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োপ্রনপোয ফোশয ফোড়ী 1667
534 প্রপ্রযন আক্তোয ৃোশন আযো ৃফগভ যপ্রপক উরযো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োজী ফোড়ী 2832
535 আশভনো ৃফগভ প্রফপ্রফ আশয়ো পশয়জর ক 66 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভনোয ফোশয ফোড়ী 3462
536 ছোশয়যো খোতুন ভপ্রযয়শভয ৃনছো ভোভদ আরী 66 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আরী আম্মশদয ফোড়ী 3460
537 ভোপুজো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ইভোন আরী 65 ৃতোযোফগঞ্জ 7 পপ্রকশযয ফোড়ী 1530
538 পয়জনু ৃনছো ৃজয ৃনচো আরী োয়দয 65 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োছোশনয ফোড়ী 2813
539 ভোপুজো খোতুন োভশতয ৃনছো যোফত আরী 64 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃচৌধুযী ফোশয ফোড়ী 3463
540 আশভনো ৃফগভ খোপ্রদজো ৃফগভ ৃভোপ্রন 64 ৃতোযোফগঞ্জ 7 পপ্রকশযয ফোড়ী 3464
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541 জোোন আযো ৃফগভ প্রপশযোজো ৃফগভ ছোশয়দর ক 64 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃভোছনোয ফোশয ফোপ্রড় 3235
542 আশখযো ৃফগভ ছোন ফোনু জয়নোর আশফদী 63 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফু তোশশযয ফোড়ী 4119
543 ছোশরো ৃফগভ য বোনু য়োশদ প্রভয়ো 63 ৃতোযোফগঞ্জ 7 পপ্রকশযয ফোড়ী 2285
544 ৃোশশন আযো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ নপ্রজয আভদ 63 ৃতোযোফগঞ্জ 7 পপ্রকশযয ফোড়ী 3465
545 নুযুন ৃনছো আশখযো খোতুন আফদরু ভন্নোন 63 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ননো প্রভয়োয ফোপ্রড় 3245
546 নুয নোোয ৃছোফুযো খোতুন আফদরু রপ্রতপ 62 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োোফ উিীন ৃভোল্লোয ফোপ্রড় 3241
547 নুযজোোন ৃফগভ প্রজন্নোশতয ৃনছো ছোশয়দর ক 62 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃছোশভয ফোপ্রড় 3248
548  ভশনোয়োযো ৃফগভ জয়তুশনয ৃনছো ভোপুজরু ক 61 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োপ্রফয ফোড়ী 1620
549 ভশনোয়োযো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ আদরু আরী 60 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভযু ৃদোোদোয ফোড়ী 3466
550 ভশনোয়োযো ৃফগভ ছপ্রকনো খোতুন এনু প্রভয়ো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ুরতোশনয ফোপ্রড় 1560
551 প্রফপ্রফ যোশরো ভৃত োভছুয নোোয যফত আরী 60 ৃতোযোফগঞ্জ 7 65, চয োগরো, ৃতোযোফগঞ্জ 3231
552 ুপ্রজয়ো ৃফগভ ভুছুদো খোতুন ফপ্রদউয যভোন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 7 যকোযী ুকুয োড় 762
553 প্রফপ্রফ োশজযো প্রফরপ্রকছ আফদরু ভোন্নোন 59 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আয়োপ্রতয ফোশয ফোড়ী 2838
554 নুপো ৃফগভ প্রজন্নশতয ৃনছো আফদরু আরী 59 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ুরতোশনয ফোপ্রড় 1563
555 আয়ো ৃফগভ জয়নফ ফোনু নপ্রজয আম্মদ 57 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ইনুপ্রিন োজী ফোড়ী 3467
556 কতফোনু ৃফগভ ুপ্রজয়ো খোতুন ভুজোফ্পয আরী 57 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োয়দল্লোয ফোড়ী 2836
557 আশয়ো ৃফগভ ৃকৌযপুশরয ৃনছো নুয ৃভোোম্মদ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফু তোোশযয ফোড়ী 3461
558 প্রকনো ৃফগভ আয়োশতয ৃনছো ুরতোন আোম্মদ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভোরোনো ৃভোছশর উপ্রিশনয 3232
559 নুয জোোন ৃফগভ োভছুন নোোয নপ্রজয আোম্মদ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফু তোশশযয ফোড়ী 193
560 োশদো ৃফগভ আক্তযো ৃফগভ কোরু প্রভয়ো 55 ৃতোযোফগঞ্জ 7 তোজ ুভোষ্টোয ফোড়ী 2837
561 নোপ্রছভো ৃফগভ ৃোরী ৃছভনো ৃফগভ ভপ্রপজ উরযো 55 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আরী আকফশযয ফোড়ী 510
562 আশয়ো ৃফগভ ভশনোয়োযো ৃফগভ আফদরু োই 55 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নপ্রছশযয ফোপ্রড় 3239
563 আশয়ো আক্তোয ছোশফযো আক্তোয ৃভোঃ ভপ্রপজ উপ্রিন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃদরু ৃভস্তুযী 2173
564 ছপ্রকনো ৃফগভ ভোপুজো খোতুন নুয ৃভোোম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুয ইরোশভয ফোড়ী 1619
565 আশভনো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ যঞ্চন আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আনোয উরযোয ফোড়ী 1760
566 োশদো ৃফগভ নুয ফোনু ভপ্রভন উরযো 53 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রভন উরযোয ফোড়ী 2082
567 খুযপ্রদো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ ৃভোজোশভর 53 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃছোশভয ফোড়ী 3243
568 োশজযো ৃফগভ অজফুো খোতুন ৄছয়দ উরযো 53 ৃতোযোফগঞ্জ 7 কড়োর ফোপ্রড় 4618
569 প্রপয়োযো ৃফগভ ৃগোরোশপয ৃনছো আভোন উরযো 52 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফু তোশশযয ফোড়ী 2579
570 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ ভোছুন নোোয আযফ আরী 52 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুযুর আরভ ড্রোইবোয ফোড়ী 2280
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571 ৃযোশকয়ো ৃফগভ আপ্রপয়ো খোতুন আরী আোাং 52 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুয আরভ প্রভয়োয ফোড়ী 1727
572 ৃপোতুন নোোয ৃতোযো ৃফগভ ছোইপ উরযো 52 ৃতোযোফগঞ্জ 7 দযশফশয ফোড়ী 2585
573 প্রভশনোয়োযো ৃফগভ আযোশফয ৃনছো আফদরু প্রকভ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুযুর আপ্রভন ফোড়ী 509
574 আশরয়ো ৃফগভ োপ্ররভো ৃফগভ আঃ কপ্রযভ 51 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়ো ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 3237
575 ৃপোরী ৃফগভ ভশনোজো ৃফগভ োছোন আম্মদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আভীয ফোড়ী 2279
576 ৃযৌন আক্তোয পুর বোনু যোজো প্রভয়ো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভন্তোয ফোপ্রড় 1615
577 প্রয়োযো ৃফগভ নুয জোোন োজোোন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 7 দরুোর ৃভিোয ফোপ্রড় 5104
578 প্রফরপ্রকছ ৃফগভ আশনোয়োযো খোতুন আঃ োত্তোয 49 ৃতোযোফগঞ্জ 7 প্রভপ্রঝ ফোড়ী 3247
579 আয়ো ৃফগভ আশুযো ৃফগভ নুয ইরোভ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃছরোশভয ফোপ্রড় 3249
580 ৃযখো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ নুয আরভ 47 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৄছয়দ আোম্মশদয ফোড়ী 3242
581 নোপ্রছভো ৃফগভ ভুযজোোন ৃফগভ নফী উরযো 46 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রভন উরযো ফোড়ী 2833
582 োপ্রদো ৃফগভ পোশতভো ৃফগভ কোরো প্রভয়ো 46 ৃতোযোফগঞ্জ 7 পোযুশকয ফোড়ী 4117
583 কোজরী ৃফগভ আশভনো ৃফগভ নুয ৃভোোম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রভন ৃকোম্পোনীয ফোড়ী 2071
584 কুুভ ৃফগভ নুযজোোন ৃফগভ ৃতোপোশয়র আোম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃতোপোশয়র আোম্মশদয ফোড়ী 2084
585 আপ্রিয়ো ৃফগভ ছোোযো খোতুন ুরতোন আোম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োপ্রনশপয ফোড়ী 2814
586 োশজযো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ আফদরু কোশদয 44 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ইস্রোপ্রপর ৃভস্তুীয ফোড়ী 3234
587 ৃভোযপ্রদো ৃফগভ কযপুশরয ৃনছো নুয ৃভোোম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুয ৃভোোম্ম এয ফোপ্রড় 3250
588 ৃোছশনয়োযো ৃফগভ ছোভনো খোতুন নুযুজ্জোভোন 42 ৃতোযোফগঞ্জ 7 কপ্রযভ ৃদোোয ফোড়ী 4123
589 প্রভনযো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ আফদযু োত্তোয 42 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োপ্রভ প্রভস্ত্রীয ফোড়ী 194
590 আশয়ো খোতুন খুযপ্রদো ৃফগভ োশ আরভ 40 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ো আরশভয ফোড়ী 2277
591 প্রভনোযো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ ৃভোঃ ৃতোপোশয়র আোম্মদ 40 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ৃতোপোশয়র আোম্মশদয ফোড়ী 3233
592 কপ্রনুয ৃফগভ নজফুো ৃফগভ আক্রোভ আরী 39 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আক্রোভ আরীয ফোড়ী 1618
593 নয়ন ৃফগভ যোপ্রজয়ো খোতুন আরী আোম্মদ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ইস্রোপ্রপশরয ফোপ্রড় 3246
594 োভছুন নোোয ৃফগভ প্ররপ্রর আশনোয়োযো ৃফগভ ছোয়দরু ক 38 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োধু ৃভস্তুযীয ফোড়ী 4118
595 ৃপ্ররনো ৃফগভ জোোনোযো ৃফগভ আফদযু যফ 37 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফদরু ভতরশফয ফোড়ী 2068
596 ফকুর ৃফগভ কোজর ৃযখো আফদরু ভন্নোন 36 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আফদরু ভতরশফয ফোড়ী 4122
597 পোশতভো ৃফগভ প্ররপ্রর ৃফগভ ৃভোঃ ৃোযন প্রভয়ো 36 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুয ৃভোঃ োপ্রজ ফোপ্রড় 3445
598 নুযুন্নোোয ৃফগভ যপ্রভো ৃফগভ নুয ৃভোোম্মদ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আপ্রভশনয ৃনছোয ফোড়ী 1733
599 কোজর ৃফগভ জযুপো ৃফগভ োশ আরভ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 7 যকোযী ুকুয 2576
600 োভছুন নোোয খোনভ োপ্রপয়ো ৃফগভ ভুপ্ররভ খ োন 34 ৃতোযোফগঞ্জ 7 এযোদ কোশনয ফোপ্রড় 3244

Page 20 of 25



০৯ নং ত োরোবগঞ্জ ইউননয়ন নরষদ, কমলগনর, লক্ষ্মীুর ফবশল আশডট: ০১ এপ্রির ২০২২
ক্রম উকোরভ োগীর নোম মো োর নোম ন োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম োস বুক নং
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601 ৃযখো ৃফগভ ৃদশরোয়ো ৃফগভ নুযুর আপ্রভন 34 ৃতোযোফগঞ্জ 7 নুযুর আপ্রভশনয ফোপ্রড় 3446
602 যুভী ৃফগভ যপ্রভো ৃফগভ ভপ্রভন উরযো 28 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভপ্রভন উরযোয ফোড়ী 2590
