
বড়খেড়ী ইউনিয়ি পনিষদ, িামগনি লক্ষ্মীপুি ফবশল আশডট: ১০ ৃভ ২০২২
ক্রম উপকািখ াগীি িাম মািাি িাম নপিাি িাম বয়স ইউনিয়ি ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

1 ৃভাোঃ নূযুর ইরাভ াফপয়া ৃফগভ রফিয়ত উল্ল্যা 77 ফড়শেড়ী 1 ৃভাশর উফিন ৃভম্বাশযয 7-Jan-08
2 এনাভুর ি আপশযাজা ৃফগভ াফযছ আভদ 73 ফড়শেড়ী 1 MOWLOBI ABDUL 7-Jan-20
3 ভফপজরু ি ফজপা োতুন এছাি ফভঞা 79 ফড়শেড়ী 1 SOFIKER BARI 7-Jan-20
4 আফদরু াই আফছয়া োতুন তফযয়ৎ উরযা 79 ফড়শেড়ী 1 BOJIOL HAQUE MUHURI 7-Jan-20
5 ফগফয ফারা দা যভাই ফারা দা রধয দা 89 ফড়শেড়ী 1 NOYAN BABUR BARI 7-Jan-20
6 ৃোিন চন্দ্র দা িুিী ফারা দা িুরধয চন্দ্র দা 74 ফড়শেড়ী 1 KHON SORDAR BARI 7-Jan-20
7 ভফ উফিন ছাশদা োতুন াশ আরভ 74 ফড়শেড়ী 1 MOHIUDDIN BARI 7-Jan-20
8 ভুযফত ফারা দা ভাধফী ফারা দা অনুশতাল চন্দ্র দা 78 ফড়শেড়ী 1 MOSLEH UDDIN KOLONI 7-Jan-20
9 ভফন ফারা দা তুরী ফারা দা ফিযন চন্দ্র দা 65 ফড়শেড়ী 1 SUBAS BABUR BARI 7-Jan-20

10 ফফদয়র আরভ যাশফয়া োতুন পজশরয যভান 80 ফড়শেড়ী 1 BOJLUL HAQU MUNSI 7-Jan-20
11 ুফফরা দা ধশনশ্বযী ফারা দা রক্ষন চন্দ্র দা 72 ফড়শেড়ী 1 SUBILAS ER BARI 7-Jan-20
12 আব্দযু যফ ৃদশরাফ ফফফফ পশয়জ আাম্মদ 74 ফড়শেড়ী 1 akborer bari 7-Jan-20
13 আফদযু যফ াশজযা োতুন ৃানা ফভঞা 86 ফড়শেড়ী 1 korimer bari 7-Jan-20
14 ৃফচুযাভ দা িল্পনা ফারা দা দীশন চন্দ্র দা 68 ফড়শেড়ী 1 nijam koloni 7-Jan-21
15 িভরা যানী ীর শজজশ্বযী ীর ুশযন্দ্র িুভায ীর 81 ফড়শেড়ী 1 tulani siler bari 7-Jan-20
16 আম্মদ উরযা ছাশয়দা োতুন ৃানা ফভঞা 82 ফড়শেড়ী 1 KAMALER BARI 7-Jan-20
17 ৃভাোঃ ফযাজরু ইরাভ আফছয়া োতুন াভছুর ইরাভ 85 ফড়শেড়ী 1 khursid muhurim bari 7-Jan-20
18 জাান আযা ৃফগভ াশফদা োতুন াভছুফিন ৃচৌধূযী 79 ফড়শেড়ী 1 Abdur Rob Master Bari 7-Jan-15
19 ৃরাি চন্দ্র দা ভন্দাধযী ফারা দা ৃেভানন্দ দা 80 ফড়শেড়ী 1 mosle uddin koloni 7-Jan-09
20 ফফুর ফারা দা ফভযন ফারা দা ভনযন চন্দ্র দা 68 ফড়শেড়ী 1 rogunathpur 7-Jan-19
21 জাভার উফিন ৃভাশযা োতুন ইভাইর ৃাশন 78 ফড়শেড়ী 1 togunathpur 8-Jan-20
22 আফদযু যফ ভৃ : আফফদা োতুন ভৃ : ভফজফর ি 74 ফড়শেড়ী 1 ragunath pur 8-Jan-20
23 যাশরা োতুন াশজযা োতুন আফদরু ভন্নান 73 ফড়শেড়ী 1 ROGUNATHPUR 8-Jan-20
24 ৃভাোঃ ফাায উফিন ভশনায়াযা ৃফগভ ভফপজর ি 72 ফড়শেড়ী 1 rogunathpur 8-Jan-20
25 নুয আক্তায অফজপা োতুন পফছয়র আরভ 79 ফড়শেড়ী 1 barakheri 8-Jan-20
26 ৃভাোঃ জাভার উফিন ফেনা োতুন আফদু ফদ 74 ফড়শেড়ী 1 barakheri 8-Jan-20
27 ভাফপয়া োতুন আশভনা োতুন ৃভােছশদয যভান 75 ফড়শেড়ী 1 barakheri 8-Jan-20
28 ৃভাোঃ জািাফযয়া ফছফিিা োতুন ৃভাোঃ ৃাশন 70 ফড়শেড়ী 1 brakheri 8-Jan-20
29 ৃযফজয়া ৃফগভ আফপয়া ৃফগভ আছর ি 73 ফড়শেড়ী 1 brakheri 8-Jan-20
30 ৃযো ফারা দা যভফন দা োন িৃষ্ণ দা 63 ফড়শেড়ী 1 JELI COLONI 7-Jan-20

বয়স্ক  ািা  -  উপকািখ াগীি িানলকা

Page 1 of 26



বড়খেড়ী ইউনিয়ি পনিষদ, িামগনি লক্ষ্মীপুি ফবশল আশডট: ১০ ৃভ ২০২২
ক্রম উপকািখ াগীি িাম মািাি িাম নপিাি িাম বয়স ইউনিয়ি ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

বয়স্ক  ািা  -  উপকািখ াগীি িানলকা

31 ফভনতা ফারা দা িুটি ফারা দা িৃষ্ণ িুভায দা 74 ফড়শেড়ী 1 ROGINAT PUR 7-Jan-20
32 াফরভা ৃফগভ তফপয়া োতুন ