
০৯ নং ত োরোবগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, কমলগনর, লক্ষ্মীপুর ফবশল অশেট: ০১ এপ্রির ২০২২
ক্রম উপকোরভ োগীর নোম মো োর নোম নপ োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম পোস বুক নং

1 অঙু্কশযয ৃনছা যফশেয ৃনছা দধুা প্রভয়া 94 ৃোযাফগঞ্জ 1 েনুয ফাশয ফাড়ী 5196
2 ুরোন অাম্মদ অপ্রভনা খােুন ভাভুদ ঈরযা 94 ৃোযাফগঞ্জ 1 ুরোন ৃভস্ত্রী ফাড়ী 5774
3 াভছুন ৃনায অপ্রিয়া খােুন অছযফ াটওয়াপ্রয 94 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাপ্রনশেয ভায ফাা 3998
4 হুরভপ্রে ৃফগভ ভাপ্রঝয়া খােুন অআয়ুফ অরী 90 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয আরাশভয ফাড়ী 3995
5 জয়নার অশফদীন যাপ্রভা ৃফগভ অব্দরু ােীভ 89 ৃোযাফগঞ্জ 1 জয়নার অফপ্রদশনয ফাড়ী 6618
6 অফদরু োশদয প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ েফাযে অরী 89 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাওঃ ৃভাস্তাাাপ্রপজযু যভান 4213
7 প্রফপ্রফ ছপ্রেনা জয়গুন বানু যপে ঈল্লা 89 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃফরার োঃ ফাড়ী 4001
8 ভাশজদা ৃফগভ ভাশরো ৃফগভ া অরভ 89 ৃোযাফগঞ্জ 1 ানুয ফাশয ফাড়ী 5984
9 ৃভাঃ আভাআর জপ্রভরা খােুন াভে অরী 87 ৃোযাফগঞ্জ 1 ানু প্রভয়ায ফাড়ী 5765

10 ৃভাছনা খােুন েরপুশরয ৃনছা ভৃে আপ্রি প্রভয়া 87 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফু োশশযয ফাড়ী 5861
11 ভশনায়াযা ৃফগভ ংেযা ৃফগভ জর েপ্রযভ 86 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদযু যফ ভাপ্রঝ ফাড়ী 2577
12 ৃ ৌধুযী প্রভঞা অেশযয ৃনছা ভুেফুর অাম্নদ 85 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৄছয়দ ভাপ্রঝশগা ফাড়ী 8779
13 ৃোপাশয়র অম্মদ যপ্রছয়া খােুন জারার অম্মদ 85 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোপাশয়র অম্মশদয ফাড়ী 3997
14 ছাশভনা খােুন ায়াশেয ৃনছা নুযুর ে 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুযু ৃ ৌপ্রেদায ফাড়ী 8751
15 খাজা অাম্মদ ভে জয়েুন ৃনছা ৃছযাজর ে 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 দানা ৃফাযীয ফাড়ী 6617
16 ভুেফুর অম্মদ অশনায়াযা ৃেছা অপ্রভন ঈরযা ভুন্সী 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভুেফুর অম্মদ এয ফাড়ী 5197
17 অশভনা ৃফগভ যআ া খােুন নপ্রজয অশভদ 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 ছাপ্রদয়ায ফাশয ফাড়ী 2573
18 েপুযা খােুন প্রেনা খােুন ওয়াপ্রর প্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয প্রভয়া দ্দায ফাড়ী 4000
19 প্রর অাম্মদ খাশয়শযয ৃনছা ৃভাাম্নদ ঈরযা 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 ছাপ্রদয়ায ফাশয ফাড়ী 5766
20 ৃ ৌধুযী প্রভয়া াভশেয ৃনছা ৃোন্তয 84 ৃোযাফগঞ্জ 1 েনুয ফাশয ফাড়ী 8776
21 যপ্রছয়া খােুন াভা অআয়ুফ অরী 83 ৃোযাফগঞ্জ 1 োভায ফাড়ী 8831
22 অব্দরু ৃভাোপ্ররফ খ া জায়পুরুশো অব্দরু ভপ্রজদ খ া 83 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোযাফগঞ্জ 5821
23 অব্দরু ভেরফ নুপা ৃফগভ এয়ােুফ অরী 82 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদরু ভেরশফ ফাড়ী 5198
24 নুযুর অপ্রভন জয়েুশনয ৃনছা ৃছযাজর ে 82 ৃোযাফগঞ্জ 1 দানা ৃফাযীয ফাড়ী 4214
25 াশজযা ৃফগভ অপ্রভনুয ৃনছা অব্দরু ৃযজ্জাে 82 ৃোযাফগঞ্জ 1 জয়নার অফদীন ফাড়ী 2193
26 জফুা খােুন ভৃঃ প্রছপ্রদ্দয়া খােুন অঃ োপ্রদয াটওয়াপ্রয 80 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদরু াপ্ররভ ছপ্রেদায ফাড়ী 8750
27 াাদাে ঈরযা রুৎপুয ৃনছা ভপ্রজফুয যভান 80 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রনন্ডে ফাড়ী, ১নং ওয়ােব , 5862
28 ৃভাঃ েফযে অরী ফদশযয ৃনছা ভুনছুয অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 েযফে অরী ফাড়ী 8752
29 াজী েফাযে অরী ম্পা প্রফপ্রফ ভীদ অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 অযফ অরী ভাপ্রঝ ফাড়ী 5200
30 অফদযু যভান অনশজযা খােুন অঃ াীভ খ া 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদরু াপ্রভ খা ৃগা ফাড়ী 4646
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31 ৃাশনয়াযা ৃফগভ নজফুা খােুন এাে ভাওরানা 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 এাে ভাওরানায ফাড়ী 5201
32 ৃভাঃ াপ্রপ ঈরযা প্রজোশেয ৃনছা দীর ৃভাাম্মদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 াপুশগা ফাড়ী 5202
33 অশভনা ৃফগভ ুপ্রজয়া ৃফগভ োরা প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 াটাযীয ফাড়ী 6399
34 খাশয়যুন ৃনছা নুয ৃনছা েফাযে অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোনায ফাড়ী 3999
35 ছপ্রেনা ৃফগভ প্রপশযাজা ৃফগভ ছাোশয়ে ঈরযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 েনুয ফাশয ফাড়ী 5770
36 ৃভাঃ অফু োশয াভছুন নাায ওয়ারী প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রযপ্রজয়ায ফাশয ফাড়ী 5768
37 াশ অরভ জয়েুশনয ৃনছা অফুর াপ্রভ 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 ান ৃফাযীয ফাড়ী 5771
38 ৃগারাী ৃফগভ অংেুযী ৃফগভ ৃভাখশরছুয যভান 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোপাশয়র দ্দায ফাড়ী 5769
39 অফদরু ভোন ফদশযয ৃনছা ভনছুয অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 োভায ফাপ্রড় 5199
40 াভছুন নাায প্রেনা ৃফগভ ছাশয়দর ে 79 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয প্রভয়া দ্দব ায ফাপ্রড় 5884
41 াছান অাম্মদ েুরছুভ ৃফগভ নুয ৃভাাম্মদ ভুন্সী 78 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয ৃভাাম্মদ ভুন্সী ফাড়ী 5203
42 পশয়জ ঈরযা রূৎপুন ৃনছা ভপ্রজফয যভান 78 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রন্ডে ফাড়ী 5865
43 অফদরু ভপ্রজদ ভনজা খােুন ৃভাঃ অরী প্রভয়া 76 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদরু ভপ্রজশদয ফাপ্রড় 3637
44 ৃভাঃ ৃোপাশয়র অম্মদ নজফুা খােুন নূয ৃভাম্মদ 76 ৃোযাফগঞ্জ 1 োআ ৃোপাশয়শরয ফাপ্রড় 5204
45 অব্দরু ফাশযে াছান বানু ৃদশরায়ায ৃাশন 76 ৃোযাফগঞ্জ 1 অব্দরু ফাশযে ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 5772
46 অফদু প্রদ প্রফপ্রফ খপ্রেজা ৄছয়দরু ে 76 ৃোযাফগঞ্জ 1 অঃ প্রদ ৃভআোয ফাপ্রড় 5871
47 অপ্রছয়া খােুন পাশেভা খােুন ভপ্রজফুর ে 75 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাওরানা োশয াশশফয 4023
48 ৃভাঃ ভপ্রভন ঈরযা অশভনা খােুন অফদযু যফ ভাপ্রঝ 75 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদযু যফ ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 5206
49 ৃভাঃ নুয নফী ুপ্রজয়া খােুন াভছর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃরফায নফীয ফাড়ী 4090
50 নুয জাান ৃফগভ ুপ্রজয়া খােুন ৃভাঃ াভছর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 অপ্রজজ ঈরযায ফাড়ী 9304
51 অপ্রভন ঈরযা অপ্ররভা খােুন নপ্রজয অশভদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 অপ্রভন ঈরযা এয ফাড়ী 5773
52 অরী ঈরযা প্রফপ্রফ পাশেভা খপ্ররশরয যভান 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 অপ্রর ঈল্রায ফাড়ী 8753
53 ৃভাঃ নুযর আরাভ যুপা খােুন পজশর েপ্রযভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃভাঃ নযুর আরাশভয ফাপ্রড় 4625
54 যপ্রভা ৃফগভ প্রফপ্রফ পাশেভা াভছর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভুেফুর অম্মশদয ফাপ্রড় 5250
55 ৃভাঃ ৃভাীন অেশযয ৃনছা াভছয ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাছ ফযাযীয ৃভাশয ফাপ্রড় 3638
56 ৃভাঃ নপ্রজয অাম্মদ ঈরপশেয ৃনছা ছাশয়দ ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 নপ্রজয অম্মশদয ফাপ্রড় 5215
57 াভছুন নাায পশয়শজয ৃনছা অফদরু েপ্রযভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ফারাশগা ফাপ্রড় 4647
58 নুয জাান ৃফগভ পশয়জনু ৃনছা ৃভাঃ ভপ্রভন ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 াপ্রপজ ৃফাযীয ফাপ্রড় 2
59 ৃভাপাজ্জর ৃাশন জাশফদা খােুন অফদরু ওাফ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃভাপাজ্জর াটাযী ফাপ্রড় 4617
60 ৃভাাম্মদ ৃভান্তপা োজশরয ৃনছা অব্দরু াপ্রভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভপ্রন ঈপ্রদ্দশনয ফাপ্রড় 5126
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61 ছানযা ৃফগভ াভছুন ৃনছা ছাশয়দর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 জয়নার অফদীশনয ফাপ্রড় 5812
62 অফু প্রভয়া ফুযা খােুন অঃ াপ্রভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোযাফগঞ্জ 5853
63 পুর ফানু ৃখা ফানু নুয ৃভাাম্মদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 ওদাগয ফাপ্রড় 5862
64 অশরপা খােুন অনজভুা খােুন অফদরু াপ্রভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 আঈনুছ ৃভাল্লা ফাপ্রড় 5864
65 ৃোপাশয়র অাম্মদ পুর বানু নুয ৃভাাম্মদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 1 অযাফ বুয়া ফাপ্রড় 6011
66 ভন্ছুযা খােুন ভে যপ্র য়া খােুন ুরোন প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 1 খপ্ররর প্রভোয ফাড়ী 4618
67 প্রফপ্রফ অশভনা প্রফপ্রফ পাশেভা ৃভাঃ নুযুর আরাভ 72 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রন্ডে ফাড়ী 5859
68 অফুর োশভ প্রফপ্রফ পাশেভা ৃভাঃ াপ্রনপ 72 ৃোযাফগঞ্জ 1 াদ ুাপ্রজয ফাড়ী 5858
69 োরা প্রভঞা পশয়শজয ৃনছা প্রছপ্রদ্দে ঈরযা 71 ৃোযাফগঞ্জ 1 োরায ফাশয ফাড়ী 3996
70 াপ্রজয়া ৃফগভ অভপ্রে ৃফগভ েফযে অরী 71 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুশযয জাভাশনয ফাপ্রড় 3994
71 োশরফ অরী প্রখনা খােুন অপ্রফদ অরী 71 ৃোযাফগঞ্জ 1 াজী অপ্রফদ অরীয ফাপ্রড় 5816
72 যাপ্রেয়া খােুন েভরা ৃফগভ াভছুরে 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃ ৌধুযী ফড় প্রভয়ায ফাপ্রড় 3654
73 অপ্রভয ৃাশন জোশেয ৃনছা নপ্রজয ঈরযা 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 াদ ুাপ্রজয খাভায 3651
74 রপ্রেপা খােুন অশয়া ৃফগভ ভপ্রনয ৃাশন 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয ৃভাাম্মদ ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 5808
75 জয়নার অফপ্রদন প্রফপ্রফ অপ্রিয়া অফদরু াপ্রভ 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রদ ৃফাযীয ুযােন ফাপ্রড় 5809
76 প্রফপ্রফ অশভনা প্রফপ্রফ অপ্রিয়া অঃ াপ্রভ 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 অঃ ভপ্রজশদয ফাপ্রড় 5855
77 নুযুর অপ্রভন ভৃে ৃজফন ৃনছা আভাআর ফক্স 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 নাযুর অপ্রভন ৃ ৌঃ ফাপ্রড় 5860
78 অপ্রভন ঈরযা ভপ্রনযুয ৃনছা অফদযু যফ 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোযাফগঞ্জ 5998
79 ৃভাঃ াাফ ঈপ্রদ্দন ভৃে যপ্রভা খােুন ভৃে ৃভাঃ যআ ঈপ্রদ্দন 70 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদযু যফ ভাপ্রঝ ফাড়ী 5866
80 অফদরু ভেরফ অনজযা খােুন অফদরু াপ্রভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদরু াপ্রশভয ফাড়ী 5511
81 ভপ্রভন ঈরযা অশুযা ৃফগভ অপ্রভন ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃভাশর ঈপ্রদ্দশনয ফাড়ী 3656
82 ৃভাঃ যুহুর অপ্রভন রার ভপ্রে ৃভাঃ জব্বয অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোনায অফুয ফাশয ফাড়ী 6615
83 াশজযা ৃফগভ জয়নফ বানু নপ্রজয অম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 োআ ৃোপাশয়শরয ফাড়ী 4626
84 নূশযয জাভান ৃ ৌধুযী েভরা ৃফগভ ভে াভছুর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুশযয জাভান ৃ ৌধুযী ফাড়ী 4642
85 প্রফপ্রফ নুয জাান প্রফপ্রফ অশভনা নুয প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয প্রভয়া দ্দায ফাড়ী 3644
86 ফেুর ৃফগভ জীফশনয ৃনছা অরী ায়দায 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাশরশেয ফাশয ফাপ্রড় 2582
87 অফদরু াপ্রভ ৃপ্ররনা খােুন ফশু প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ফশু প্রভয়ায ফাপ্রড় 4776
88 ৃভাঃ আপ্রিছ জয়নফ ফানু আয়ায ৃভাাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয ৃভাাম্মদ  ভুন্সীয ফাপ্রড় 5125
89 ৃোপাশয়র অাম্মদ পুরভপ্রে ৃফগভ জয়নার অফপ্রদন 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোপাশয়শরয ফাপ্রড় 5804
90 নুয ছশরভান জাশভরা খােুন ৃোন্তয প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফু ৃগা ফাপ্রড় 5805
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91 ৃভাঃ ভআজর আরাভ অযপুজা খােুন অফদরু াপ্রভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 োরু াগরায ফাপ্রড় 5807
92 ভপ্রজফুয যভান নফাফুন ৃনা অফদরু গপ্রন দ্দব ায 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 গপ্রন দ্দব ায ফাপ্রড় 5812
93 ৃভাাম্মদ াাফ ঈপ্রদ্দন অপ্রভশনয ৃনছা ৃভাঃ ৃজশফর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃজশফর শেয ফাপ্রড় 5814
94 ৃভাঃ জপ্রফ ঈরযা প্রজোশেয ৃনছা পপ্রযদ প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 দরুার প্রভয়ায ফাপ্রড় 5856
95 ৃভাঃ প্রছপ্রদ্দে ঈরযা অশয়া ৃফগভ নপ্রছভর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 াপ্রপজ ৃফাযীয ফাপ্রড় 5820
96 ৃভাঃ াপ্রপজ ঈল্লযা ভাপ্রপয়া খােুন ভৃে অঃ ভোন 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 াপ্রপজ ঈরযায ফাপ্রড় 5822
97 ভাযজাান ৃফগভ জফুা খােুন পজশরয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাছ ফযাাপ্রযয ফাপ্রড় 5858
98 অফুর োশভ পয়শজয ৃনছা োজর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃ ৌধুযী ফাড়ী 5844
99 অফদরু ে খপ্রেজা খােুন ৄছয়দরু ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ABDUL HOQUER BARI 5857

100 ৃগারাভ যছুর প্রফফুয যভান াপ্রফফুয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রন্ডে ফাড়ী 5864
101 যুহুর অপ্রভন খপ্রেজা খােুন ৄছয়দর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাওঃ আব্রাপ্রভ াভীশভয ফাড়ী 5863
102 অশনায়াযা ৃফগভ পাশেভা ৃফগভ অরী অম্মদ 68 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয ৃভাাম্মদ ভুন্সী ফাড়ী 5502
103 ৃভাঃ নুযুর অপ্রভন জশরখা খােুন ভপ্রপশজয যভান 68 ৃোযাফগঞ্জ 1 জপ্রশযয ফাপ্রড় 2571
104 ৃভাঃ ৃদাশয়ে ঈরযা ভাপুজা খােুন ৃভাঃ ৃফরাশয়ে ৃাশন 68 ৃোযাফগঞ্জ 1 ভাপুজ যাশযয ফাপ্রড় 5859
105 নুযুর আরাভ যজফুা ৃফগভ ুরোন অশভদ 68 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুযুর আরাভ ফযাঃ ফাপ্রড় 5872
106  শভাঃ ৃাাআন েুরছুভ ৃফগভ নুয ৃভাাম্মদ 67 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয ৃভাাম্মশদয ফাপ্রড় 5852
107 ভশনায়াযা ৃফগভ জীফশনয ৃনছা ভুনছুয অরী ভাপ্রঝ 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 অফদরু ফাশযশেয ফাড়ী 2841
108 ৃভাঃ ৃগারাভ ৃভাস্তপা ৃভাছাঃ প্রজপা খােুন াপ্রযছা প্রভয়া 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃোযাফগঞ্জ 5764
109 ভন্তাজ প্রভয়া াশজযা ৃফগভ ুযোন ভাপ্রঝ 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 অঃ াপ্ররভ ৃ ৌপ্রেদায ফাপ্রড় 3659
110 ৃভাঃ অযাপ অরী পাশেভা ৃফগভ ৃভৌরবী পজরুর ে 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 অযাপ হুজশুযয ফাপ্রড় 5124
111 ৃোপাশয়র অাম্মদ প্রফপ্রফ াপ্ররভা ুরোন অাম্মদ 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 ুরোন ৃভৌরবী ফাপ্রড় 5810
112 ৃভাঃ অফুর াশভ াশরা খােুন োরা প্রভয়া 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 যাআে ফাপ্রড় 5856
113 ছফুযা ৃফগভ ভাপ্রজয়া ৃফগভ  োযা প্রভয়া 66 ৃোযাফগঞ্জ 1 খ া ৃগা ফাপ্রড় 5997
114 অফদু প্রদ অপ্রিয়া খােুন অফদরু াপ্রভ 65 ৃোযাফগঞ্জ 1 প্রদ ফযাাযী ফাপ্রড় 5817
115 ফানজা খােুন অপ্রছয়া খােুন অপ্রভন ঈরযা 65 ৃোযাফগঞ্জ 1  প্রফ ঈরযায দরুার প্রভয়ায 5857
116  প্রয়াযা ৃফগভ ভর্িদা ৃফগভ অফদরু ৃভাোশরফ 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুয নফীয ফাড়ী 9124
117 ছাভনা ৃফগভ োপ্রফয়া ৃফগভ ৄছয়দ অাম্মদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 ফারাশগা ফাড়ী 1591
118 ৃজাযুা ৃফগভ েুযপুপ্রর ভুজায অরী 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 দানা ৃফাপ্রযয ফাপ্রড় 7602
119 জপুা খােুন জহুযা খােুন ুজা প্রভয়া 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 অরী ঈরযাশয ফাপ্রড় 5806
120 জাানাযা ৃফগভ জনশফয ৃনছা খপ্রররুয যভান 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃযজ্জাে দব ায ফাপ্রড় 5811
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121 প্রফপ্রফ েুরছুভ অেুপ্রযয ৃনছা োজর ে 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৄছশয়াদ ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 5813
122 অশনায়াযা ৃফগভ নপ্রজয়া খােুন ৃোযফান অরী 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 ছাশয়দরু শেয ফাপ্রড় 5819
123 খপ্রেজা ৃফগভ েপ্রযো খােুন আঈছুফ অরী 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃফাদ্দায ফাশয ফাপ্রড় 5863
124 প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ নুয ফানু ভপ্রজফুয যভান 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 ৃভাযগ ৃফাযী নজীশযয ফাড়ী 5997
125 অশ্বশফয ৃনছা নুয জাান নেু অরভ প্রভয়া 64 ৃোযাফগঞ্জ 1 নুযুর অপ্রভশনয ফাড়ী 5855
126 পয়জনু ৃনছা প্রছপ্রদ্দয়া খােুন ৃছরাভে ঈরযা 94 ৃোযাফগঞ্জ 2 ুরোন ৃভৌরবীয ফাড়ী 4093
127 অফদরু ভোন ভাশরো ফানু ভনছুয অপ্রর 89 ৃোযাফগঞ্জ 2 ৃরদযু ফাশয ফাড়ী 3650
128 নপ্রজয অভদ অছীয়া খােুন প্রদরু ে 89 ৃোযাফগঞ্জ 2 প্রদরু ে ভাপ্রঝ ফাড়ী 546
129 প্রছপ্রদ্দে ঈপ্ররয ৃগারশছোায অব্দরু ভেরফ 89 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভেরশফয ফাড়ী 4003
130 প্রফপ্রফ পাশেভা অপ্রিয়া খােুন রার প্রভয়া 85 ৃোযাফগঞ্জ 2 ুরেোন অম্মশদয ফাড়ী 2581
131 অফু প্রভঞা ৃগারাীয ৃনছা ুজা প্রভঞা 85 ৃোযাফগঞ্জ 2 জগু দ্দায ফাড়ী 4215
132 অফদরু প্রদ যপ্র য়া খােুন নপ্রজয অম্মদ 85 ৃোযাফগঞ্জ 2 দরুাশরয ফাশয ফাড়ী 5775
133 াছনা ৃফগভ ভনজভুা খােুন অফদরু ভোন 84 ৃোযাফগঞ্জ 2 োরা প্রভয়া 6615
134 ভন্তাজ প্রভয়া ৃজাযা খােুন জ ুপ্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 2 ছফুযায ফাশয ফাড়ী 6400
135 ৃভাঃ ভাযপে ঈরযা ৃগার ৃছেয অব্দরু ভেরফ 84 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভাযপে ঈরযায ফাড়ী 8755
136 অফু প্রভঞা ুপ্রজয়া খােুন জগু প্রভঞা দব ায 84 ৃোযাফগঞ্জ 2 জগু দ্দায ফাড়ী 7361
137 অেশযয ৃনছা প্রফপ্রফ জফুা অফদরু ভনাপ 84 ৃোযাফগঞ্জ 2 প্রফরপ্রেশছয ফাশয ফাড়ী 2584
138 ৃাশন অভদ ফদশযয ৃনছা জয়নার অশফদীন 83 ৃোযাফগঞ্জ 2 ৃাশন ফাড়ী 5776
139 অফদরু ভাোন ফদশযন ৃনছা ভপ্রেঈয যভান 82 ৃোযাফগঞ্জ 2 অফদরু ভেরফ 8756
140 ভনছুযা খােুন ভুর্িদা খােুন জব্বয অরী 82 ৃোযাফগঞ্জ 2 অরী অেফশযয ফাড়ী 5868
141 ছফুযা খােুন অপ্রিয়া খােুন রার প্রভয়া 81 ৃোযাফগঞ্জ 2 ুরোন ৃভস্তুযী ফাড়ী 2579
142 অনায অাম্মদ রার ভপ্রে ৃফগভ ৄয়দ অরী 81 ৃোযাফগঞ্জ 2 অনায অম্মশদয ফাড়ী 2583
143 অফদরু ভোন ভাপ্রপয়া খােুন াফু প্রভঞা 81 ৃোযাফগঞ্জ 2 াাফ ঈপ্রদ্দশনয ফাড়ী 8761
144 অশুযা ৃফগভ প্রপশযাজা খােুন ভন্তাশজার ে 80 ৃোযাফগঞ্জ 2 ৃভােশর  াজী ফাপ্রড় 4085
145 ৃভাঃ অপ্রভয ৃাশন জয়েুশনয ৃনছা জয়নার অশফদীন 79 ৃোযাফগঞ্জ 2 জারার অম্মশদয ফাড়ী 5210
146 ৃভাঃ প্রজ ঈরযা ৃগারান োায ৃফগভ অব্দরু ভেরফ 79 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভাযপে ঈরযায ফাড়ী 5209
147 ৃভাঃ া অরভ ছুযুশেয ৃনছা ফাদা প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 2 প্রছপ্রদ্দশেয ফাশয ফাড়ী 7360
148 েফাযে অরী পুরভপ্রে ফানু আয়ােুফ অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 2 অপ্রছয়ায অশফয ফাড়ী 5777
149 নুযুর আরাভ ৃজাযা ৃফগভ ুজা প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 2 ৃেুয ফাশয ফাড়ী 5496
150 নুয জাান ৃফগভ পুর বানু ছাশয়দর ে 79 ৃোযাফগঞ্জ 2 প্রযাশজয ফাশয ফাড়ী 5208
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

151 যুা খােুন রার ভপ্রে েফাযে অরী 76 ৃোযাফগঞ্জ 2 যপ্রভায ফাশয ফাড়ী 8754
152 ুরোন অম্মদ ভনজভুা খােুন অব্দরু ভুনাপ 75 ৃোযাফগঞ্জ 2 অব্দরু রপ্রেপ ভুন্সী ফাপ্রড় 1406
153 ৃভাঃ ৃভাোশয ৃাশন প্রফপ্রফ াপ্ররভা ুরোন অাম্মদ 75 ৃোযাফগঞ্জ 2 ুরোন ৃভৌরবীয ফাড়ী 5979
154 ভুর্িদ অরভ ৃভাছনা ৃফগভ জারার অভদ 75 ৃোযাফগঞ্জ 2 নুয নফী াজী ফাড়ী 5869
155 ছপ্রেনা খােুন াপ্রদা খােুন আযাআর বূআয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 ুরোন ৃভৌরবী ফাড়ী 2840
156 অশনাশযা খােুন অশেয ৃনছা অফদরু গপুয 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 দরুাশরয ফাশয ফাড়ী 5161
157 ৃভাাম্মদ ৃাশন অভদ ৃজাযা খােুন ুজা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 ছফুযায ফাশয ফাড়ী 4216
158 ৃভাঃ ৃভাস্তপা ুপ্রজয়া খােুন ৃদনু প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 অফুপ্রয ৃফাযীয ফাড়ী 5160
159 অফদরু ভাশরে াশপজা খােুন নুয ৃভাাম্মদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভাশরশেয ফাশয ফাড়ী 4615
160 যুহুর অপ্রভন ফপ্রদ্দমা খােুন জনু ভাপ্রঝ 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 যুহুর অপ্রভন ফাড়ী 4616
161 নুয জাান ৃফগভ ছাফুযা খােুন নুযুর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 2  ফুযায ফাশয ফাপ্রড় 2842
162 নুয ফানু োদশযয ৃনছা অশনান অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 যভজান অরী ফাপ্রড় 6446
163 যপ্রপে ঈরযা   াদ বানু যপ্রয ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 যপ্রপে দব াশযয ফাপ্রড় 5211
164 আঈনুছ প্রভঞা পজয ফানু অনদযু অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 2 আঈনুছ প্রযক্সওয়ারয ফাড়ী 5778
165 াভছুর ে ুপ্রজয়া খােুন ছাশয়দর ে 73 ৃোযাফগঞ্জ 2 প্রাঅপ্রভন ঈরযা াশপশজয 4004
166 ভুেফুর ভাপ্রঝ  াদ ফানু োরা প্রভঞা 73 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভুেফুর ভাপ্রঝ ফাড়ী 9139(1)
167 ভাযপে ঈরযা ভশনজা খােুন ছাশর ঈপ্রদ্দন জভদায 73 ৃোযাফগঞ্জ 2 ৃোযাফগঞ্জ 3650
168 অফদু প্রদ ুপ্রপয়া খােুন জয়নার অফদীন 73 ৃোযাফগঞ্জ 2 অঃ প্রশদয ফাপ্রড় 9054
169 াপ্র ঈরযা ৃগারশছোায অব্দরু ভেরফ 72 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভেরফ ফাড়ী 5877
170 ফানজা খােুন জশুরখা খােুন ভপ্রপজযু যভান 71 ৃোযাফগঞ্জ 2 জগু যদায ফাপ্রড় 2578
171 ৄছয়দ অাম্মদ ভপ্রপয়া খােুন অফদরু ে 71 ৃোযাফগঞ্জ 2 ধনীয ফাশয ফাপ্রড় 5207
172 পশয়জনু ৃনছা ভাছুভা খােুন অযফ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 োভায ফাড়ী 3655
173 অফদরু ে ছাশয়দা খােুন ভপ্রেঈয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 ৃরার প্রভয়ায োভায 4027
174 ৃভাঃ অপ্রভন ঈরযা জহুযা খােুন ৃভাঃ ুজা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 ছফুযায ফাশয ফাড়ী 5212
175 অশভনা ৃফগভ নুয বানু নুয ৃভাাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 অফদরু রপ্রেপ ভুন্সী যাড়ী 5497
176 জপুা খােুন রপ্রেপা খােুন অপ্রভয ৃাাআন 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 জপুায ফাড়ী 2574
177 ফানজা ৃফগভ প্রফপ্রফ পাশেভা াপ্রযছ প্রভঞা 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 ফানজা ফাড়ী 4639
178 অপ্রভন ঈরযা প্রযয়শেয ৃনছা েপ্রফয অম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 াশপজ অপ্রভন ঈরযায ফাড়ী 4091
179 অফদরু খাশরে ভনজভুা খােুন অফদরু ভুনাপ 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 অফদরু রপ্রেপ ভুন্সী ফাড়ী 5884
180 অেশযয ৃনছা াভছুন ৃনছা ৃভাঃ অফদরু ফাপ্রযে 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 পশয়জ অাম্মশদয ফাড়ী 5882
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181 প্রয়াযা ৃফগভ নুয ৃনছা এফাশয়দ ঈল্লা 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 অফুপ্রয ফাশয ফাড়ী 5876
182 জপ্রফ ঈরযা ৃগারশছন নাায অফদরু ভেরফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভেরশফয ফাড়ী 5875
183 অপ্রনছুর ে পশয়শজন ৃনছা ৃগারাভ ভাওরা 68 ৃোযাফগঞ্জ 2 অপ্রন োক্তায ফাড়ী 5874
184 নুয জাান ৃফগভ োশযা ৃফগভ নুযুর ে 67 ৃোযাফগঞ্জ 2 আভাআশরয ফাড়ী 5870
185 অপ্রভন ৃনছা অনজভুা খােুন ছাশয়দা ঈরযা 65 ৃোযাফগঞ্জ 2 ভাযপে ঈরযায ফাড়ী 5883
186 অশনায়াযা ৃফগভ ৃছভনা খােুন ৃভাঃ াপ্রনপ 65 ৃোযাফগঞ্জ 2 বাআ ৃ য়াযভযান ফাড়ী 5873
187 যপ্রভা খােুন অপ্রছয়া খােুন ওপ্রদরু ে 64 ৃোযাফগঞ্জ 2 অফদযু ছাত্তাশযয ফাড়ী 4092
188 অশনায়াযা ৃফগভ াপ্রপয়া খােুন াপ্রজ ঈরযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 2 অপ্রছয়ায ফাশয ফাড়ী 5871
189 ৃভাপ্রভন ঈরযা াপ্রফয়া খােুন াপ্রফফ ঈরযা 99 ৃোযাফগঞ্জ 3 জাভাশগা ফাড়ী 6404
190 ৃভাঃ অক্কাছ প্রভয়া অেশযয ৃনছা ভেযভ অরী 95 ৃোযাফগঞ্জ 3 ুজা প্রভয়া ৃ যাং ফাড়ী 57789
191 ৃভাঃ অফদরু ে পুরভপ্রে ফানু অফদরু গনী 94 ৃোযাফগঞ্জ 3 াজী গনু প্রভয়ায ফাড়ী 4644
192 ৃভাঃ অফদরু ে অভশফশযয ৃনছা দরুাপ্রভয়া 94 ৃোযাফগঞ্জ 3 দরুার প্রভয়ায ফাড়ী 8766
193 ছপ্রখনা ৃফগভ াপ্রপয়া ৃফগভ অপ্রভন ঈরযা 92 ৃোযাফগঞ্জ 3 প্রজ ঈরযা ৃভিায ফাড়ী 7368
194 াপ্রনুয ৃফগভ অশভনা ৃফভ পজর েপ্রযভ 91 ৃোযাফগঞ্জ 3 প্রজ ঈরযা ৃভিায ফাড়ী 5779
195 ৃভাশছনা খােুন জয়েুশনয ৃনছা ভাপুজরু ে 89 ৃোযাফগঞ্জ 3 নুযুর শেয ফাড়ী 3662
196 োছপ্ররভা ৃফগভ ভাে ুদা োেুন ৃগারাভ ভাওরানা 87 ৃোযাফগঞ্জ 3 েপ্র ৃগা ফাড়ী 4098
197 জ্ঞানাংেুয ভজভুদায যপ্রিয়া ভজভুদায িে ভজভুদায 86 ৃোযাফগঞ্জ 3 ganogkor bari 7800
198 োযা ফানু অযফ ফানু ভেযভ অরী 85 ৃোযাফগঞ্জ 3 যভে অরীয ফাড়ী 2855
199 খপ্ররর ঈরযা জয়েুশনয ৃনছা অভদ অরী 85 ৃোযাফগঞ্জ 3 প্রজ ঈরযা ৃভিায 6407