603 প্রফপ্রফ পোশতভো ৃছভনো খোতুন আফুর ফোোয 27 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ভনো স্বনবকোয ফোপ্রড় 3447
604 যোশদো ৃফগভ আশুযো ৃফগভ কোরো প্রভয়ো 25 ৃতোযোফগঞ্জ 7 োপ্রভ ৃভস্তীয ফোপ্রড় 3240
605 ুযোইয়ো ৃফগভ প্রফপ্রফ পোশতভো ৃভোঃ প্রযোজ 25 ৃতোযোফগঞ্জ 7 ফপ্রয ৃভোল্লোয ফোপ্রড় 3446
606 োযপ্রভন আক্তোয যোশনো ৃফগভ জপ্রয আভদ 23 ৃতোযোফগঞ্জ 7 আপ্রজজ ৃভিোয ফোপ্রড়.০৭ 3230
607 প্রশদশন্নছো খোয়যুশন্নছো আঃ ৃছোফোন 85 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভন্তোশজয যভোশনয ফোড়ী 778
608 যুফোনু আপ্রছয়ো ৃফগভ ভন্তোশজয যভোন 81 ৃতোযোফগঞ্জ 8 এোক ৃফোযীয ফোড়ী 6
609 ছোফযো ৃফগভ রোর ভপ্রত নপ্রজয আোঃ 74 ৃতোযোফগঞ্জ 8 জনু ৃফোযীয ফোড়ী 767
610 আশভনো ৃফগভ খোয়যুন ৃনছো জোরোর আম্মদ 72 ৃতোযোফগঞ্জ 8 কোভোর আভশদয ফোড়ী 2834
611 োশজযো ৃফগভ নুয ফোনু দধুো প্রভয়ো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ুজো প্রভয়ো ফোড়ী 2362
612 ৃপোরী ৃফগভ আয়োশতয ৃনছো এভদোদ উরযো প্রভঞো 70 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রপজ ভোষ্টোয ফোপ্রড় 3275
613 যপ্রভো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ যভ আরী 69 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভন্তোশজয যভোন ফোড়ী 523
614 আশনোয়োযো ৃফগভ ছশরভো খোতুন আফদরু গপুয 69 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃফছু ভোপ্রঝ ফোড়ী 2823
615 আয়ো ৃফগভ প্রছপ্রিয়ো খোতুন োভছর ক 67 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ফপ্রয উরযোয ফোড়ী 1724
616 জরখো ৃফগভ ভুপ্রদো ৃফগভ ফদ ুপ্রভয়ো 64 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভনু্টয ফোশয ফোড়ী 209
617 োপ্রপয়ো খোতুন আশভনো খোতুন োযুন আরী 64 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভোষ্টোয ফোড়ী 2835
618 ভুপ্রদো খোতুন নজফুো খোতুন আফদরু ভতরফ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রজদ ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 1670
619 ভুপ্রদো ৃফগভ ছোপ্রদয়ো খোতুন আঃ যপ্রদ 61 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আফদযু যপ্রশদয ফোড়ী 1661
620 ভোযপশতয ৃনছো জপ্রভনো খোতুন ফদ ুপ্রভয়ো 60 ৃতোযোফগঞ্জ 8 কপ্রযভ ৃদোোদোয ফোপ্রড় 3105
621 পোযুর ৃফগভ োশভরো খোতুন আফদরু জপ্ররর 59 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রজদ ভোপ্রঝ ফোড়ী 1668
622 ৃোশনয়োযো ৃফগভ ভনজভুো খোতুন ভপ্রপজরু ইরোভ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 8 পশয়জ আভদ োরোদোয 3108
623 ভোকুযো ৃফগভ প্রকনো ৃফগভ জোপয আভদ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ফোদো ৃভস্ত্রী ফোপ্রড় 3423
624 নুযুন্নোোয ৃফগভ ছশরোভো ৃফগভ তপ্রযক উরযো 56 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আপ্রভন ৃনছোয ফোড়ী 2577
625 োশজযো ৃফগভ ভশরো ৃফগভ ৃফছু ভোপ্রঝ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃফচু ভোপ্রঝ ফোড়ী 3099
626 প্রফপ্রফ আশয়ো প্রফপ্রফ নুযজোোন আফদযু যফ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভোষ্টোয ুযোতন ফোড়ী 1664
627 ৃভোোঃ খুপ্রক ৃফগভ ভপ্রযয়ভ ৃভোঃ ভপ্রজফুর ক 56 ৃতোযোফগঞ্জ 8 তোভোন্নো ভোপ্রঞ্জর 2072
628 জনফ ফোনু পোশতভো ৃফগভ নুযুর ক 55 ৃতোযোফগঞ্জ 8 তছপ্ররশভশয যভোশনয ফোড়ী 1669