200 ৃভাস্তপা খােুন ভাছুভা ৃফগভ াপ্রফফ ঈরযা 85 ৃোযাফগঞ্জ 3 অফুয ফাড়ী 2589
201 ৃভাঃ নুযুজ্জাভান াপ্রফদা খােুন ৃভাঃ অপ্রভন ঈরযা 85 ৃোযাফগঞ্জ 3 নুযুজ্জাশভয ফাড়ী 5780
202 খুযপ্রদা ৃফগভ ফানজা খােুন াজী পজয অরী 85 ৃোযাফগঞ্জ 3  াদা প্রভয়া 7854
203 েযপুশরয ৃনছা অপ্রছয়া খােুন খুযপ্রদ অরভ 84 ৃোযাফগঞ্জ 3 অফু ভাপ্রঝয ফাড়ী 2808
204 ৃভাোশযা ৃফগভ ভাশরো ৃফগভ ৃভাঃ াভছুর ে 84 ৃোযাফগঞ্জ 3 অফুর খাশয়য ভাষ্টায ফাড়ী 8757
205 ফদশযয ৃনছা নাপ্রছভা খােুন নুয প্রভঞা 84 ৃোযাফগঞ্জ 3 ফপ্রদ্দয ফাড়ী 9140
206 াভছুন নাায ুপ্রপয়া খােুন াপ্রফফ ঈরযা বূ য়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃ যাং ফাড়ী 5781‘
207 জাানাযা ৃফগভ াপ্রপয়া খােুন অপ্রভন ঈরযা 83 ৃোযাফগঞ্জ 3 েফাযে অরী ভুন্সী ফাড়ী 4650
208 ৃভাঃ প্রজ ঈরযা াপ্রপয়া খােুন েপ্রযে ঈরযা 82 ৃোযাফগঞ্জ 3 োআ প্রজ ঈরযা ফাড়ী 4631
209 ভশনায়াযা ৃফগভ ছাশরা খােুন অফদরু ওাফ াশটায়াযী 80 ৃোযাফগঞ্জ 3 অেফশযয ৃনছা 2591
210 অশয়া ৃফগভ প্রফপ্রফ েুর ছুভ পজর ে 79 ৃোযাফগঞ্জ 3 ফারাশগা ফাড়ী 6398
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211 নুযজাান প্রযনা াপ্রফফ ঈরযা ক্বাযী 79 ৃোযাফগঞ্জ 3 াপ্রফফ ঈরযা বূআয়া ফাড়ী 4094
212 ৃভাঃ অফদরু ে েদ ফানু ৃারোন অাম্মদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 3 ুরোন অম্মশদয ফাড়ী 5783
213 ৃভাঃ ছপ্রফ ঈরযা অশফয ৃনছা অরী ঈরযা 78 ৃোযাফগঞ্জ 3 ঝপ্রফ ঈরযায ফাগী 5782
214 ৃগারাভ যভান খাশরদা ৃফগভ ভনু প্রভয়া 78 ৃোযাফগঞ্জ 3 পজর যভাশনয ফাপ্রড় 557
215 নপ্রজয অম্মদ ভনছুযা খােুন অনু প্রভয়া 77 ৃোযাফগঞ্জ 3 নপ্রজয অম্মশদয ফাড়ী 4005
216 ছপ্রেনা ৃফগভ প্রজেশেয ৃনছা অফদরু অপ্রভন 76 ৃোযাফগঞ্জ 3 জপুায ফাশয ফাড়ী 7376
217 অংেুপ্রয ৃফগভ নুয ৃনছা অনাযুর ে 76 ৃোযাফগঞ্জ 3 োআশগা ফাড়ী 2658
218 নুযজাান ৃফগভ াপ্রপয়া খােুন ভুজাফ্পয অরী 76 ৃোযাফগঞ্জ 3 haji ganu miar bari 4644
219 পশয়জ অাম্মদ ৃভশয ৃনছা প্রছপ্রদ্দে অাম্মদ 75 ৃোযাফগঞ্জ 3 পশয়জ অাম্মশদয ফাপ্রড় 9014
220 জাানাযা ৃফগভ অপ্রপয়া ৃফগভ োরু প্রভয়া 75 ৃোযাফগঞ্জ 3 ফুরু াজীয ফাপ্রড় 6887
221 ৃভার্িদা ৃফগভ োশযা ৃফগভ নুযুর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 3 প্রজ ঈরযা ৃভিায ফাড়ী 5213
222 াভছর ে পপ্রযদা খােুন ভপ্রভন ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 3 জাভাশগা ফাপ্রড় 4009
223 ৃভাঃ প্রজল্লার অপ্ররভা ৃফগভ ফাদা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 3   ান প্রভয়া ওদাগশযয ফাপ্রড় 170
224 ওপ্রর অভদ নুয ৃনছা অনর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 3 োআ ওপ্ররয ফাপ্রড় 6402
225 ৃভাঃ নুয নফী ছপ্রদয়া োেুন ৃভাঃ অরী অেফয 74 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃাশন োঃ এয ফাপ্রড় 558
226 অফ ৃফগভ নুয ফানু অরী ৃাশআন 74 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃারোন অম্মশদয ফাড়ী 5886
227 ৃভাঃ ৃভাপ্রন ভাভুদা ৃফগভ অফদরু ওাফ াটওয়াযী 73 ৃোযাফগঞ্জ 3 অফদরু ওাশফয ফাড়ী 4217
228 াশ অরভ পাশেভা ৃফগভ অআঈফ অরী 73 ৃোযাফগঞ্জ 3 অআঈফ অরী দ্দায ফাড়ী 5214
229 ৃাশন অম্মদ ভয়ুশযয ৃনছা নাজর ে 72 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃাশন অম্মশদয ফাপ্রড় 4218
230 প্রপ ঈরযা অপ্রপয়া খােুন োজর ে 72 ৃোযাফগঞ্জ 3 অফু ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 9142
231 ভনছুয অরী োদশযয ৃনছা প্রজ ঈরযা 72 ৃোযাফগঞ্জ 3 অপ্রভন ঈরযায ফাপ্রড় 8758
232 ৃভাঃ ৃদশরায়ায ৃাশন ভজফুা খােুন নুয জাভান 72 ৃোযাফগঞ্জ 3 অপ্রভন ঈরযা ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 3657
233 অফদযু যফ ছাপ্রফদা খােুন অরী অেফয 71 ৃোযাফগঞ্জ 3 ফেী ফাড়ী 3653
234 ৃভাঃ ৃরােভান ৃাশন অপ্ররভা খােুন অফদরু ে 71 ৃোযাফগঞ্জ 3 পশয়জ অভদ াওরাদায 2852
235 অফদরু াপ্রভ ভশনাজা খােুন নপ্রজয অম্মদ 71 ৃোযাফগঞ্জ 3 ধন গাজী াটাযী ফাপ্রড় 5116
236 ৃভাছশর ঈপ্রদ্দন অপ্রভনা ৃফগভ ৃভাঃ অফদরু ভোন 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃভাশর ঈপ্রদ্দশনয ফাড়ী 4632
237 ৃভাঃ নপ্রজয অভদ ভুে জাপ্রভর খােুন ভুে ৄয়দ অরী 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 ুরাোন ভাষ্টায ফাড়ী 9293
238 ৃাশন অম্মদ জফুা খােুন জয়নার অশফদীন 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 জভাশগা ফাড়ী 5216
239 ৃভাঃ প্রদরু ে েুপ্রেয়া ৃফগভ ৃভাঃ জয়নার অশফপ্রদন 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃাশন োঃ ফাপ্রড় 4006
240 ৃভাঃ নুযুর আরাভ ছফুযা োেুন অম্মদ অরী 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 নুযুল্লায ফাশয ফাপ্রড় 574
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241 ৃভাঃঅফুর োশভ োশযা খােুন ভপ্রজফর ে াওরাদায 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 নজযুর ভাষ্টাশযয ফাপ্রড় 5842
242 ৃফগভ ৃযাশেয়া অপ্রছয়া খােুন ৃভাম্মদ ঈরযা বূ আয়া 70 ৃোযাফগঞ্জ 3 MOWLOBI RAHMAN ER 5890
243 নুযুর আরাভ ভআপুশরয ৃনছা ফে অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ভনায ফাশয ফাড়ী 4641
244 ওভয পাযুে প্রফপ্রফ ছাশরখা খুযীদ অরভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ফক্তশগা ফাড়ী 5168
245 ৃভাঃ জয়নার অশফদীন ভন্জভুা খােুন অফদরু াপ্রভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 াপ্রভ ভুন্সীয ফাড়ী 3658
246 োজর ে রার ভপ্রে ভজরু ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 অপ্রভন ঈরযা ভুন্সী ফাড়ী 3645
247 ৃভাঃ অফদছু ছাত্তায ফানজা খােুন পজয অরী াজী 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 পজয অরী াজ৮াী ফাড়ী 3634
248 ৃভাঃ প্রযাজ প্রভয়া াছনা ফানু ফাদা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 3   ান প্রভয়া ওদাগয ফাপ্রড় 9016
249 জাানাযা ৃফগভ াপ্রপয়া খােুন ৃভাঃ নুযুর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 োআ ওপ্ররয ফাপ্রড় 8770
250 নুযুর আরাভ ভপ্রদযা ফানু ছাশয়দর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ছাদ ুফযাাপ্রয ফাপ্রড় 8759
251 প্রজ ঈরযা ভনছুযা খােুন অনু প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 নপ্রজয অম্মশদয ফাপ্রড় 7365
252 ৃভাঃ প্রপে ঈরযা ভাভুদা খােুন নপ্রজয অাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 নপ্রজয অম্মদ প্রফশ্বাশয ফাপ্রড় 2616
253 ৃভাঃ নুযুর আরাভ ভনছুযা খােুন ৃাশন অভদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃাশন ৃখানায ফাপ্রড় 790
254 ৃভাঃ আব্রপ্রভ খপ্ররর অপ্রপয়া খােুন ৃভাঃ নযুর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 অশনায়াযায ফাশয ফাপ্রড় 6610
255 ভপ্রজফুর ে অিুশযয ৃনছা ৃভাঃ দরুা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ভজরু শেয ফাপ্রড় 2688
256 অশনায়াযা ৃফগভ েদফানু জারার অম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃভাপ্রভন ঈরযায ফাপ্রড় 3696
257 ৃভাঃ ভুেফুর অাম্মদ াপ্রপয়া খােুন ভুজাপপয অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 ভুেফুর অভশদয ফাপ্রড় 3662
258 পাযুর ৃফগভ অশনায়াযা ৃফগভ েফাযে অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 াজী আপ্রি ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5870
259 পাশেভা ৃফগভ অপ্রপয়া ৃফগভ অফদরু াপ্রভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 অআয়ুফ অরী দ্দব ায ফাড়ী, 5907
260 ছশরভা খােুন পাশেভা ৃফগভ যাপে অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 নপ্রজয অম্মশদয ফাপ্রড় 5891
261 খায়যুন ৃনছা ওজফুা খােুন জয়নার অশফদীন 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 JOMAGO BARI 5900
262 ৃভাঃ অফুর োশভ নপ্রছয়া ফানু   ান প্রভয়া ওদাগয 69 ৃোযাফগঞ্জ 3 CHAN MIYA 5892
263 ৃগারাশয ৃনছা ৃজয়ায ৃনছা নুয ঈপ্রদ্দন 68 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃভাশনয ফাড়ী 3660
264 ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ াপ্রপয়া খােুন ৃভােশরছুয যভান 67 ৃোযাফগঞ্জ 3 ফেী ফাপ্রড় 4111
265 ছাশয়দরু ে েদ ফানু ুরোন অম্মদ 67 ৃোযাফগঞ্জ 3 SULTAN AHAMMAD 5897
266 ৃভাাম্মদ এযাদ অশয়া ৃফগভ ৃাশন অম্মদ 67 ৃোযাফগঞ্জ 3 অপ্রজজ ঈরযায ফাপ্রড় 5888
267 ৃভাঃ নুয নফী অশুযা খােুন অফদরু াপ্ররভ 66 ৃোযাফগঞ্জ 3 াপ্রভ ভুপ্রন্সয ফাপ্রড় 9015
268 ৃজা যা োেুন যফে ফানু েুদযে অরী 66 ৃোযাফগঞ্জ 3 ৃাশন োঃ এয ফাপ্রড় 5841
269 অফুর োরাভ জফুা খােুন জয়নার অফপ্রদন 66 ৃোযাফগঞ্জ 3 জাভাশগা ফাপ্রড় 5778
270 ছফুযা খােুন জাপ্রেয়া খােুন অফদরু অরী 65 ৃোযাফগঞ্জ 3 প্রজ ঈরযায ফাপ্রড় 5869
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271 ৃাশনয়াযা ৃফগভ যপ্রভা খােুন অব্দরু ে 65 ৃোযাফগঞ্জ 3 HOSSEN AHAMMAD ER 5899
272 ুপ্রজয়া ৃফগভ ভনজভুা খােুন পজয অরী 64 ৃোযাফগঞ্জ 3 ুরোন ভাষ্টায ফাপ্রড় 4
273 ছাশরা ৃফগভ ভাভুদা ৃফগভ অপ্রফদা প্রভয়া 64 ৃোযাফগঞ্জ 3 অফদরু ওাফ াটওয়াপ্রয 9276
274 ভাুযা খােুন অপ্রপয়া খােুন ছাশয়দ ঈরযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 3 অপ্রভন ঈরযা ভুন্সী ফাপ্রড় 4007
275 প্রযয়শেয ৃনছা অত্তাশযয ৃনছা াজী ফুরু প্রভয়া 64 ৃোযাফগঞ্জ 3 াজী নুযুর শেয ফাপ্রড় 5844
276 ভপ্রনজা খােুন ভৃদ ভাশজদা খােুন ভাম্মদ ঈরযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 3 HOSSEN M,AJIR BARI 5889
277 ৃজাস্না ৃফগভ অশনায়াযা ৃফগভ জরুপ্রপোয অরী 64 ৃোযাফগঞ্জ 3 আপ্রিছ াওরাদায ফাপ্রড় 5898
278 ৃভাাম্মদ নুয ৃনছা জাশয়দা খােুন অফদযু যফ 63 ৃোযাফগঞ্জ 3 প্রজ ঈরযা ফাপ্রড় 5843
279 প্রফপ্রফ যপ্রভা ছফুযা খােুন োজর ে 63 ৃোযাফগঞ্জ 3 ুজা প্রভয়া ৃ যাং ফাপ্রড় 5845
280 রুৎপয ৃনায নুয জাান ৃফগভ অক্কাছ প্রভয়া 62 ৃোযাফগঞ্জ 3 CHAN MIYER BARIO 1959
281 নজফুা খােুন ছফুযা খােুন অম্মদ অরী 62 ৃোযাফগঞ্জ 3 SULTAN AHAMMAD ER 5898
282 ভশনায়াযা ৃফগভ ছারভা ৃফগভ আাে াজযী 62 ৃোযাফগঞ্জ 3 CHAN MIYA 6003
283 নুয জাান অভফশযয ৃনছা দরুার প্রভয়া 62 ৃোযাফগঞ্জ 3 নুয জাভান ৃগা ফাপ্রড় 5894
284 ৃভাঃ  ান প্রভয়া অেশযয ৃনছা ৃযনু প্রভয়া 94 ৃোযাফগঞ্জ 4  ান প্রভয়া ৃফাযীয ফাড়ী 9294
285 য ভুজা খােুন ভনছূযা খােুন অফদরু গপুয 94 ৃোযাফগঞ্জ 4 োঃ প্রশদয ফাড়ী 4097
286 ৃভাঃ াছান অরী পাশেভা ৃফগভ অয়ুফ অরী 93 ৃোযাফগঞ্জ 4 আঈনুছ ভাষ্টাশযয ফাড়ী 5901
287 অফদরু ারীভ দধু ৃনায অরী অভদ 89 ৃোযাফগঞ্জ 4 াপ্রভ খপ্ররপায ফাড়ী 5499
288 ুরোন অম্মদ ায়াশেন ৃনছা ভুেফুর অশভদ 89 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছপ্রফফ প্রভয়ায ফাড়ী 2588
289 যজশফন ৃনছা ৃজাযা ৃফগভ ফাদা প্রভয়া 89 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভনু ভুপ্রন্স ৃগা ফাপ্রড় ,০৪ নং 5903
290 যপ্রভা ৃফগভ অপ্রছয়া ৃফগভ ৄছয়দ অাম্মদ 88 ৃোযাফগঞ্জ 4 আঈনুছ ভাস্টাশযয ফাড়ী, ৪নং 5914
291 অপ্রিয়া খােুন ফদশযয ৃনছা অনার ে 87 ৃোযাফগঞ্জ 4 পাশেভায ফাশয ফাড়ী 2853
292 ৃযৌন অযা ৃফগভ জীশফয ৃনছা ৃাশছন অম্মদ ৃ ৌধুযী 84 ৃোযাফগঞ্জ 4 াজী পজশর প্রভয়ায ফাড়ী 2607
293 ৄছয়দ অাশভদ ভপ্রযয়ভ অঃ ভোন 84 ৃোযাফগঞ্জ 4 নপ্রফয ফাশয ফাড়ী 4219
294 ছফুযা ৃফগভ ৃভাস্তপা ৃফগভ োরা প্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভুন্সী ৃফাযীয ফাড়ী 5784
295 ভনজভুা ৃফগভ ফদশযয ৃনছা অফদযু যভান 84 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃোযাফ অরী ফাড়ী 7364
296 ছফুযা ৃফগভ নুয ৃনায ছায়দর ে 83 ৃোযাফগঞ্জ 4 নুযুর আরাভ ৃভিাশযয ফাপ্রড় 5801
297 নুয বানু েদবানু অফদরু াপ্রভ 82 ৃোযাফগঞ্জ 4 অপ্রভন ঈরযা ৃফাযীয ফাড়ী 571
298 জাশফদা খােুন পাশেভা ৃফগভ ভাছুশদয যভান 80 ৃোযাফগঞ্জ 4 প্রছপ্রদ্দে ভাষ্টায 2858
299 ৃভাঃ ছাশয়প ঈরযা াপ্রপয়া খােুন পজর ে 80 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভনু ভুন্সী ফাড়ী 5785
300 ৃভাঃ অেশযজ্জভান ভপ্রনজা আভান অরী 80 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃোযাফ অরী ভুন্সী ফাড়ী 4620
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

301 ৃভাঃ অফদরু অরী াপ্ররভা ৃফগভ অফদরু গপ্রন ফযাাযী 80 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃোযাফ অরী ভুন্সী ফাড়ী 7366
302 নপ্রজয অভদ ায়াশেন ৃনছা ভুেফুর অভদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছপ্রফয প্রভয়ায ফাড়ী 3636
303 ৃভাঃ োরা প্রভয়া  ন্দ্র ফান অশনায়ায অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 4 োরা প্রভয়া ফাড়ী 4649
304 ছাশয়দরু ে ছাপ্রদয়া ৃফগভ অফদরু ভোন 79 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃদৌরপ্রেয ৃনছা 7373
305 ৃভাশছনা খােুন াপ্রপয়া খােুন ৃভাাব্বাে অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 4 েুফাআয়া ৃগা ফাড়ী 4011
306 ৃভাঃ অফুর োরাভ খাশয়শযয ৃনছা ৃ ৌধুযী দব ায 78 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছট্টিয়াশগা ফাাী 3635
307 োপ্রয়া খােুন ভনজভুা খােুন আপ্রি বূঞা 78 ৃোযাফগঞ্জ 4 টিো োক্তায ফাড়ী, ৪নং 5920
308 ুরোন অভদ অপ্রিয়া খােুন াজী আপ্রি প্রভয়া 78 ৃোযাফগঞ্জ 4 াজী আপ্রি প্রভয়ায ফাড়ী, ৪নং 5913
309 ছপ্রেনা খােুন জীফন ৃনছা এছাে 77 ৃোযাফগঞ্জ 4 এনু প্রভয়ায ফাড়ী 5905
310 অরী অাম্মদ াপ্রপয়া খােুন অয়ুফ অরী 76 ৃোযাফগঞ্জ 4 অআয়ুফ অরী দ্দব ায ফাপ্রড় 2613
311 ৃভাঃ যুহুর অপ্রভন অয়াশেয ৃনছা োঃ দযশফ অরী 75 ৃোযাফগঞ্জ 4 টিো োক্তায ফাড়ী 4021
312 ৄছয়দ অম্মদ েপ্রফেুন ৃনছা ছাশদে অরী 75 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৄছয়দ অম্মদ ফাড়ী 8767
313 নুয ৃনছা ভয়ুশযয ৃনছা অরী অম্মদ 75 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃভাফাযে অরীয ফাড়ী 2601
314 প্রফপ্রফ ভুযপ্রদা ভযশেয ৃনছা যফে অরী 75 ৃোযাফগঞ্জ 4 প্রপ্রদ্দে ঈল্লযাায ফাশয ফাপ্রড় 9295
315 অফুর োশভ ভয়ভুনা খােুন আভান অরী 75 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃোযাফ অরী ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 2621
316 ৃযপ্রজয়া ৃফগভ যূ   াদ আপ্রি প্রভয়া 75 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছাপ্রফয প্রভয়ায ফাপ্রড় 5167
317 াপ্রফফ ঈরযা পশয়জন ৃনছা নপ্রজয অভদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 আপ্রি ভবাপ্রাঝ ফাড়ী 4220
318 ৃভাঃ ৃ ৌধুযী পশয়শজয ৃনছা ৃভশছয অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃ ৌধুযী  প্রভয়ায ফাড়ী 5220
319 ৃভাঃ েপ্রযে ঈরযা গুন ৃনায নুয প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 াজী এরাী ফক্স ফাড়ী 5221
320 নুয বানু অয বানু পশজর প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছাপ্রফয প্রভয়ায ফাড়ী 6406
321 াশজযা ৃফগভ ভপ্রশরয ৃনছা অশনায়ায অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 োশরা ভাপ্রঝ ফাড়ী 9160
322 ৃভাঃ দরুার প্রভয়া ভপ্রপুশরয ৃনছা ভপ্রপজর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃাড়া ফাড়ী 4096
323 অেশযয ৃনছা েযপুশরয ৃনছা অেশযজ্জাভান 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃাড়া ফাড়ী 2700
324 অফদরু ৃভাোশরফ জয়েুন ফানু নুযু প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 দযশফ ফাড়ী 5218
325 াশজযা ৃফগভ নুপা ৃফগভ অরী অভদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 অপ্রভন ঈরযা ৃফাযীয ফাড়ী 5217
326 াপ্রপজ ঈরযা পুর ফানু নুযুর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 9299
327 ৃভাঃ ভপ্রপজ ঈরযা ভপ্রযয়ভ ৃফগভ পাপ্রজর অভদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 াপ্রভ খপ্ররপায ফাড়ী 5222
328 ৃগারাশয ৃনছা যফশেন ৃনছা ৃযাজরু আরাভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 অপ্রভন ঈরযা ফযাাযী ফাপ্রড় 7367
329 অরী অজভ অেশযয ৃনছা োরা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 অজফায ফাশয ফাড়ী, ৪নং 5916
330 অশভনা ৃফগভ অেশযয ৃনছা গনু প্রভয়া ভাপ্রঝ 74 ৃোযাফগঞ্জ 4 া বাআয়াশগা ফাড়ী, ৪নং 5925
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

331 অরী অজভ াপ্রজয়া ৃফগভ অআঈফ অরী দ্দায 73 ৃোযাফগঞ্জ 4 আঈছুপ ভাষ্টায ফাড়ী 3651
332 ৃনছায অাম্মদ ভপ্রযয়শভন ৃনছা পপ্রযদ প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃনছায ফযাযীয ফাড়ী 4619
333 ৃদশরায়াযা ৃফগভ াপ্রপয়া খােুন এছাে প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 4 বান্ডা ফাপ্রড় 2849
334 যূফান াপ্রজয়া খােুন োজর ে 72 ৃোযাফগঞ্জ 4 অআঈফ অরী দ্দব ায ফাপ্রড় 5120
335 ৄছয়দ অম্মদ ভপ্রপশরয ৃনছা ভপ্রপজরু ে 71 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃাড়া ফাড়ী 2593
336 ৃভাঃ াপ্রপজ ঈরযা প্রছপ্রদ্দয়া খােুন নুযুর ে 71 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভনু ভুপ্রন্স ৃগা ফাড়ী 4010
337 ৃভাঃ োজর ে হুযভুজা খােুন ৃভাঃ জয়নার অশফদীন 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 োজর শেয ফাড়ী 6403
338 ৃভাঃ নুযেফী ৃভাশছনা খােুন োরা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 েুফাআওয়ারা ৃগা ফাড়ী 5500
339 ৃাছশনয়াযা ৃফগভ অশয়শেয ৃনছা দযশফ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 াপ্রফরদায ফাড়ী 3652
340 ভপ্রপজ ঈরযা াভছুোায অফদরু ভেরফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃনায়া ফাড়ী 4026
341 ৃ ৌধুযী প্রভয়া প্রজপা খােুন নাজর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 াজী এরাী ফক্স ফাড়ী 9300
342 প্রছপ্রদ্দে ঈরযা অশভনা ৃফগভ পজর েেপ্রযভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 প্রছপ্রদ্দে ঈরযায ফাপ্রড় 4028
343 ৃভাঃ াপ্রনপ অয়াশেয ৃনছা ৃদনু প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 আপ্রিছ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 8773
344 ৃভাঃ প্রভরন ভাঝী ভাপ্রনে জান অঃ ভাশরে 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃফপ্রড়য প্রিভ প্রভরন ভাঝীয 8780
345 অফু োশয াটাযী প্রফপ্রফ াশজযা অাম্মদ াটাযী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 অফদযু যফ াটাযী ফাপ্রড় 5205
346 ৃাশনয়াযা ৃফগভভ যজফুা খােুন অফদরু াদী বুআয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 টিো োক্তায ফাপ্রড় 8829
347 ভশনায়াযা ৃফগভ েেফানু অনছয অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 োশরা ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 3666
348 ভফফে অরী প্রপশযাজা ফানু েফাযে অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছুটিয়াগ ফাপ্রড় 6411
349 অফদরু খাশরে দধু ৃনায অরী অশভদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৪নং ওয়ােব 5911
350 ৃভাঃ খপ্রররুয যভান াপ্রজয়া খােুন ৃভাঃ ভুেফুর অম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৪নং ওয়ােব , 5918
351 ফদশযন ৃনছা অপ্রিয়া খােুন অআঈফ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 যাপে অরীয ফাড়ী, ৪নং 5917
352 অশভনা ৃফগভ পয়জয ফানু োরা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 দযশফশয ফাড়ী, ৪নং ওয়ােব , 5918
353 রার ভপ্রে ৃফগভ খায়যুন ৃনছা দধুা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভনু ভপ্রয়া ৃগা ফাড়ী, ৪নং 5919
354 জাানাযা ৃফগভ পয়শজন ৃনছা অফদরু ওাফ প্রন্ডে 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছাপ্রফয প্রভয়ায ফাড়ী, ৪নং 5921
355 ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ অয়াশেয ৃনছা দযশফ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 ওভান গপ্রন ফাড়ী 5824
356 ভপ্রযয়ভ ৃফগভ ভাভুদা ৃফগভ আপ্রি 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 রপ্রন ফাড়ী 6002
357 ভপ্রযয়শভয ৃনছা বানজা খােুন াপ্রপজ ঈপ্রদ্দন 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 খাশরে ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 5986
358 অফদরু ভোন অশভনা ৃফগভ অশনায়ায অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 অফদরু ভোশনয ফাপ্রড় 5802
359 ৃভাঃ নুয নফী অয়াশেয ৃনছা অভীন ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 4 আপ্রি ভাপ্রঝ ফাড়ী, ৪নং ওয়ােব , 5910
360 াভছর ে পুর ভশেয ৃনছা োজর ে 68 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃ য়াযভযান ফাড়ী, ৪নং ওয়ােব , 5909
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

361 ছাশরভা ৃফগভ ৄজআেুশন ৃনছা েযীপ ঈরযা 67 ৃোযাফগঞ্জ 4 টিো োক্তায ফাড়ী 4099
362 অপ্রভনা ৃফগভ ছপ্রেনা ৃফগভ াভছর ে 66 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃাড়া ফাপ্রড় 8762
363 অফদরু ভোন ছশরভা খােুন ুরোন অভদ 66 ৃোযাফগঞ্জ 4 পাশেভায ফাশয ফাড়ী, ৪নং 5912
364 ছফুযা ৃফগভ অন্জভুা খেুন জয়নার অশফদীন 65 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃ য়াযযান ফাড়ী, ৪নং ওয়ােব , 5923
365 োশযা খােুন ভযশেয ৃনছা যফে অরী 65 ৃোযাফগঞ্জ 4 প্রছপ্রদ্দে ঈরযায ফাশয ফাড়ী, 5904
366 ৃভাঃ াছান ায়াশেয ৃনছা ভুেফুর অম্মদ 65 ৃোযাফগঞ্জ 4 ছাপ্রফফয প্রভয়য়ায ফাড়ী 6001
367 প্রয়াযা ৃফগভ অপোপ্রফন ৃনছা অরী অম্মদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃাড়া ফাপ্রড় 7384
368 ভশনায়াযা ৃফগভ াভছুন নাায নুয ৃভাাম্মদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 যাপে অরীয ফাপ্রড় 8774
369 নুয ফানু ৃফগভ জাপ্রেয়া খােুন পজর েপ্রযভ 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 ৃনায়া ফাপ্রড় ৃাড়া ফাপ্রড়য াশ 600
370 ছারভা অক্তায জাপ্রেয়া খােুন পজর েপ্রযভ 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 াপ্রভ খপ্ররপায ফাপ্রড় 5121
371 ভনছুযা খােুন অপশযাজা খােুন াজী পাশজর অভদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভাষ্টায ৃগারাভ েুদ্দশুছয 5915
372 ৃোযা ৃফগভ প্রদা ৃফগভ অশনায়ায ৃাশন 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 অআয়ুফ অরী দ্দব ায ফাড়ী, 5922
373 ৃভাাম্মৎ ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ প্রজেশেয ৃনছা ভাষ্টায প্রপ ঈরযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 4 ভাস্টায াশপজ প্রভয়ায ফাড়ী, 5906
374 ৃাশনয়াযা ৃফগভ পশয়শজন ৃনছা অফদরু রপ্রেপ 63 ৃোযাফগঞ্জ 4 আপ্রি প্রভয়ায ফাড়ী 5927
375 াান অম্মদ অন্জভুা ৃফগভ ভুনছুয অরী 104 ৃোযাফগঞ্জ 5 াান অাম্মশদয ফাড়ী 5786
376 অশনায়াযা খােুন খাশয়য ৃনছা অফুর ফাায 90 ৃোযাফগঞ্জ 5 গন ভাপ্রজ ফাড়ী 3675
377 অশয়া ৃফগভ যপ্রভা ৃফগভ আঈনু প্রভয়া 89 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃোন্দয ফাশয ফাড়ী 6430
378 পশয়জ অাম্মদ অেশযয ৃনছা ফপ্রয ঈরযা 89 ৃোযাফগঞ্জ 5 অপ্রনায ফাশয ফাড়ী 2629
379 নপ্রজয অম্মদ অশিশয়য ৃনছা নুয আরাভ 89 ৃোযাফগঞ্জ 5 খুপ্রে ফাশয ফাড়ী 5224
380 জাপয অম্মদ য বানু পজশরয যভান 89 ৃোযাফগঞ্জ 5 োরা ফুপ্রাআয়ায ফাড়ী 5223
381 অফদরু াপ্রভ  ন্দ্রা ফান ভপ্রজফর ে 89 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রযপ্রজমায ফাশয ফাড়ী 6619
382 ুপ্রজয়া খােুন অপ্রপয়া খােুন অেশযয জাভান 89 ৃোযাফগঞ্জ 5 পশয়জ ভাওঃ ফাড়ী 5787
383 জনফ ফানু যূ ফানু পজর যভান 85 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রযছ ফাড়ী 6418
384 অফদরু াপ্রভ ভাুদা ৃফগভ ৄছয়দ অাম্মদ 85 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রশভশয ফাড়ী 7618
385 াশদা খােুন ের্বপুপ্রর পজর যভান 85 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভয়া ফাশয ফাড়ী 584
386 অপ্রজভা খােুন যংপ্রগরা ফানু অনছয অরী 84 ৃোযাফগঞ্জ 5 খুপ্রেয ফাশয ফাড়ী 7378
387 অফদরু াপ্ররভ ছুপ্রপয়া খােুন ফদ ুপ্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফদ ুপ্রভয়া ফাড়ী 5512
388 ছশরা খােুন প্রশযাজা োেুন যাজা প্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফদ ুপ্রভয়াশগা ফাড়ী 5788
389 নাজভুন নাায নুয জাান অফুর খাশয়য বূ ঞা 84 ৃোযাফগঞ্জ 5 পশয়জ অম্মদ ফাপ্রড় 4630
390 জারার অম্মদ াভে ফানু টুো প্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 5 জারার ঈপ্রদ্দশনয ফাপ্রড় ০৫ ন 5935
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

391 যাপ্রফয়া ৃফগভ খয়যুন ৃনছা ৃভাঃ ৃানাপ্রভয়া 83 ৃোযাফগঞ্জ 5 অফদদযু যভাশনয ফাড়ী 3677
392 যপ্রভা ৃফগভ যপ্রছয়া ৃফগভ আঈনু 80 ৃোযাফগঞ্জ 5 খপ্ররশরয ফাড়ী 2706
393 ভাুযা ৃফগভ োছপ্ররভা ৃফগভ অফদরু েপ্রযভ 80 ৃোযাফগঞ্জ 5 নুয নফীয ফাড়ী 5789
394 াপ্রজয়া ৃফগভ ভাপ্রজয়া ৃফগভ ভপ্রজফর ে 80 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃভাশছনায ফাশফয ফাড়ী, 5928
395 অফদরু াশভ প্রছপ্রদ্দো খােুন ভপ্রপজ ঈপ্রদ্দন 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 াগরায  প্রযফাগ ফাড়ী 5226
396 প্রফপ্রফ অশয়া নুযন ৃনছা ৃভাঃ ৃভাশন 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 যপ্রজপ্রয়ায ফাশয ফাড়ী 4222
397 ৄছয়দ অাম্মদ ভাপ্রঝয়া খােুন ৃাশন অাম্মদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 োজ ুভুপ্রয ফাড়ী 5790
398 অশভনা খােুন ৃগারাী ৃফগভ ঈপ্রজয অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 অভশফযীয ফাশয ফাড়ী 6420
399 ফপ্রদঈর অরভ ৄছয়শদয ৃনছা ভাযপে ঈরযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 অন্ডায ফাশয ফাড়ী 5225
400 প্রছপ্রদ্দে ঈরযা যাাশেয ৃনছা ভপ্রেঈয যভান 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃাআয়াপ্রছশনয ফাড়ী 5227
401 যপ্রভা ৃফগভ পশয়জ ৃনছা অাদ প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রশভয ফাপ্রড় 5987
402 নুযুর অপ্রভন খুযপ্রদা খােুন অফদযু  াত্তায 75 ৃোযাফগঞ্জ 5 োজ ুভুপ্রন্সয ফাপ্রড় 6429
403 অফদরু ভাশরে যপ্রছয়া খােুন আঈনু 75 ৃোযাফগঞ্জ 5 ভশনায়াযায ফাশয ফাড়ী 8768
404 ভপ্রপজ ঈরযা প্রজোে ৃনছা ননা প্রভয়া 75 ৃোযাফগঞ্জ 5 ভপ্রপজ ঈরযায ফাশয ফাড়ী 8
405 অফদরু াপ্রভ াভশেয ৃন া ভােছুদযু যভান 75 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রভ ৃফাযী ফাপ্রড় 9283
406 ছশরভা খােুন অপ্রছয়া খােুন অফদযু যপ্রদ 75 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রে ঈরযায ফাপ্রড় 4950
407 াভছুয নাায প্রপ্রদ্দয়া খােুন ভপ্রপজ ঈপ্রদ্দন 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফাশযশেয ফাড়ী 5229
408 অফদযু যফ নুয ফানু নুযুর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 োজযু ফাশয ফাড়ী 4621
409 ৃভাাম্মদ ঈরযা ায বানু অপ্রফদ প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 নুয প্রভমা  প্রেদায ফাড়ী 5219
410 অরোয ৃাশন অযাপা খােুন ফপ্রয ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 অরোয ফাশয ফাড়ী 3643
411 অনায ঈরযা াপ্রয়া খােুন ভপ্রজফুর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 অনায ঈরযা ফাড়ী 5228
412 নুপা ৃফগভ ভনজভুা খােুন ৃ ৌধুপ্রয প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রর অাম্মদ ফাপ্রড় 2623
413 অশয়া খােুন প্রযয়শেয ৃনছা অাম্মদ অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 োজ ুভুন্সীয ফাপ্রড় 4115
414 জফুা খােুন নুয ফানু আপ্রিছ প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রজ ঈরযা ফাপ্রড় 6444
415 ৃছাফুযা খােুন ভনছুযা খােুন ভপ্রজফর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 োজর আরাভ ভুপ্রন্সয ফাপ্রড় 5115
416 ভাপ্রপয়া ৃফগভ অপ্রভনা খােুন অফুর অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 নুযুন নফীয ফাপ্রড় 5848
417 ৃভাঃ দাআ ভপ্রদ্দন প্রফপ্রফ াশজযা অাম্মদ াটাওয়াযী 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 অঃ যফ াটাওয়াযী ফাপ্রড় 5847
418 ছাভনা ৃফগভ প্রফপ্রফ  ন্দ্রা ৃোপাশয়র অম্মদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 পশয়জ ভাষ্টায ফাপ্রড় ,০৫ নং 5936
419 নুযুর ে অপ্রয়া খােুন অশনায়াযুয ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রযয়ায ফাশয ফাপ্রড় 5992
420 নপ্রজফ ঈরযা নয়াশফয ৃনছা গনু প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফাআো ফাপ্রড় ,৫ ন াংওয়ােব 5932
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০৯ নং ত োরোবগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, কমলগনর, লক্ষ্মীপুর ফবশল অশেট: ০১ এপ্রির ২০২২
ক্রম উপকোরভ োগীর নোম মো োর নোম নপ োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম পোস বুক নং

বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

421 প্রফপ্রফ েদফানু ছফুযা খােুন অফদরু ভেরফ 72 ৃোযাফগঞ্জ 5 ভপ্রপজ ঈল্লায ফাপ্রড় 2606
422 নুয ৃভাাম্মদ াভে বানু টুো প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 5 পশয়জ ভাষ্টায ফাপ্রড় 3940
423 ৃভাঃ াপ্রনপ াভশেয ৃনছা ৃদশরায়ায ৃাশন 72 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃদশরায়ায ৃাশশনয ফাপ্রড় 5993
424 ৃভাঃ ছাশয়দর ে রপুশেয ৃনছা পাপ্রজর প্রভয়া 71 ৃোযাফগঞ্জ 5 োঃ েপ্রযশভয ফাড়ী 8833
425 যুহুর অপ্রভন অজপুা ৃফগভ পজর েপ্রযভ 71 ৃোযাফগঞ্জ 5 ছপ্রপ ঈরযায ফাড়ী 7612
426 ওয়াশযছা ৃফগভ নাপ্রজয়া খােুন অঃ ভাোন 71 ৃোযাফগঞ্জ 5 গ্রাভ- ৃোযাফগঞ্জ, গনু ভাঝী 5931
427 ছাশয়যা খােুন াভাযে ফানু অফদরু ভাশরে 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃোন্তয ফাশয ফাড়ী 3606
428 ছুেু প্রভয়া ভপ্রযয়ভ ৃনছা প্রছপ্রদ্দে ঈরযা 70 ৃোযাফগঞ্জ 5  ুেু প্রভয়ায ৃফাড়ী 4622
429 ৃভাঃ ৃাশন ৄদরশেয ৃনছা নুয ৃভাাম্মদ 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 যপ্রে প্রভমায ফাড়ী 4648
430 জয়নার অফদীন জনাফ ফানু াপ্রযছ প্রভয়া 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রয  প্রভমা ফাড়ী 4012
431 ৃোপাশয়র অাম্মদ ভপ্রপয়া খােুন অশনায়াযুর ে 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃোপাশয়র অাম্মদ ফযাাযী 8771
432 প্রজ ঈরযা প্রছপ্রদ্দয়া খােুন ভুন্সী প্রভয়া 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভয়া ফাশয ফাপ্রড় 9136
433 যপ্রপে ঈরযা ভাপ্রঝয়া খােুন ভপ্রজফর ে 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 অনায ঈরযায ফাপ্রড় 6720
434 েপ্রযে ঈরযা পশয়জযু যভান ৃভাাম্মদ ঈরযা 70 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃভাাজন ফাপ্রড় 5837
435 ৃভাঃ াপ্রনপ ছপ্রফজান বানু অব্দরু াপ্রভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ভোশনয ফাড়ী 2703
436 ৃগারাশয ৃনছা অপ্রপয়া খােুন অফদলু্লা 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 নুয জাাশনয ফাড়ী 4002
437 নুয জাান ৃফগভ প্রফপ্রফ ছাশয়যা ভপ্রপজর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ওয়ারী প্রভয়া ফাড়ী 3684
438 নুযজাান ৃফগভ প্রফপ্রফ পাশেভা অফদযু যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 েপ্রগয ফাড়ী 2613
439 ৃাশন অম্মদ প্রছপ্রদ্দয়া খােুন ভপ্রপজ ঈপ্রদ্দন 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফাশযেয ফাড়ী 5513
440 ছারভা অক্তায পাশেভা ৃফগভ যভ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ছপ্রেদায ফাড়ী 4629
441 ৃাশন অাম্মদ (ফদ ুভাপ্রঝ ) অপ্রছয়া খােুন ৃভাখশরশছয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভমায ফাশয ফাড়ী 4782
442 নুয ৃনছা ভুর্িদা খােুন নপ্রজয অং 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 োরা ফুপ্রড়য়ায ফাপ্রড় 5501
443 অফদু প্রদ ভপ্রযওশভয ৃনছা অফদরু োশদয 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 গুড়া প্রভয়ায াজী ফাপ্রড় 7383
444 ৃছশভানা ৃফগভ ফানু ৃফগভ াভছর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভয়া ফাশ ফাপ্রড় 2617
445 অফুর োশভ হুরভপ্রে ৃফগভ অফদরু োশদয 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ছুট্রি ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 4221
446 অশভনা খােুন অপ্রছয়া খােুন অরী অাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রভ ফযাাপ্রয ফাপ্রড় 5474
447 নুয জাান ৃফগভ খুযপ্রশদয ৃনছা াপ্রয  প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফাআো ফাপ্রড় 5123
448 অফদযু যফ ৃভনা খােুন খপ্রররুয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 অঃ যফ াটাযী ফাপ্রড় 5854
449 প্রযাজ প্রভয়া ভয়ুযী ৃফগভ অফদরু ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 খুপ্রেয ফাশয ফাপ্রড় 5991
450 অনায ঈল্লা ভন ুযা খােুন াাদ ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রনপায ফাশ ফাপ্রড় ,০৫ ন 5934
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ক্রম উপকোরভ োগীর নোম মো োর নোম নপ োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম পোস বুক নং

বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

451 অফদরু াপ্রভ ছুপ্রপয়া খােুন ফদ ুপ্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফদ ুপ্রভয়া ৃগা ফাড় ,৫ নং ওয়ােব 5933
452 ভুর্িদা ৃফগভ ভপ্রপয়া খােুন ৃভাখশরছুয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৄছয়ার অাম্মশদয ফাড়ী, 5959
453 অফুর োরাভ এভযাশেয ৃনছা অঃ খাশরে 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রযপ্রজয়ায ফাশয ফাপ্রড় 6014
454 অফুর খাশয়য োরী ৃফগভ ৃজ ুপ্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রযষ্কাশযয ফাপ্রড় 6015
455 অরী অাম্মদ যাপ্রজয়া খােুন োজর আরাভ 67 ৃোযাফগঞ্জ 5 োজ ুভুপ্রন্স ফাপ্রড় 5848
456 জারার অাম্মদ ছাযা ৃফগভ অফদরু ে 67 ৃোযাফগঞ্জ 5 ফদ ুপ্রভয়ায ফাপ্রড় 5994
457 অশনায়াযা খােুন অশভনা খােুন নুযুজ্জভান 65 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভয়া ফাশয ফাপ্রড় 3840
458 পাশেভা খােুন খশয়যুন ৃনছা ভপ্রপজ ঈরযা 65 ৃোযাফগঞ্জ 5 অনায ঈরযা ফাপ্রড় 5853
459 অশনায়াযা ৃফগভ পাশেভা ৃফগভ অফদযু যভান 65 ৃোযাফগঞ্জ 5 াপ্রযছ প্রভয়ায ফাপ্রড় 3407
460 ভপ্রযয়ভ প্রফপ্রফ   াদ ফানু াপ্রফয অম্মদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 অরী প্রভয়ায ফাড়ী 4025
461 অশভনা ৃফগভ ছাশরা ৃফগভ অফদরু ৃফগভ 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃোযাফগঞ্জ 3676
462 নুয বানু অনজভুা ুজা প্রভয়া 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃজাহুযায ফাশয ফাপ্রড় 7042
463 ছাশয়যা খােুন জফুা ৃফগভ  ুেু প্রভয়া 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 অরী অম্মশদয ফাশগা ফাপ্রড় 5849
464 ফেুর ৃফগভ অশনায়াযা ৃফগভ অেশযয জাভান 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 অফদরু অপ্রজজ ফড় প্রভয়ায 4850
465 প্রফপ্রফ ভপ্রযয়ভ ৃগার নাায অফদরু ভোন 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 ৃোপাশয়র অম্মশদয ফাপ্রড় 5929
466 অশনায়াযা খােুন পুর ফানু অফদযু াআ 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 অপ্রভনায ফাশয ফাপ্রড় ,০৫ নং 5930
467 ভুর্িদা ৃফগভ াশজযা খােুন অঃ ভাোপ 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভয়ায ফাশয ফাপ্রড় 5990
468 প্রযপ্রজয়া ৃফগভ অপ্রছয়া খােুন ৃভাখছশরয যভান 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 প্রভয়ায ফাশয ফাপ্রড় 5995
469 অপ্রভনা খােুন প্রফপ্রফ খশেজা ৃভাঃ ৃাশন 64 ৃোযাফগঞ্জ 5 যপ্রশদয ফাপ্রড় 5899
470 ভপ্রপয়া খােুন েুপ্রেয়া খােুন অরী অভদ 94 ৃোযাফগঞ্জ 6 ভাছ ৃফাযীয জারার 5506
471 পাশেভা ৃফগভ ুপ্রজয়া খােুন যপ্রপে ঈরযা 92 ৃোযাফগঞ্জ 6 নপ্রজয অম্মশদয ফাড়ী 3678
472 ৃভাঃ াশ অরভ ৃগারাশপয ৃনছা ছাশয়দর ে 92 ৃোযাফগঞ্জ 6 াশ অরশভয ফাড়ী 4109
473 অছভশেয ৃনছা জপুা খােুন অঃ ভনাপ 89 ৃোযাফগঞ্জ 6 ছাভছর শেয ফাড়ী 593
474  শভাঃ োজর ে পাশেভা খােুন াভছূর ে 89 ৃোযাফগঞ্জ 6 অরী অপশযয ফাড়ী 4106
475 প্রফপ্রফ ছপ্রেনা প্রফপ্রফ েদফানু অআঈফ অরী 89 ৃোযাফগঞ্জ 6 াজী ভব্বে অরীয ফাপ্রড় 4108
476 োজরু আরাভ অপ্রিয়া খােুন ানু প্রভয়া প্রন্ডে 88 ৃোযাফগঞ্জ 6 োজর আরাশভয ফাড়ী 5792
477 ৃভাঃ প্রছপ্রদ্দে ঈরযা অশভনা ৃফগভ অঃ গপ্রন 86 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোনায ফাড়ী 2615
478 নপ্রজয অাম্মদ যফ ফানু অআঈফ অরী 85 ৃোযাফগঞ্জ 6 রাপ্রেয ফাশয ফাড়ী 4223
479 অরী অোব্বয জফুা খােুন অরী অজভ 85 ৃোযাফগঞ্জ 6 অরী অোব্বয 5793
480 ৄয়দ অাম্মদ ভাভুদা খােুন ভুজাফ্পয অরী বূ আয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 6 নুয ৃভাাম্মদ বূআপ্রয়া ফাড়ী 4781
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ক্রম উপকোরভ োগীর নোম মো োর নোম নপ োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম পোস বুক নং

বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

481 অরী অম্মদ অভপ্রফয়া খােুন ৃভাঃ অফদরু ভেরফ 84 ৃোযাফগঞ্জ 6 অফুর োরাশভয ফাড়ী 7374
482 অম্ভীয়ায ৃনছা প্রখপ্রজশযয ৃনছা অফদরু  াপ্রফদ 84 ৃোযাফগঞ্জ 6 আভাআশরয ফাড়ী 7375
483 েপ্রযশেশেছা ৃফগভ ভআশর ৃেছা ভপ্রজফর ে 82 ৃোযাফগঞ্জ 6 অফুর োশশভয ফাড়ী 6771
484 ৃভাঃ জাপয অশয়া ৃফগভ এনাভুর ে 80 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোনায ফাড়ী 5794
485 ৃগারাশয ৃন া েুপ্রেয়া ৃফগভ ুজা প্রভয়া 80 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৄছয়ার ফাড়ী 8769
486 ছাশয়দর ে  ান ফানু অঃ ভেরফ ওদাগয 79 ৃোযাফগঞ্জ 6 অফদরু ভেরশফয ফাড়ী 5166
487 ভাপুজরু ে েুরুভ ৃফগভ ৃযাজর ে ঢাপ্রর 79 ৃোযাফগঞ্জ 6 োপ্রর ফাড়ী 5795
488 যপ্রপে ঈরযা ভাপ্রজয়া ৃফগভ প্রফফ ঈরযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 6 যপ্রপে ঈরযায ফাড়ী 5796
489 প্রছপ্রদ্দয়া খােুন ভন ুযা খােুন ভন্তাশজয যভান 79 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোপাশয়শর অাং এয ফাপ্রড় 2612
490 প্রফপ্রফ পাশেভা জীফনীয ৃনছা অনা প্রভয়া 78 ৃোযাফগঞ্জ 6 ীশদয ফাড়ী 5908
491 ৃভাঃ আস্রাপ্রপর পশয়জশুেছা অফদরু ভনাপ 76 ৃোযাফগঞ্জ 6 ানা প্রভয়া ফাড়ী 4014
492 নপ্রজয অম্মদ নুয বানু ৃছরাভে ঈরযা 76 ৃোযাফগঞ্জ 6 অরা ঈপ্রদ্দনাজী ফাড়ী 5230
493 অশনায়াযা ৃফগভ প্রফপ্রফ খপ্রেজা ভপ্রজফর ে 76 ৃোযাফগঞ্জ 6 বূআয়া ফাড়ী 3641
494 নুযজাান ৃফগভ যাপ্রেয়া ৃফগভ অপ্রভন ঈরযা 76 ৃোযাফগঞ্জ 6 জারাশরয ফাশয ফাপ্রড় 5902
495 যুহুর অপ্রভন াপ্রযছ খােুন অরী ায়দায 75 ৃোযাফগঞ্জ 6 ছপ্র ফাড়ী 9052
496 ৄেয়ফা ৃফগভ জফুা খােুন অরী অাং 75 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোনায ফাপ্রড় 4648
497 ৃভাঃ নুযুর অরভ ভাছুভা খােুন াজী ফজশরয যভান 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 নুযুর অরশভয ফাড়ী 5504
498 ৃভাঃ যপ্রপে ঈরযা ভৃোরাভা ৃফগভ ুজা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 োশশভয ফাশয ফাড়ী 5233
499 ুপ্রপ অম্মদ ুপ্রজয়া ৃফগভ যপ্রপে ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 নুয ৃভাাম্মদ বূআয়া ফাড়ী 2695
500 জাশয়দা ৃফগভ জয়গন ফানু অনায অরী ৃভাল্লা 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃভৌরবী ভন্তাশজয যভাশনয 516701-07-
501 নজফুা খােুন ভন্ ুযা খােুন অফদরু াপ্ররভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 াশ অরভ ৃভশস্তযী ফাড়ী 9158
502 ৃোপাশয়র অাং অশভনা ৃফগভ অফদরু গপ্রন 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোনায ফাড়ী 4105
503 োজর ে   ান ফানু অফদরু ভেরফ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 োজর ে ওদাগয ফাড়ী 5232
504 ৃভাঃ অফু োশয ভাপ্রপয়া খােুন অরী অজ্জভ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 অরী অম্মশদয ফাশগা ফাড়ী 5231
505 অফদরু ভোন োদশযয ৃনছা ৃভাফাযে অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 এভদাদ ঈরযা দযশফ ফাড়ী 4228
506 ৃযৌন অযা ৃফগভ ভন্জভুা খােুন অপ্রভন ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 6  াযী ফাড়ী 6421
507 ৃযান ৃফগভ নুয ৃন া ৃফগভ এছাে াটওয়াযী 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 নুয ৃভাাম্মদ এয ফাড়ী 19
508 োশরফ অরী নজফুা খােুন োরা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 োরা প্রভয়া দব ায ফাপ্রড় 3640
509 ৃভাঃ া জাান ছপ্রেনা ৃফগভ ৃভাঃ াপ্রন 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 ওয়াদা ৃফপ্রড় 5796
510 প্রপে প্রফপ্রফ াশজযা ছাশয়দর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 াপ্রজযাট 7435
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ক্রম উপকোরভ োগীর নোম মো োর নোম নপ োর নোম বয়স ইউননয়ন ওয়োর্ড গ্রোম পোস বুক নং

বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

511 ৃজাযা ৃফগভ ছাশয়যা ৃফগভ অঃ যপ্রদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 জাশরয ফাশয ফাপ্রড় 5905
512 প্রফপ্রফ াশজযা ৃগার ফানু অঃ যফ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 োপ্ররয়াশগা ফাড়ী 5983
513 ভশনায়াযা ৃফগভ ভপ্রযয়ভ ৃফগভ জয়নার অফদীন 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 ফপ্রদ্দ অরশভয ফাপ্রড় 5982
514 অশনায়াযা ৃফগভ প্রজেশেয ৃন া অফদযু যফ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 োরা প্রভয়ায ফাড়ী 5979
515 পশয়শজয ৃনছা েদ বানু অফদরু অপ্রজজ 74 ৃোযাফগঞ্জ 6 arab bhuya bari 1947
516 ৃভাঃ আপ্রি প্রভয়া ভাপ্রপয়া ৃফগভ নুয ৃভাাম্মদ 73 ৃোযাফগঞ্জ 6 জাভাশরয ফাশয ফাড়ী 2704
517 প্রছপ্রদ্দে ঈরযা অপ্রিয়া খােুন ৃগারাভ যভান 73 ৃোযাফগঞ্জ 6 াজী ুেুয াড় 2701
518 নুয জাান ৃফগভ াভছু ৃোয অরী অমভ 72 ৃোযাফগঞ্জ 6 রাপ্রখয ফাশয ফাড়ী 2696
519 ৃাশনয়াযা ৃফগভ পয়জনু ৃন া ৃভাঃ খুযপ্রদ 72 ৃোযাফগঞ্জ 6 াভছুর অরভ ৃভিায ফাড়ী 6419
520 ৃভাঃ অফুর োরাভ অশভনা ৃফগভ ৃাশন অাং 72 ৃোযাফগঞ্জ 6 অফুর োরাভ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 3669
521 অম্মদ ঈরযা যপ্রছয়া খােুন ৃভাাম্মদ ঈরযা 72 ৃোযাফগঞ্জ 6 প্রজনায ফাশয ফাপ্রড় 6417
522 ৃভাঃ ৃযজাঈর ে ছশরভা খােুন অঃ ভেরফ ওদাগয 72 ৃোযাফগঞ্জ 6 abdul matlob soudagor 1959
523 অশয়া ৃফগভ অপ্রপয়া খােুন অঃ ৃছাফাান 71 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৄছয়দ অম্মশদয ফাপ্রড় 5981
524 ৃভাঃ প্রদ ঈরযা ভাছুভা খােুন এফাশয়দ ঈরযা 70 ৃোযাফগঞ্জ 6 প্রদ োঃ ফাড়ী 4637
525 ৃছযাজর ে েুপ্রেয়া ফানু ুজা প্রভয়া 70 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৄছয়ার ফাপ্রড় 2851
526 ৃভাঃ নুযুর আরাভ প্রফপ্রফ পাশেভা অঃ যপ্রদ 70 ৃোযাফগঞ্জ 6 নুযুর আরাশভয ফাপ্রড় 5122
527 ভপ্রপজ াপ্ররভা খােুন নুযুর ে পযাজী 70 ৃোযাফগঞ্জ 6 আয়াপ্রছন াটওয়াযী ফাপ্রড় 5846
528 ৃভাঃ নুয নফী নুয ফানু খপ্ররশরয যভান 70 ৃোযাফগঞ্জ 6 ধাভাপ্ররয়া যপ্রদ েশরানী 6013
529 ৃভাঃ ৃভাস্তপা প্রছপ্রদ্দয়া খােুন ৃভাাম্মদ ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 প্রজনায ফাশয ফাড়ী 3673
530 অশনায়ায অরভ প্রফপ্রফ, অপ্রছয়া খােুন ৃভাখশরছুয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 াভছুর অর ৃভিায ফাড়ী 4638
531 জাপয অাং প্রজেশেয ৃনছা অফদযু যফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোপাশয়র অাম্মদ ফাড়ী 2596
532 ৃভাঃ যুহুর অপ্রভন ছাভনা খােুন অরী অজ্জভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 ভপ্রজফর শেয ফাড়ী 5505
533 ৃভাঃ নুযুর আরাভ জফুা খােুন অরী অাং 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 নুযুর আরাশভয ফাপ্রড় 2927
534 াপ্রপ ঈরযা ৃগারফানু অফদযু যফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 াপ্রপ ঈরযায ফাপ্রড় 5838
535 প্রযপ্রজয়া ৃফগভ য ফানু দীন ৃভাাঃ 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোনায ফাপ্রড় 5901
536 প্রশযাজা ৃফগভ যে ফানৃ অশনায়াযুর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 আভাআর বূআয়ায ফাপ্রড় 5980
537 ৃযৌন ৃফগভ োদশযয ৃনছা অফদযু যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 6 যপ্রপে ঈরযা ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 3286
538 অফুর খাশয়য ফ্খযুনশনছা ৃভাাম্মদ আাে 67 ৃোযাফগঞ্জ 6 অেফয খান াপ্রফরদাশযয 6012
539 ৃোপাশয়র অাম্মদ প্রজেশেয ৃনছা অব্দযু যফ 66 ৃোযাফগঞ্জ 6 ৃোম্পানীয ফাড়ী 6773
540 যুহুর অপ্রভন   ান ফানু ছাপ্রফয অাঃ 66 ৃোযাফগঞ্জ 6 যুহুর অপ্রভশনয ফাপ্রড় 8624
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

541 ৃজাহুযা খােুন খাআশয়য ৃনছা ছাশয়দর ে 65 ৃোযাফগঞ্জ 6 প্রে ঈরযায ফাপ্রড় 3970
542 াপ্রজয়া খােুন অশভনা ৃফগভ ভুেফুর অাম্মদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 6 প্রযপ্রজয়ায ফাশয ফাড়ী 41112
543 জশুরখা ৃফগভ যাপ্রেয়া খােুন অঃ াপ্ররভা 64 ৃোযাফগঞ্জ 6  াযী ফাড়ী 7
544 অশনায়াযা ৃফগভ নজফুা খােুন ভুেফুর অাং 64 ৃোযাফগঞ্জ 6 ানা প্রভয়ায ফাপ্রড়,০৬ নং 5903
545 জাানাযা খােুন ভাপ্রপয়া খােুন অনাযুর ে 64 ৃোযাফগঞ্জ 6 ভাছ ৃফাযীয ফাড়ী 5907
546 ৃভাঃ ুরোন অশভদ জাশদা খােুন আাে প্রভয়া 92 ৃোযাফগঞ্জ 7 আস্রাপ্রপর ফাড়ী 4645
547  শভাঃ ভনাদ খ ান াপ্ররভা খােুন দানা প্রভয়া খােুন 90 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভনাদ খাশনয ফাড়ী 7372
548 অশনায়ায ঈরযা অনজশুভয ৃনছা অঃ ে বুআ য়া 89 ৃোযাফগঞ্জ 7 প্রভপ্রঝ ফাপ্রড় 4779
549 অফু োশয ৃগারাশপয ৃনছা অপ্রভন ঈরযা 87 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফু োশশযয ফাড়ী 7369
550 ভপ্রভন ঈরযা ভনুযা খােুন অপ্রভন ঈরযা 86 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভপ্রভন ঈরযায ফাড়ী 3646
551 ছাভনা ৃফগভ অপ্রভশযয ৃনছা জারার অভদ 86 ৃোযাফগঞ্জ 7 দযশফ ফাড়ী 9141
552 ভশনায়া ৃফগভ ছশরা খােুন ভপ্রজফর ে 86 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃভাস্তপা ৃভস্তুযীয ফাড়ী 3664
553 ছাশরা খােুন অপ্রভশযয ৃনছা অঃ ৃাফাান 85 ৃোযাফগঞ্জ 7 প্রভপ্রঝ ফাড়ী 7613
554 অশনায়াযা ৃফগভ অপ্রপয়া খােুন ছাশয়দ ঈরযা 85 ৃোযাফগঞ্জ 7 ছাদ ুৃভস্তুযীয ফাড়ী 2603
555 া অরভ াভছুন নাায অযফ অরী 84 ৃোযাফগঞ্জ 7 যোযী ুেুয াড় 6774
556 যুহুর অপ্রভন খাশয়শযয ৃনছা অপ্রভন ঈরযা 84 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফাদা ৃভস্তুযী ফাড়ী 4138
557 নজফুা ৃফগভ ছাশরা ৃফগভ অপ্রভন ঈরযা 84 ৃোযাফগঞ্জ 7 অশরাভ অরীয ফাড়ী 9143
558 ৃভাঃ োরা প্রভয়া জনয়ফ বানু ফাদা প্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফাদা ৃভস্তুযীয ফাড়ী 5234
559 ুপ্রপয়া খােুন প্রজপা খােুন ভুজাশয অরী 84 ৃোযাফগঞ্জ 7 অশনায়াযায ফাশয ফাড়ী 9137
560 অরী অাম্মদ াপ্রজয়া আঈনুছ প্রভয়া 84 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়া ভাপ্রঝ 5799
561 ৃভাঃ াযুনুয যপ্রদ অশভনা খােুন নাপ্রছয অাং 83 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়ায ফাড়ী 2597
562 ৃযাশেয়া ৃফগভ প্রফপ্রফ ভাছুদা ভনোজ প্রভয়া 82 ৃোযাফগঞ্জ 7 নপ্রজয অভভদ ফাড়ী 9317
563 োভার ঈপ্রদ্দন নুয বানু অরী অজ্জভ 82 ৃোযাফগঞ্জ 7 অঃ ভপ্রেশনয ফাপ্রড় 1571
564 ভপ্রভন ঈরযা ভুুদা খােুন ফপ্রদঈয যভান 80 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভপ্রভন ঈরযয ফাড়ী 6412
565 অফু  প্রছপ্রদ্দে াপ্রজয়া ৃফগভ অপ্রভন ঈরযা 80 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফু োশশযয ফাড়ী 5236
566 অফদরু েপ্রযভ জপ্রযনা খােুন য ফে 80 ৃোযাফগঞ্জ 7 োঃ প্রেপ্রযশভয ফাড়ী 5801
567 ৃগারাশপয ৃনছা পযভুজা খােুন পপ্রযদ প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 োঃ েপ্রযশভয ফাড়ী 7371
568 অশখযা ৃফগভ ফদশযয ৃনছা ৃজ ুঅাম্মদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 োঃ েপ্রযশভয ফাড়ী 8764
569 ৃাশন অশভদ অপ্রভশনয ৃনছা অফদরু ভেরফ 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃাশন ৃভস্তুযীয ফাড়ী 7370
570 অশনায়াযা ৃফগভ ফানজা ৃফগভ াপ্রপ ঈরযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 এভদাদ ঈরযা ৃ ৌপ্রেদায ফাড়ী 5802
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

571 ভপ্রযয়ভ ৃফগভ ভশনায়াযা ৃফগভ ৃভাফাযে অপ্রর 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃভস্তুযী ফাড়ী 5235
572 জাশরখা খােুন ছাশফযা খােুন নুয ভুাম্মদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 াপ্রনপ ৃভস্তুযীয ফাড়ী 4024
573 ৃযান অযা ৃফগভ ভন্তাশজয ৃনছা েপ্ররভ ঈরযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃোযফান অরী ফাড়ী 9019
574 ৃভাঃ ভুপ্ররভ অশভনা ৃফগভ ৃোন্তয 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 অরী অেফয ৃভস্তুযী ফাড়ী 5798
575 অযশফয ৃনছা অভপ্রফয়া খােুন অফদযু যপ্রদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 েফু ৃফাযীয ফাড়ী 2604
576 ৄছয়দ অভদ ভশযে বানু অফদরু ভেীভ 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৄ য়দ অভদ এয ফাড়ী 7845
577 াভছুন নাায যুপা ৃফগভ ছাশয়দর ে 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 অরী ৃাশন ফাড়ী 5922
578 অপ্রভশযয ৃনছা ুযুজ জাান নুয প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 7 এযাা্দ খাশনয ফাপ্রড় 5868
579 পশয়জ অম্মদ জাপ্রেয়া খােুন নুয প্রভয়া ভাপ্রঝ 78 ৃোযাফগঞ্জ 7 পশয়জ অাম্মশদয ফাড়ী 5803
580 ৃছযাজর ে  ান ফানু ভপ্রজফুর ে 77 ৃোযাফগঞ্জ 7 াভছুর শেয ফাড়ী 5804
581 অফুর োরাভ যপ্রছয়া খােুন নাজর ে 77 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফুর োরাভ ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 5865
582 ৃাশন অভদ েযপুপ্ররয ৃনছা অফদরু ছারাভ 76 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃাশন ফাড়ী 4633
583 ৃগারা জাান াপ্রজয়া খােুন ৃছযাজর ে 76 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফদযু যপ্রভ বুআয়া ফাড়ী 9017
584 ভনছুযা ৃফগভ অনজভুা ৃফগভ োরাপ্রভয়া 76 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভুপ্রন্স ফাপ্রড় 7813
585 অফুর ফাায ভে   াদ ফানু জয়নার অফদীন 76 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফুর ফাাশযয ফাপ্রড় 3663
586 াপ্রফ ঈরযা রেুো খােুন এভদাদ ঈরযা 75 ৃোযাফগঞ্জ 7 এভদাদ ঈরযা ৃ ৌপ্রেদায ফাড়ী 3662
587 ুপ্রজয়া ৃফগভ জশুরখা ৃফগভ ফজযূ যভান 75 ৃোযাফগঞ্জ 7 দযশফ ফাড়ী 6
588 ৃভাঃ নুয নফী ছাশয়যা খােুন অফদযু যপ্রদ 75 ৃোযাফগঞ্জ 7 াে বাআয়াশগা ফাপ্রড় 2639
589 ৃভাঃ নপ্রজয অম্মদ অঈশফয ৃনছা জয়নার অশফদীন 75 ৃোযাফগঞ্জ 7 েনু ফযাাযী ফাপ্রড় 6415
590 অপ্রর ঈরযা রেুপা খােুন এভদাদ ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 এভদাদ ঈরযা ৃ ৌপ্রেদায ফাড়ী 3660
591 নুয আরাভ েযপুশরয ৃনছা অপ্রভন ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 প্রর ঈরযায ফাড়ী 9018
592 অরী অাম্মদ যাপ্রফয়া খােুন দধুা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 অপ্রর অাম্মশদয ফাড়ী 9135
593 অশুযা ৃফগভ অপ্রপয়া খােুন জশফদ ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফাদা প্রভয়ায ফাড়ী 5237
594 ভপ্রনজা খােুন াভশেয ৃনছা নুয প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 োজর শেয ফাড়ী 4226
595 ভশনায়াযা ৃফগভ াপ্ররভা ৃফগভ ৃভাজাশম্মর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়া ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 4104
596 নুয নাায ৃফগভ জয়নফ বানু ফাদা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফাদা ৃভস্ত্রী ফাপ্রড় 6677
597 অজপুা খােুন াপ্রজয়া খােুন আঈনুছ প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়া ভাপ্রঝ ফাড়ী 5920
598 অফুর োরাভ ভাপ্রজয়া খােুন অআঈফ অরী 72 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফানুয ফাশয ফাড়ী 4651
599 ভােুদা ৃফগভ জয়নফ বানু অফদরু ভোন 72 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৄছয়দ অাম্মশদয ফাড়ী 5913
600 ভভোশজয ৃনছা প্রফপ্রফ পাশেভা অশনায়ায অরী 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভপ্রভন ঈরযায ফাড়ী 532
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

601 অফদরু ফাশযে জাশফদা খােুন জ ুফয়ােী 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফয়ােী ফাড়ী 4652
602 অঃ ৃযজ্জাে ৃোযা ৃফগভ ভপ্রপফুর ে 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়া ভাপ্রঝ ফাড়ী 4103
603 অফুর ফাায অশভনা ৃফগভ ৃভাফাযে অরী 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃভাফাযে অরীয ফাপ্রড় 3657
604 াশজযা ৃফগভ ছপ্রেনা প্রফপ্রফ অফদরু রপ্রেপ 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 ননায ফাশয ফাপ্রড় 7603
605 ৃাশন অাম্মদ ভভোশজয ৃনছা েপ্ররভুল্লা 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 েপ্ররভুরযায ফাপ্রড় 5118
606 ভপ্রযয়ভ ৃফগভ ুপ্রজয়া খােুন ৄছয়দযু যভান 70 ৃোযাফগঞ্জ 7 াজী ফাড়ী 5912
607 েফাযেঅরী েপ্রযশেয ৃনছা অফদযু যফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভাপ্রঝ ফাড়ী 7876
608 াপ্রপয়া ৃফগভ জাশয়দা খােুন ুরোন অাভদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 এযাদ খাশনয ফাড়ী 4015
609 অফদযু যফ অপ্রভশনয ৃনছা অফদরু ভেরফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফদরু ভেরশফয ফাড়ী 8134
610 াযুর ৃফগভ অনজভুা খােুন নুযুর আরাভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়া ভাপ্রঝ ফাড়ী 597
611 ছুপ্রপয়া ৃফগভ ভযে বানু অফদরু রপ্রেপ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফাদা ৃভস্তুযীয ফাড়ী 4634
612 অফদু াত্তায অপ্রছয়া খােুন ভন্তাজযু যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 াশা ৃভস্তুযীয ফাড়ী 7812
613 নুয ৃভাাম্মদ অপ্রভশনয ৃনছা অফদরু ভেরফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয ৃভাাম্মশদয ফাড়ী 9316
614 অফুর োরাভ জশরখা খােুন এয়েুফ অপ্রর 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 প্রভপ্রঝ ফাপ্রড় 7855
615 পশয়শজয ৃনছা ৃ ৌফুযা খােুন দধুা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভনায ফাশয ফাপ্রড় 2602
616 অপ্রভন ঈরযা ছাপ্রদয়া খােুন ুরোন অাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 ুরোশনয ফাপ্রড় 3728
617 নফী ঈরযা রেুপা খােুন এভদাদ ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 এভদাদ ঈরযা  প্রেদায ফাপ্রড় 5917
618 ৃভাঃ অফুর খাশয়য ছাশফযা খােুন পজর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 7 ভপ্রজদ ভাপ্রঝ ফাড়ী 5969
619 ভুপ্রভন ঈল্লা ভুছুদা খােুন যাজা প্রভয়া 68 ৃোযাফগঞ্জ 7 আাভুদ্দীশভয ফাড়ী 6397
620 অফুর োরাভ ছাপ্রদয়া খােুন অরী প্রভয়া 68 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফপ্রয ঈরযা াওরাদায ফাড়ী 5967
621 অশনায়াযা ৃফগভ যপ্রছয়া ৃফগভ ৄছয়দ অভদ 68 ৃোযাফগঞ্জ 7 ুরোশনয ফাপ্রড় 5915
622 াভছুয নাায োপ্রযশেয ৃনছা অঃ যফ 67 ৃোযাফগঞ্জ 7 নুয প্রভয়া ফাড়ী 4101
623 ৃভাঃ াাফ ঈপ্রদ্দন প্রজপা খােুন ছাশয়দর ে 66 ৃোযাফগঞ্জ 7  য াগরা 4640
624 জশুরখা ৃফগভ ছাপ্রদয়া খােুন অরী অশভদ 66 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃভাফাযে অরীয ফাড়ী 5914
625 াভছুন নাায ুপ্রজয়া খােুন াপ্রযছ প্রভয়া 66 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃোো ায ফাপ্রড় 3227
626 জাানাযা ৃফগভ নুয বানু ৃফগভ অযাদ ঈরযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 7 অফদরু ভেরশফয ফাপ্রড় 7601
627 াভেুযা ৃফগভ ভাছুভা ৃফগভ ৃভৌঃ জয়নার অফদীন 64 ৃোযাফগঞ্জ 7 োঃ েপ্রযশভয ফাপ্রড় 5802
628 ৃভাশছনা ৃফগভ োভযুন নাায ৃভাঃ াপ্রনপ 64 ৃোযাফগঞ্জ 7 ৃভাশছনায ফাশয ফাড়ী 5911
629 ভশনায়াযা ৃফগভ জপ্রভরা ৃফগভ ফপ্রয ৃফাযী 64 ৃোযাফগঞ্জ 7 আাভুপ্রদ্দশনয ফাড়ী 5921
630 াশভরা খােুন পুর ফানু অেয জাভান 64 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফদ্দব ায ফাপ্রড় 5989
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