629 ভশনোয়োযো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ আফদরু ভনোপ 55 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আফদযু যশফয নতুন ফোপ্রড় 2655
630 আশরয়ো ৃফগভ আযপশতয ৃনছো আরী আজভ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আশরোয ফোশয ফোড়ী 522
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631 খপ্রতজো ৃফগভ ভোছুভো খোতুন ভনু প্রভয়ো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 জনু ৃফোযীয ফোড়ী 761
632 ছোশরো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ নুযর উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভোষ্টোয ফোড়ী 3470
633 োভছুন নোোয ৃজোযো খোতুন ছপ্রফ উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 নুযুর ইরোশভয ফোড়ী 3469
634 প্রফপ্রফ আশভনো ৃফছনী খোতুন আঃ োপ্রভ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভোযপ্রযচ্ছোদ ফোশগো ফোপ্রড় 3203
635 োপ্রদো ৃফগভ ৃভোশভনো খোতুন আফদরু ভন্নোন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আনু ছইঢোশরয ফোপ্রড় 3276
636 প্রফপ্রফ নুপো ভোনজভুো খোতুন ৃভোঃ োপ্রনপ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃবোরো ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 1967
637 প্রফরপ্রকছ ৃফগভ ৃভোশভনো খোতুন আরী আক্কোছ 52 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃচীধূযী জভোদোয ফোপ্রড় 3280
638 ৃজোযো ৃফগভ খোপ্রদজো ৃফগভ আফদযু োদ 51 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভোনু ৃভপ্রস্ত্র ফোপ্রড় 1573
639 যোনু আক্তোয আশনোয়োযো ৃফগভ আপ্রজজরু ক 51 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃফরোর ৃভিোশযয ফোপ্রড় 3102
640 ভশনোয়োযো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ৃফছু ভোপ্রঝ 50 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃফছু ভোপ্রজ ফোড়ী 521
641 ছোভনো ৃফগভ আশুযো ৃফগভ কোরো প্রভয়ো 50 ৃতোযোফগঞ্জ 8 জপ্ররর ভুন্সী ফোড়ী 4092
642 আশরয়ো ৃফগভ ভশনোয়োযো ৃফগভ নুয আোম্মদ 50 ৃতোযোফগঞ্জ 8 প্রযোজ উরযোয ফোপ্রড় 3278
643 োশজযো খোতুন অজফুো খোতুন ভুনুয আম্মদ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 8 োদরুযো োপ্রজ ফোড়ী 2074
644 নুয জোোন ৃফগভ োভশতয ৃনছো আফদরু কোশদয 49 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আফু খোশরশকয ফোড়ী 2582
645 প্রয়োযো ৃফগভ ভভতোজ ৃফগভ আফদরু োপ্ররভ 49 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভোষ্টোয ফোড়ী 1665
646 কুপ্র ৃফগভ ভপ্রযয়শভশন্নছো নোদ ুপ্রভয়ো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 8 যভত আরীয কোপ্রজয ফোপ্রড় 1579
647 জোনযো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ নুয প্রভয়ো 47 ৃতোযোফগঞ্জ 8 এছোক প্রভয়োয ফোড়ী 1731
648 যোশদো ৃফগভ ৃযৌনোযো ৃফগভ রুৎপুয যভোন 47 ৃতোযোফগঞ্জ 8 নুযুর আপ্রভন ড্রোইবোশযয ফোপ্রড় 2651
649 ভশনোয়োযো ৃফগভ প্রফপ্রফ কুরছুভ ফপ্রদয যভোন 47 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ফপ্রিয যভোশনয ফোপ্রড় 5103
650 ৃতোযো ৃফগভ অজফুো খোতুন আফদু োত্তোয 46 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ুজো প্রভয়ো ফোড়ী 3471
651 জোোনোযো ৃফগভ অজফুো খোতুন চোন প্রভয়ো 46 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃতোপোশয়শরয ফোপ্রড়,০৮ নাং 3273