631 প্রফপ্রফ অপ্রছয়া অরপনা খােুন জয়নার অশফপ্রদন 63 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফয়াপ্রে ফাপ্রড় 7362
632 নুযবানু ৃফগভ নুপা খােুন পজর ে 63 ৃোযাফগঞ্জ 7 ফানুয ফাশয ফাপ্রড় 5916
633 অশভনা ৃফগভ অপ্রপয়া খােুন নওাদ 62 ৃোযাফগঞ্জ 7 াপ্রভ ৃভস্তুযী ফাপ্রড় 2653
634 ছাাযা ৃফগভ পাশেভা ৃফগভ প্রছপ্রদ্দে ঈরযা 62 ৃোযাফগঞ্জ 7 প্রর ঈরযায ফাড়ী 5910
635 প্রপ ঈরযা অনজভুা খােুন ভপ্রজফ ঈরযা 94 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভাষ্টায ুযােন ফাপ্রড় 5924
636 অফদরু ে অপ্রফদা খােুন অরী অভদ 94 ৃোযাফগঞ্জ 8 াপ্রনপায ফাশয ফাপ্রড় 5923
637 যাশফয়া খােুন ভপ্রন খােুন হুেু ভাপ্রঝ 92 ৃোযাফগঞ্জ 8 াছান অরী জভাদায ফাড়ী 5805
638 নুয প্রভয়া ছাপ্রফয়া খােুন অফদরু ভপ্রজদ 90 ৃোযাফগঞ্জ 8 এছাে ৃফাযীয ফাড়ী 8778
639 ৃোন্দায প্রভয়া েপ্রযভুন ৃনছা অফদজু জপ্ররর 89 ৃোযাফগঞ্জ 8 জপ্ররর ভুন্সীয ফাড়ী 3688
640 েপ্রযশভয ৃনছা যাাশেয ৃনছা জব্বয াজী 89 ৃোযাফগঞ্জ 8 অফদরু োশদশযয ফাড়ী 5806
641 ভশনায়াযা ৃফগভ প্রছপ্রদ্দয়া খােুন প্রজ ঈরযা 84 ৃোযাফগঞ্জ 8 ঈজপ্রয অরী ফযাাযীয ফাড়ী 2642
642 াপ্রদা খােুন প্রছপ্রদ্দয়া খােুন আপ্রি াটওয়াযী 84 ৃোযাফগঞ্জ 8 খুযপ্রদ ভাষ্টায ফাড়ী 5813
643 ৃভাঃ নুযুর আরাভ জপু্রদ ৃফগভ জয়নার অফদীন 82 ৃোযাফগঞ্জ 8 অজগশযয ফাড়ী 5807
644 রুৎপাযা ৃফগভ াপ্ররভা খােুন অঃ াপ্রভ 81 ৃোযাফগঞ্জ 8 নুয প্রভয়ায ফাশয ফাড়ী 5800
645 াভছুর আরাভ অয়ােুন ৃনছা এভদাদ ঈরযা প্রভয়া 80 ৃোযাফগঞ্জ 8 এভদাদ ঈরযা প্রভয়ায ফাড়ী 5808
646 ৄছয়দ অম্মদ খপ্রেজা ৃফগভ অব্দরু ওয়াশদ 80 ৃোযাফগঞ্জ 8 ৄছয়দ অম্মশদয ফাড়ী 5810
647 েছপ্ররভ যভান ভন্জভুা খােুন াআশয়দরুযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 8 েছপ্ররশভয যভাশনয ফাড়ী 7392
648 ৃভাঃশভাস্তপা খযর্িশদয ৃনছা ৃজাশফদ অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 8 াছান অরীয ফাড়ী 5809
649 ৄয়দ অাম্মদ ছাশয়যা খােুন অযফ অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 8 েপ্ররশভয ফাড়ী 6434
650 অশুযা ৃফগভ েপ্রযশেয ৃনছা অফদরু অঈয়ার 79 ৃোযাফগঞ্জ 8 াপ্রভ ৃভয ফাড়ী 4778
651 নজপুা খােুন অপ্রছয়া খােুন নুযু প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 8 াছান অরী ফাড়ী 6432
652 নপ্রজফ ঈরযা অনজভুা খােুন ভপ্রজফ ঈরযা 79 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভালন্টায নেুন ফাপ্রড় 5939
653 ৃভাঃ াশপজ অাম্মদ াপ্ররভা খােুন অস্াদ দ্দায 77 ৃোযাফগঞ্জ 8 পাযুশেয ফাড়ী 4636
654 অরী ৃাশন ঞ্জভুা খােুন ভপ্রজফর ে 76 ৃোযাফগঞ্জ 8 অরী ৃাশন ৃভস্তযী ফাড়ী 9012
655 দ্বীন ৃভাাম্মদ োপ্রযভুন ৃনছা অফদজু জপ্ররর 75 ৃোযাফগঞ্জ 8 জপ্ররর ভুন্সী ফাড়ী 3725
656 খায়যুন ৃনছা োশযা ৃফগভ ৃভাঃ যাজা ভীয 75 ৃোযাফগঞ্জ 8 াছান অরী জভাদায ফাপ্রড় 5238
657 ৃভাঃ যপ্রপেুর আরাভ প্রফপ্রফ জয়নফ অফদরু াপ্রভ 75 ৃোযাফগঞ্জ 8  য াগরা 5826
658 াপ্রপজ ঈরযা অন্জভুা খােুন ুজা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 অনায ঈরযায ফাড়ী 5516
659 োজরু আরাভ পাশেভা খােুন ৄয়দ অভদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 ুজা প্রভয়ায ফাড়ী 5239
660 ৃাশন অাম্মদ াভশেয ৃনছা অফদরু োশদয 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 জপ্ররপা ভুন্সীয ফাড়ী 2643
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661 খুর্িদা ৃফগভ ভৃছদা খােুন েুদ্দছু প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 া অরশভয ফাড়ী 3690
662 প্রফপ্রফ অয়া প্রফপ্রফ পাশেভা াপ্রপজ ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 জপ্ররর ভনীয ফাড়ী 3689
663 অপ্রজ ঈরযা ারা খােুন পপ্রযদ প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভজ ুৃফাযীয ফাড়ী 4227
664 অশনায়াযা ৃফগভ ৃভাছনা খােুন অফদরু খাশরে ওদাগয 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 এভদাদ ঈরযয প্রভয়ায ফাড়ী 6433
665 অরী অম্মদ ছাপ্রদয়া খােুন   ান প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 নুয প্রভয়ায ফাড়ী 4624
666 া অরভ যঞ্চনী ৃফগভ যাজা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 ৃফ ু ভাপ্রঝ ফাড়ী 2633
667 নপ্রজয অাম্মদ জীফশনয ৃনছা অফদরু গপুয 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 অফদরু গপুশযয ফাপ্রড় 4228
668 ৃভাঃ েপ্রযে ঈরযা অক্তাশযয ৃনছা অফদরু ভপ্রেন 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 নুযুর আরাভ ভাষ্টায ফাপ্রড় 8775
669 ভাপুজা খােুন াপ্রযছা ৃফগভ জয়নার অফদীন 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 যোযী ুেুশযয দপ্রির্ াড় 2869
670 নুযুর ে যপ্রছয়া খােুন নাজর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 াটওয়াযী ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 2637
671 খায়যুন ৃনছা াভশেয ৃনছা অফদরু োশদয 74 ৃোযাফগঞ্জ 8 আঈনুছ প্রভয়ায ফাপ্রড় 5935
672 ৃভাঃ াশ শরভ াশভরা খােুন পপ্রযদ প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভন্জ ুৃফাযীয ফাড়ী 4635
673 অশুযা ৃফগভ অশভনা খােুন নপ্রজয অাং 72 ৃোযাফগঞ্জ 8 ৄছয়দ অম্মশদয ফাড়ী 5171
674 ছাশয়দর ে জাপ্রেয়া খােুন অশনায়ায ঈরযা 72 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভশনাঝায ফাশয ফাপ্রড় 4017
675 পাশেভা ৃফগভ জাপ্রেয়া খােুন নুয প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভাষ্টায ফাপ্রড় 5925
676 ৃারোন অভদ অপ্রছয়া ৃফগভ অফদরু জপ্ররর 71 ৃোযাফগঞ্জ 8 াটাযী ভাপ্রঝ ফাড়ী 3692
677 জফুা খােুন ভাছুভা খােুন এছাে প্রভয়া 71 ৃোযাফগঞ্জ 8 ুজা প্রভয়ায ফাড়ী 3690
678 নপ্রজয অভদ ুপ্রজয়া খােুন জাশেয অভদ 71 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভাষ্টায ফাড়ী 3686
679 জাপ্রেয়া ৃফগভ শভেয ফানু ছাপ্রফদ খান 71 ৃোযাফগঞ্জ 8 অপ্রভশনয ৃনছায ফাড়ী 6437
680 অশনায়াযা ৃফগভ শুেুযী ৃফগভ নুযুর ে 71 ৃোযাফগঞ্জ 8 অনায ঈরযায ফাপ্রড় 4783
681 অফদযু যফ অনজভুা খােুন ভপ্রজফ ঈল্লযা 71 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ৃাশন ুযােন ফাপ্রড় 5936
682 ৃযাশেয়া ৃফগভ যাশয়শেন ৃনছা অফু োশয ভুন্সী 70 ৃোযাফগঞ্জ 8 rosoner baper bari 8990
683 অফদযু যফ ছফুযা খােুন ুজা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 ছশরভান ফাশয ফাড়ী 5240
684 ভপ্রপজযু যভান জপুা খােুন অআয়ুফ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 ৃোন্দয প্রভয়া 4118
685 ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ ছশরভা খােুন অপ্রজজযু যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 ঈপ্রজয অরীয ফাড়ী 2630
686 অফদরু ভুনাপ পাশেভা ৃফগভ অফদযু যফ 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 ুজা প্রভয়া ফাড়ী 2850
687 অফদযু াত্তায ভপ্ররুন ৃনছা ৃফছু প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 োজ ুভাষ্টায ফাড়ী 3647
688 ভশনায়াযা ৃফগভ জফুা খােুন াপ্রযছ প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 এছাে ফযাাযী ফাপ্রড় 3670
689 প্রফপ্রফ ছপ্রেনা ভাভুদা খােুন অরী অাঃ 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 অরী ৃাশন ফযাাযী ফাপ্রড় 3649
690 ৃভাঃ নুয জাভান ভাছুভা খােুন ঈপ্রজয অম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 প্রাঈপ্রজয অরী ফযাাযী ফাপ্রড় 4100
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691 াভছুন নাায ভযযশভয ৃনছা অফু প্রছপ্রদ্দে 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 াছান অরী জভাদায ফাপ্রড় 5118
692 ৃভাঃ প্রপে ঈরযা ভশনায়াযা খােুন ভপ্রজফ ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 প্রপে ঈরযায ফাপ্রড় 5929
693 ৄয়দ ঈল্লা অিশযয ৃনছা অফদরু রপ্রেপ 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 নুযুর আরাভ ভাষ্টায ফাপ্রড় 5940
694 ৃভাঃ ভপ্রভন ঈরযা প্রপ্রদ্দয়া খােুন ুরোন অাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 8 প্রন্ডে ফাড়ী 5970
695 ভপ্রপজ ঈরযা অশনায়াযা ৃফগভ   ান প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 8  ান প্রভয়ায ফাড়ী 5972
696 অফদরু ভাশরে ভছুভা খােুন ভুঘফুর অভদ 68 ৃোযাফগঞ্জ 8 োজ ুভাষ্টায ফাপ্রড় 2614
697 প্রফপ্রফ অশয়া অপ্রছয়া খােুন ছাশয়প ঈরযা 68 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রঝদ ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 6005
698 অশুযা খােুন অশভনা ৃফগভ ৃভাঃ াযুন 67 ৃোযাফগঞ্জ 8 ায়দলু্লা দযশফ ফাড়ী 2638(1)
699 পখযুর আরাভ অয়ােুন ৃনছা এভদাদ ঈরযা প্রভয়া 67 ৃোযাফগঞ্জ 8 এভদাদ ঈরযা প্রভয়ায ফাপ্রড় 6435
700 াপ্রপজ ঈরযা অনজভুা খােুন ভপ্রজফ ঈরযা 67 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভাষ্টায ফাপ্রড় 5978
701 অফুর ফাায অপ্রপয়া ৃফগভ দদুা প্রভয়া 67 ৃোযাফগঞ্জ 8 অফুর ফাাশযয ফাড়ী 5966
702 ৃভাঃ যুহুর অভীন ঈরপুশেয ৃনছা ভুেফুর অাম্মদ 67 ৃোযাফগঞ্জ 8 জপ্ররর ভুন্সী ফাড়ী 5928
703 ৃভাঃ ৃভাস্তপা ভাপুজা খােুন দ্বীন ৃভাাম্মদ 66 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভন্তাশজয যভাশনয ফাপ্রড় 596
704 ছাশফযা খােুন ছাশয়যা খােুন জয়নার অফদীন 65 ৃোযাফগঞ্জ 8 পশয়জ অভদ াওরাদায 5119
705 াভছর ে প্রফপ্রফ েুরছুভ ফপ্রদঈয যভান 65 ৃোযাফগঞ্জ 8 ফপ্রদঈয যভাশনয ফাপ্রড় 5927
706 অযপশেয ৃনছা ভুর্িদা খােুন াভছর ে 64 ৃোযাফগঞ্জ 8 অশনায়াযায ফাশয ফাড়ী 5515
707 ভশনায়াযা ৃফগভ অপ্রছয়া ৃফগভ অফদরু গপুয 64 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভপ্রনয ভাষ্টায ফাড়ী 8777
708 অশনায়াযা ৃফগভ অশুযা খােুন জয়নার অফপ্রদন 64 ৃোযাফগঞ্জ 8 ছত্তয প্রফ.এভ.প্রয ফাপ্রড় 9163
709 খুযপ্রশদয ৃনায াশজযা ফানু অফদরু ভপ্রেন 64 ৃোযাফগঞ্জ 8 ৃফরার ৃভিাশযয ফাপ্রড় 5107
710 েপ্রনুয ৃফগভ নুযজাান ৃফগভ অভদ ঈল্লযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 8 এভদাদ ঈরযায প্রভয়ায ফাপ্রড় 5926
711 ুপ্রজয়া ৃফগভ ওপ্রশদশেছা নুয ৃভাাম্মদ 63 ৃোযাফগঞ্জ 8 ভন্তাশজয যভাশনয ফাপ্রড় 5941
712 জপুা খােুন পাশেভা খােুন নুয প্রভয়া াওরাদায 99 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃগাপযান ভাষ্টায ফাপ্রড় 5114
713 অরী অেফয ৃভশযুন ৃনছা ফজরুয যভান 95 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রছপ্রদ্দে ভাপ্রঝ ফাড়ী 5241
714 প্রপশযাজা খােুন ভাছুভা খােুন অশনায়ায অরী 94 ৃোযাফগঞ্জ 9 ুরোন ভাপ্রঝ ফাড়ী 5811
715 পজশরয ৃনছা াপ্রজয়া খােুন েুদ্দু ভুপ্রন্স 89 ৃোযাফগঞ্জ 9 অফদরু গপুশযয ফাড়ী 7385
716 নজপুা খােুন অপ্রভনা খােুন নুযুর ে 89 ৃোযাফগঞ্জ 9 অঃ অরী ফাড়ী 5812
717 ফপ্রদঈয যভান ভনজভুা খােুন অজাদ ফক্স 89 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রভন ড্রাআবায ফাড়ী 4022
718 অরী ৃাশন াপ্রপয়া খােুন ভুন্সী প্রভয়া 88 ৃোযাফগঞ্জ 9 অরী ৃফাযীর ফাড়ী 5242
719 ৃদাশয়ে ঈরযা অপ্রিয়া খােুন াপ্রপ ঈরযা 87 ৃোযাফগঞ্জ 9 ুরোন ভাপ্রঝয ফাড়ী 4230
720 ৃভাঃঅফদরু াপ্রভ ায বানু জর েপ্রযভ 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রযুপ্রজ ফাড়ী 6781
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