652 োভছুন নোোয ছয়দী ৃফগভ ৃভোঃ নুয নফী 45 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ো আরশভয ফোড়ী 2837
653 জোোন আযো ৃফগভ দো খোতুন জয়নোর আফদীন 45 ৃতোযোফগঞ্জ 8 নুয জোপয ফোড়ী 1824
654 ভশনোয়োযো ৃফগভ প্রফপ্রফ আশয়ো প্রিন ৃভোোম্মদ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 8 জপ্রদ ভুন্সীয ফোড়ী 2832
655 ৃভোোম্মৎ ভপ্রন ৃভোশভনো খোতুন আরী আক্কোছ 44 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৃচৌধুযী জভোদোয ফোড়ী 1662
656 ভোকুযো ৃফগভ ৃভোফোশেযো ৃফগভ কোরো প্রভয়ো 43 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ুজো প্রভয়োয ফোড়ী 2580
657 জোোনোযো ৃফগভ ৃজোযো খোতুন ছপ্রপ উরযো 40 ৃতোযোফগঞ্জ 8 নুযুর আপ্রভন ড্রোইবোয ফোপ্রড় 2654
658 যোশদো ৃফগভ প্রফপ্রফ জশুরখো জয়নোর আশফদীন 40 ৃতোযোফগঞ্জ 8 প্রদদোয ফযোোযী ফোপ্রড় 3103
659 ভভতোজ ৃফগভ তপুযো খোতুন ৃভোঃ নুযনফী 40 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ৃোশশনয ুযোতন ফোপ্রড় 3281
660 োযপ্রবন ৃফগভ োপ্রপয়ো ৃফগভ আফদরু ভোশরক 39 ৃতোযোফগঞ্জ 8 তোজ ুভোষ্টোযু্ ফোড়ী 2839
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661 শুকুযী ৃফগভ োশজযো ৃফগভ োআরভ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভজ ুফযোযী ফোপ্রড় 2656
662 জোশদো ৃফগভ প্রভশনোযো ৃফগভ োপ্রপজ উরযো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভোষ্টোয ুযোতন ফোপ্রড় 3274
663 ভশনোয়োযো ৃফগভ ভোপুজো খোতুন ৃভোঃ োপ্রনপ 38 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ুজো প্রভয়োয ফোড়ী 3279
664 োশদো ৃফগভ োশজযো ৃফগভ োশ আরভ 36 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ভঞ্জ ুফযোোযী ফোপ্রড় 2652
665 ৃযৌন আক্তোয ভোপুজো খোতুন োভছর হুদো 36 ৃতোযোফগঞ্জ 8 োপ্রনশপয ফোপ্রড় 3107
666 জয়গপ্রন আশনোয়োযো রোর প্রভয়ো 36 ৃতোযোফগঞ্জ 8 খপ্ররর ভুপ্রন্স ফোপ্রড় 3444
667 োপ্রনুয ৃফগভ ুপ্রপয়ো ৃফগভ ৃভোঃ নুয নফী 35 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ৄয়দ আোাং এয ফোপ্রড় 3110
668 নোপ্রছভো ৃফগভ ভশনোয়োযো ৃফগভ আফদু োত্তোয 33 ৃতোযোফগঞ্জ 8 আফদু োত্তোশযয ফোড়ী 4124
669 োযবীন ৃফগভ প্রফপ্রফ যপ্রভো ৃভোঃ োজোন 30 ৃতোযোফগঞ্জ 8 ো আরশভয ফোপ্রড় 2687
670 নুয ৃনছো ৃফগভ ৃভপশরয ৃনছো কদভ আরী 74 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ফপ্ররয ুযোতন ফোড়ী 207
671 নুযজোোন ৃফগভ আপ্রভন উরযো আপ্রভন উরযো 74 ৃতোযোফগঞ্জ 9 খপ্রদজোয ফোশয ফোড়ী 3260
672 আশনোয়োযো ৃফগভ অজপুো খোতুন চ োন প্রভয়ো 69 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নুয প্রভয়ো োরোদোয ফোড়ী 1666
673 নুয জোোন ৃফগভ ভনজভুো খোতুন আরী আম্মদ 69 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নতুন ফোপ্রড় 2803
674  কোদশযয ৃনছো অজুো খোতুন োভছর ক 66 ৃতোযোফগঞ্জ 9 কোযী ফোড়ী 2833
675 তোযো ফোনু নজপুো খোতুন ভুগুর আম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 9 যোস্তোয োশেয ফোড়ী 3097
676 ৃভোনো খোতুন আশুযো খোতুন জ ুভোপ্রঝ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রছপ্রিক ভোপ্রঝ ফোড়ী 3472
677 পোশতভো খোতুন ফকুরো খোতুন োপ্রযছ আম্মদ 64 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নুয প্রভয়োয ফোড়ী 2838
678 রোর ভপ্রত ৃফগভ আশভনো খোতুন ইউনুচ প্রভয়ো 62 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ৃটশকশয ফোড়ী 2363
679 োশজযো প্রফপ্রফ ভুনজভুো খোতুন আফদরু োপ্রভ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ভুন্সী ভোপ্রঝ ফোড়ী 2081
680 জোোনোযো ৃফগভ োযবোনু ৃফগভ পজর কপ্রযভ 59 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রযুজী ফোড়ী 3473
681 যপ্রভো ৃফগভ যোপ্রজয়ো খোতুন পজর ক 59 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রছপ্রিক ভোপ্রঝ ফোড়ী 3475
682 পোশতভো ৃফগভ ভোপুজো ৃফগভ ুজো প্রভয়ো 59 ৃতোযোফগঞ্জ 9 যোস্তোয োশয ফোড়ী 3474
683 ভনযো ৃফগভ প্রজনশতয ৃনছো নুযুর ক 59 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নব্বোয ফোশয ফোপ্রড় 5109
684 জোোনোযো ৃফগভ আপ্রভনো খোতুন নুযুর ক 59 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ৃরোকভোন ৃকযোনীয ফোড়ী 3228
685 োযুর ৃফগভ োপ্রক জয ৃনছো ৃভোঃ গপুয উপ্রিন 56 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রছপ্রিক ভোপ্রঝ ফোড়ী 2571
686 োযুর ৃফগভ ভোপূজো খোতুন ভুকফুর আম্মদ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 9 1.96551E+16 524
687 পুরফোনু তোশযো খোতুন আরী আম্মদ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আফদরু গপুয ফোড়ী 2836
688 আশয়ো ৃফগভ আশনোয়োযো ৃফগভ আফদযু যফ 56 ৃতোযোফগঞ্জ 9 কোরোশভয ফোপ্রড় 3109
689 োশদো ৃফগভ জনফ ফোনু ভন্তোশজয যভোন 56 ৃতোযোফগঞ্জ 9 জনু ফযোযীয ফোপ্রড় 3252
690 ভোপুজো ৃফগভ আশভনো ৃফগভ ৃভোোম্মদ োযুন 56 ৃতোযোফগঞ্জ 9 োয়দলু্লো দযশফ ফোপ্রড় 3270

Page 23 of 25



০৯ নং ত োরোবগঞ্জ ইউননয়ন নরষদ, কমলগনর, লক্ষ্মীুর ফবশল আশডট: ০১ এপ্রির ২০২২
ক্রম উকোরভ োগীর নোম মো োর নোম ন োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম োস বুক নং

নবধবো ও স্বোমী ননগৃহী ো মনহলো  ো ো  -  উকোরভ োগীর  োনলকো

691 প্রফপ্রফ ছপ্রকনো প্রফপ্রফ োশজযো পশয়জ আম্মদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ঈভোন আরী ৃভিোয ফোড়ী 3477
692 ৃপযশদৌী ৃফগভ ভুত প্রপয়ো খোতুন ৄছয়দ উরযো 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ৄছয়দ উরযোয ভোপ্রঝ ফোড়ী 2587
693 আতশযয ৃনছো ফপ্রছয়ো ৃফগভ আফদরু োপ্রভ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রযুজী ৃফগভ 3476
694 নুয জোোন ৃফগভ পোশতভো খোতুন আফদযু ৃোোন 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আরী ড্রোইবোু্য ফোড়ী 1844
695 প্রফপ্রফ আয়ো ভুত খোশয়যুন ৃনছো ভকফুর আভদ 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আরী উরযো ডোক্তোয ফোড়ী 3267
696 যু ফোনু ুপ্রজয়ো খোতুন আইয়ুফ আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 গ্রোভ যকোয ফোড়ী 3261
697 পয়জন ৃনছো ছফুযো খোতুন আজোয আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ভুজোক্কশকয ফোড়ী 3258
698 ৃযৌন আক্তোয প্রপশযোজো খোতুন আযফ আরী 54 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আোয ফোশয ফোপ্রড় 3269
699 োভছুন ৃন্নছো খোয়যুন ৃনছো আইয়ুফ আরী 52 ৃতোযোফগঞ্জ 9 যকোয জোভোশরয ফোড়ী 2840
700 আশভনো ৃফগভ যপ্রছয়ো খোতুন নোজর ক 52 ৃতোযোফগঞ্জ 9 োটোয়োযী ফোপ্রড় 3423
701 আশনোয়োযো খোতুন ভনছুযো খোতুন আফদরু ক 51 ৃতোযোফগঞ্জ 9 োপ্রনপোয ফোশয ফোপ্রড় 3268