721 ৃভাঃ অফুর োরাভ যাাশেয ৃনছা নাদয অরী 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 অপ্রযপ্রয ফাশয ফাড়ী 3687
722 অশভনা খােুন াপ্রযয়শেয ৃনছা অয়ুফ অরী 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 োপ্রয াশশফয ফাড়ী 5243
723 নুয ফানু পাশেভা প্রফপ্রফ ুরোন অম্মদ 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃোয়ার ফাড়ী 5244
724 জয়নার অফপ্রদন ভপ্রপয়া খােুন ৄছয়দ ঈরযা ভাঝী 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৄছয়র ফাড়ী 7387
725 অনাযুর ে ভনজভুা খােুন অফদরু াপ্রভ 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভুন্সী ফাড়ী 4229
726 অপ্রিয়া খােুন অনজভুা খােুন নপ্রজয অম্মদ 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 াপ্রজর প্রভয়ায ফাড়ী 3639
727 ৃভাঃ োজর আরাভ অশয়া ৃফগভ প্রছপ্রদ্দেুয যভান 84 ৃোযাফগঞ্জ 9 াোয প্রফএ.প্র ফাড়ী 7388
728 নুয জাান ৃফগভ ুপ্রজয়া ৃফগভ জারার অম্মদ 82 ৃোযাফগঞ্জ 9 াপ্রজর প্রভয়ার ফাড়ী 8781
729 ভনোশজয যভান প্রজনুপ্রেয ৃনছা নুযুর ে 82 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃবারা ৃগা ফাড়ী 9162
730 ৃাশন অম্মদ ুপ্রজয়া খােুন অফদযু যভান 82 ৃোযাফগঞ্জ 9 ফপ্রয ঈরযা াওরাদায ফাড়ী 5816
731 ৃভাঃ নুয ৃাশন প্রজোশেয ৃনছা নুয ৃভাাম্মদ 81 ৃোযাফগঞ্জ 9 োজী ফাড়ী 6436
732 ৃফরাশয়ে ৃাশন ভনছুযা খােুন ৄয়দ অম্মদ 80 ৃোযাফগঞ্জ 9 াজী ৄছয়দ অম্মদ ফাড়ী 5245
733 ৃযান ৃফগভ ভাপ্রপয়া খােুন নুয ভুাম্মদ 80 ৃোযাফগঞ্জ 9  য াগরা 615
734 ছাশয়দরু ে ভৃেভনজভুা খােুন অফদরু াপ্রভ 79 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভুন্সী ভাপ্রঝ ফাড়ী 8004
735 ছাশফযা খােুন ৃজশফযুন ৃনছা অরী অম্মদ 79 ৃোযাফগঞ্জ 9 ছাশদরু ৃশেয ফাড়ী 3661
736 াভছুর ভাওরা অনজভুা খােুন অফদরু রপ্রেপ 79 ৃোযাফগঞ্জ 9 অফদরু রপ্রেপ হুজশুযয ফাপ্রড় 809
737 ৄয়দ অম্মদ নুয ফানু অাদ অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৄয়দ অম্মশদয ফাপ্রড় 5828
738 রারভপ্রে অশভনা খােুন ভুনছুয অরী 79 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃপ্ররশভয ফাপ্রড় 5938
739 ৃভাঃ নুয আরাভ নুয বানু অপ্রফদ প্রভয়া 79 ৃোযাফগঞ্জ 9  ানা ুয েম্পানীয ফাড়ী 5960
740 নুয ৃাশন ৃভার্ ুযা খােুন অফদযু যপ্রদ 78 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভাওরানা ফাড়ী 601
741 নুয জাান ৃফগভ অপ্রভনা ৃফগভ েপ্রযে ঈরযা 78 ৃোযাফগঞ্জ 9 ুরোন ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 6007
742 ৃভাস্তপা ৃফগভ ুপ্রপয়া খােুন অআঈফ অরী 77 ৃোযাফগঞ্জ 9 েয়ার ফাড়ী 5247
743 অযাপাশেয ৃনছা অযশুপ্রফয ৃনছা অরী ঈরযা 77 ৃোযাফগঞ্জ 9 অরী ছপ্রোনায ফাড়ী 5246
744 অফদরু গপ্রন প্রফপ্রফ জাশয়দা ুরোন অশম্মদ 77 ৃোযাফগঞ্জ 9 যাস্তায াশয ফাড়ী 5248
745 নুয জাান ৃফগভ যাাশেয ৃনছা নাদয অরী 76 ৃোযাফগঞ্জ 9 অয়প্রেয ফাশয ফাপ্রড় 267
746 ৃভাাম্মদ রুৎপুয যভান ভয়পুশরয ৃনছা ভাম্মদ প্রপ ঈপ্রদ্দন 76 ৃোযাফগঞ্জ 9 াটওয়াযী ফাপ্রড় 5930
747 ভশনায়াযা ৃফগভ ভপ্রন যফশেয ৃনছা ভভোজ ঈপ্রদ্দন 76 ৃোযাফগঞ্জ 9 অনছয অরীয ফাড়ী 5959
748 ইভান অপ্রর াভরা খােুন াজী ৃোযফান অরী 76 ৃোযাফগঞ্জ 9  য াগরা 6010
749 ৃোযা ৃফগভ অনপ্রজযা খােুন ৃভাজাশম্মর ে 75 ৃোযাফগঞ্জ 9 অফদরু রপ্রেপ হুজশুযয ফাপ্রড় 8780
750 যঞ্জনু ৃনছা ৃগারাশযা ৃফগভ নুযুর ে 75 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভাশঝয ভাত্তব্বায ফাপ্রড় 5951
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বয়স্ক  ো ো  -  উপকোরভ োগীর  োনলকো

751 ৃভাঃ ৃফাযান ঈরযা খায়যুন ৃনছা ৃভাঃ অফু োশয 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 অফু োশশযয ফাড়ী 3648
752 ভশনায়াযা ৃফগভ ভুে ছুপ্রপয়া খােুন ভুে ৃনায়াফ অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃপ্ররশভয ফাশয ফাড়ী 5814
753 ৃভাশফশশ্বযা ৃফগভ নুয নাায জারার অম্মদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 েয়ার ফাড়ী 5249
754 ৃভাঃ ভুেফুর অাম্মদ যপ্রছয়া খােুন ছাশয়দর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃপ্ররশভয ফাশয ফাপ্রড় 603
755 যপ্রভা ৃফগভ ৃছভনা খােুন অব্দরু ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 আভান অরী ৃভিায ফাড়ী 4623
756 জয়নফ ফানু অেশযয ৃনছা আপ্রি প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 াোয ৃফাযীয ফাড়ী 2636
757 নুয ফানু ভপ্রযয়শভয ৃনছা অযফ অরী 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃরােভান ৃেযানী ফাপ্রড় 6470
758 ৃভাঃ প্রপ ঈরযা অশভনা খােুন াশদাল্লা প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 েয়ার ফাপ্রড় 2657
759 ৃাশনয়াযা ৃফগভ যপ্রছয়া খােুন াপ্রফফ ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রছপ্রদ্দে ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5824
760 াশজদা ৃফগভ যাাশেয ৃনছা নাদযজ্জাভান 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 েয়ার ফাপ্রড় 5831
761 ৃভাঃ াশ অরভ ছাশেনা ৃফগভ ৃোপাজ্জর াশটায়াযী 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃভস্তুযী ফাপ্রড় 5832
762 ৃভাাং ৃভাস্তপা প্রফপ্রফ াজনা োপাজরু াটওয়াযী 74 ৃোযাফগঞ্জ 9  য াগরা 5833
763 অশয়া ৃফগভ ভুর্িদা খােুন নপ্রজয অম্মদ 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 আনুপ্রদ্দ াপ্রজ ফাপ্রড় 5839
764 ভপ্রনজা খােুন অশনায়াযা ৃফগভ অপ্রভন ঈরযা 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5942
765 অশুফী ৃফগভ অপ্রপয়া খােুন জ ুপ্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 অনছয অরীয ফাপ্রড় 5952
766 ৃভাঃ ৃভাস্তপা াপ্রফদা খােুন পজর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5954
767 ৃভাঃনাদয অরী ভুে জপ্রভরা খােুন ছেুপ্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 নাদয অযপ্রয ফাপ্রড় 5958
768 ৃভাঃ নুয অরভ জপ্রভরা খােুন ভপ্রজফর ে 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝ ফাড়ী 5975
769 াপ্রপয়া ৃফগভ অশভনা খােুন ুরোন প্রভয়া 74 ৃোযাফগঞ্জ 9 েছপ্ররশভয যভাশনয ফাপ্রড় 5996
770 ৃভাঃ ৃগাপযান ঈপ্রদ্দন ছফুযা খােুন ভপ্রপজযু যভান 73 ৃোযাফগঞ্জ 9 ছত্তায প্রফ এ প্র ফাড়ী 5815
771 ৃভাঃ াপ্রপ ঈরযা েযপুশরয ৃেছা েপ্রযে ঈরযা 73 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃপ্ররশভয ফাশয ফাপ্রড় 2664
772  শভাঃ নুয নফী ৃ ৌধুপ্রয জফুা খােুন রুৎপুয যভান 72 ৃোযাফগঞ্জ 9  য নুয  ীৈাধুযীয ফাড়ী 4628
773 পাশেভা ৃফগভ ভনছুযা খােুন ুরোন অম্মদ 72 ৃোযাফগঞ্জ 9 াটওয়াযী ফাড়ী 4019
774 পশয়জ অাম্মদ াওরাদায পুর ফানু ৃানা প্রভয়া াওরাদায 72 ৃোযাফগঞ্জ 9 foyez ahammod 8989
775 প্রফপ্রফ পাশেভা েয ুরী োরা প্রভয়া 72 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রভন ঈরয প্রন্ডে ফাপ্রড় 5949
776 ৃভাঃ অশনায়ায ৃাশন ভনছুযা খােুন অফদযু যপ্রদ 72 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভাওরানা ফাপ্রড় 5932
777 অশুযা ৃফগভ ছশরভা খােুন অফদরু অরী 72 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৄছয়দ অম্মশদয ফাপ্রড় 5976
778 ৃভাঃ ছাশয়প ঈরযা রাপ্রর ৃফগভ অফদরু াপ্রভ 72 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝ ফাড়ী 5973
779 অপ্রনছর ে অশনাযা খােুন অপ্রভন ঈরযা 71 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রছপ্রদ্দে ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 3697
780 যু বানু ৃফগভ াশজযা ৃফগভ ৃভাব্বে অরী 70 ৃোযাফগঞ্জ 9 জপ্ররর ফযাাযী ফাপ্রড় 2641
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781 জয়নফ বানু অশুযা ৃফগভ ৃোাে অরী 70 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভনোশজয ফাপ্রড় 5948
782 ৃভাঃ যপ্রপে ঈরযা াপ্রদয়া খােুন োজর আরাভ 70 ৃোযাফগঞ্জ 9 াওরাদায ফাড়ী 5971
783 ছশরভা খােুন ছপ্রেনা খােুন ফপ্রয ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রছপ্রদ্দে ভাপ্রঝ ফাড়ী 4020
784 নুপা ৃফগভ ভে জপ্রভরা খােুন ভপ্রজফুর ে 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রছপ্রদ্দে ঈরযায ফাড়ী 4627
785 ৃভাফাশ্বাযা ৃফগভ োনপ্রফয়া খােুন ৃভাাম্মদ অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃপ্ররশভয ফাশয ফাড়ী 4117
786 ৃভাঃ নুযুর অপ্রভন ছাশয়যা খােুন ৃভাঃ নপ্রজফ ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 অফু োশয প্রভয়ায ফাড়ী 4018
787 ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ নজফুা খােুন ৄছয়দ অাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 নপ্রজয অম্মশদয ফাপ্রড় 5173
788 াাফ ঈপ্রদ্দন হুরভশেয ৃনছা োরা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 াাফ ঈপ্রদ্দশনয ফাপ্রড় 2661
789 অফদযু যফ েপ্রযশভয ৃনছা োরা প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 abdur rober bari 31
790 নুয নাায ৃফগভ খাআযুন ৃনছা নুয ৃভাাম্মদ 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 েয়ার ফাপ্রড় 5824
791 ভপ্রনজা খােুন ভুর্িদা খােুন ভব্বে অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 েনু ৃফাযীয ফাপ্রড় 5830
792 ভপ্রজফুর ে ভনজভুা খােুন অফদরু াপ্রভ 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভুন্সী ভাপ্রঝ ফাপ্রড় 5835
793 যাশফয়া ৃফগভ য বানু যভজান অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 ফপ্রয ঈরযা াওরাদায ফাপ্রড় 5861
794 অশনায়াযা ৃফগভ ুপ্রজয়া খােুন প্রপে ঈরযা 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5956
795 নুপা খােুন অনজভুা খােুন ৃভাঃ অফদরু ভোন 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5955
796 ফেুর ৃফগভ প্রজেশেয ৃনছা পপ্রছঈয যভান 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 অফদু াত্তাশায প্রফ এ প্রয 5931
797 জয়নার অফপ্রদন অনজভুা খােুন পজয অরী 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 জয়নার অপ্রফদশনয ফাড়ী 5968
798 ভাপুজা ৃফগভ পাশেভা ৃফগভ ৃ ৌধুযী প্রভয়া 69 ৃোযাফগঞ্জ 9 অপ্রেয়ায ফাশয ফাপ্রড় 6008
799 ৃভাঃ অরী ায়দয ভাছুভা খােুন অশনায়ায অরী 68 ৃোযাফগঞ্জ 9 অয়প্রেয ফাশয ফাড়ী 3655(১)
800 অঃ খাশরে রপ্রেপা খােুন   ান প্রভয়া খ া 68 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃাফান ৃফাযী ফাপ্রড় 5834
801 ৃোপাশয়র অম্মদ পাশেভা খােুন অফদরু েপ্রযভ 67 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃোপাশয়র ৃভিায ফাপ্রড় 812
802 ৃভাঃ যুহুর অপ্রভন ভনছুযা খােুন প্রছ ঈপ্রদ্দন াটাওয়াযী 67 ৃোযাফগঞ্জ 9 াটওয়াযী ফাপ্রড় 5853
803 ছপ্রেনা খােুন ুপ্রজয়া খােুন প্রপে 67 ৃোযাফগঞ্জ 9 ফাআনযয ফাশয ফাপ্রড় 5943
804 জাভার ঈপ্রদ্দন জপ্রভরা খােুন ছেু প্রভয়া 67 ৃোযাফগঞ্জ 9 গ্রাভ যোয জাভাশরয ফাপ্রড় 5933
805 ৃভাঃ অজায প্রভয়া ভানছুযা খােুন োরূ ভাপ্রঝ 67 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভুন্সী ভাপ্রঝ ফাড়ী 5962
806 অফু োশয োশযা ফানু ৃোযফান অরী 67 ৃোযাফগঞ্জ 9 যাস্তায াশয ফাড়ী 5965
807 ৃভাঃ অফদরু খাশরে নুযুন ৃনছা ৃফগভ ভুেফুর অম্মদ 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 অপ্রভন ঈরযা ভাওরানা ফাপ্রড় 4225
808 অছান ঈরযা জপুা খােুন রুৎপয যভান 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 অছান ঈরযায ফাপ্রড় 5823
809 পাশেভা ৃফগভ অয়াশেয ৃনছা নুযুর ে 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 োযী ফাপ্রড় 5829
810 অশরয়া ৃফগভ প্রপশযাজা ৃফগভ অব্দযু যফ 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5957
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811 প্রভশনায়াযা ৃফগভ ভুযপ্রদা ৃফগভ নপ্রজয অম্মদ 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 অরী ঈরযা োক্তায ফাপ্রড় 5950
812 ৃভাঃ জপ্রফ ঈরযা ভাআপুশরয ৃনছা প্রপে ঈপ্রদ্দন াটওয়াযী 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 ৃভাাম্মদ অরী াশটায়াযী 5964
813 ভপ্রপজযু যভান ছপ্রেনা খােুন ফপ্রয ঈরযা 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 াজী ভপ্রপশজয ফাড়ী 5961
814 ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ অশুযা খােুন জয়নার অফদীন 66 ৃোযাফগঞ্জ 9 ইভান অরী ৃভিায ফাপ্রড় 6009
815 ৃভাঃ নুযুজ্জাভান াপ্ররভা খােুন  ান প্রভয়া 65 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রনয ভাষ্টায ুযােন ফাপ্রড় 5827
816 ছপ্রেনা ৃফগভ অপ্রপয়া খােুন েনু প্রভয়া 65 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভুপ্রন্স ভাপ্রজয ফাপ্রড় 5934
817  ভশনাজা ৃফগভ অশুফী খােুন ভপ্রজফুর ে 64 ৃোযাফগঞ্জ 9 জাভাশরয ফাপ্রড় 4016
818 খুেু ভপ্রন নজফুা োেুন েপ্রযে ঈরযা 64 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভোশগা ফাপ্রড় 4785
819 প্রফপ্রফ াশজযা খােুন ভুে ভপ্রপয়া খােু ভপ্রনয অম্মাদ 64 ৃোযাফগঞ্জ 9 গ্রাভ যোয জাভাশরয ফাপ্রড় 4008
820 ছাশফযা খােুন যপ্রশভয ৃনছা ভপ্রপজর ে 64 ৃোযাফগঞ্জ 9 ভপ্রজদ ভাপ্রঝয ফাপ্রড় 5946
821 প্রভশনায়াযা ৃফগভ খায়যুন ৃনছা অফুর োভায 64 ৃোযাফগঞ্জ 9 প্রফপ্রয ঈরযায ফাপ্রড় 5947
822 প্রশযাজা খােুন জফুা খােুন অনছয অরী 64 ৃোযাফগঞ্জ 9 অনায ঈরযায ফাপ্রড় 5977
823 প্রভশনায়াযা ৃফগভ ুপ্রজয়া খােুন ভয অরী 62 ৃোযাফগঞ্জ 9  ান প্রভয়ায ফাড়ী 5945
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