702 ৃোশনয়োযো ৃফগভ োভছুন নোোয যুস্তভ আরী 49 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ইনুপ্রি োজী ফোপ্রড় 3111
703 আশনোয়োযো ৃফগভ জোপ্রকয়ো খোতুন ইব্রোপ্রভ খপ্রররুল্লো 49 ৃতোযোফগঞ্জ 9 জপ্ররর ভুন্সীয ফোপ্রড় 3128
704 নোপ্রছভো ৃফগভ আশয়ো ৃফগভ আরী ৃোশন 49 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আরী ৃফোযী ফোপ্রড় 3192
705 আশরয়ো ৃফগভ খপ্রতজো ৃফগভ আফদরু োই 46 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নব্বোয ফোশয ফোড়ী 1671
706 রোপ্রক ৃফগভ জয়ন বোনু ুজো প্রভয়ো 45 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নব্বোয ফোশয ফোপ্রড় 5108
707 প্রফরপ্রকছ ৃফগভ নুয ৃনছো ৃফগভ টুকো প্রভয়ো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ভুন্সী ভোপ্রঝ ফোড়ী 2573
708 প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ োশফযো ৃফগভ ভোপুজযু যভোন 44 ৃতোযোফগঞ্জ 9 োপ্রপয়োয ৃফোশয ফোপ্রড় 3265
709 ৃভোছোঃ প্রয়োযো ৃফগভ ৃভোছোঃ প্রফপ্রফ খোপ্রদজো পপ্রযদ প্রভয়ো 44 ৃতোযোফগঞ্জ 9 চয োগরো 3262
710 ৃযপ্রজয়ো ৃফগভ ছুযুশতয ৃনছো ছোশয়দর ক 44 ৃতোযোফগঞ্জ 9 চো নপ্রজশযয ফোপ্রড় 3254
711 নোছপ্রযন আক্তোয আশনোয়োযো ৃফগভ ৃভো: আফদযু যভো 42 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আপ্রভন উরযো ভোরোনোয ফোপ্রড় 5105
712 ফোুযো ৃফগভ আয়োশতয ৃনছো আনযুর ক 42 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ভুপ্রন্স ভোপ্রঝয ফোপ্রড় 3126
713 ভোযজোোন ৃফগভ ছশরভো খোতুন আইউফ আরী 42 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নব্বোযফোশয ফোপ্রড় 3264
714 প্রপশযোজো ৃফগভ প্রফপ্রফ আশভনো আফদরু ভপ্রজদ 39 ৃতোযোফগঞ্জ 9 চো নপ্রজশযয ফোড়ী 2281
715 োযবীন ৃফগভ ভশনোয়োযো ৃফগভ োপ্রপজ উরযো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 9 োতোয ফযোোযী ফোপ্রড় 4802
716 যুপ্রকয়ো খোতুন নযুন্নোনোোয ৃফগভ, প্রপ উরযো 39 ৃতোযোফগঞ্জ 9 কয়োর ফোপ্রড় 3106
717 নোপ্রছভো ৃফগভ নজফুো ৃফগভ আনোযুর ক 39 ৃতোযোফগঞ্জ 9 যোস্তোয োশয ফোপ্রড় 3256
718 োযবীন আক্তোয প্রফপ্রফ োশজযো ৄছয়দ আম্মদ 38 ৃতোযোফগঞ্জ 9 গ্রোভ যকোয জোভোশরয ফোপ্রড় 3155
719 কপ্রনুয ৃফগভ ছফুযো খোতুন ৃকোযফোন আরী 38 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ৃরোকভোন ৃকযোপ্রনয ফোপ্রড় 3263
720 স্বপ্নো ৃফগভ ৃযৌন ৃফগভ ৄছয়দ আভদ 37 ৃতোযোফগঞ্জ 9 জোভোর আজভশদয ফোড়ী 1672
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721 টুনো ৃফগভ নুপো খোতুন োপ্রফফ উরযো 34 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রছপ্রিক ভোপ্রঝ ফোড়ী 2272
722 প্রফপ্রফ কুরছুভ অজপুো ৃফগভ, রুৎপুয যভোন 34 ৃতোযোফগঞ্জ 9 প্রছপ্রিক ভোপ্রঝ ফোপ্রড় 5111
723 প্রপ্রয যুপ্র ৄছয়দ আম্মদ 34 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আফদরু ভপ্রজদ ভোপ্রঝ ফোড়ী 3266
724 ৃপ্ররনো আক্তোয োপ্রজয়ো খোতুন আরী ৃোশন 33 ৃতোযোফগঞ্জ 9 আরী উরযো ডোক্তোয ফোড়ী 3259
725 োযবীন আক্তোয ৃভোফোশেযো ৃফগভ যুহুর আপ্রভন 32 ৃতোযোফগঞ্জ 9 ুযোতন চপ্রকদোয ফোপ্রড় 3156
726 প্রফপ্রফ নোজভো নুয জোোন ৃফগভ আফুর কোরোভ 32 ৃতোযোফগঞ্জ 9 যোস্তোয োশয ফোপ্রড় 3255
727 নোছপ্রযন আক্তোয ৃভোফোশেযো ৃফগভ আফদরু আরী 31 ৃতোযোফগঞ্জ 9 উপ্রজয আরীয ফোড়ী 208
728 নোপ্রছভো ৃফগভ নুয জোোন ৃফগভ ৃভোঃ খপ্রররুয যভোন 29 ৃতোযোফগঞ্জ 9 নুয নফী ৃগো ফোপ্রড় 3271

Page 25 of 25


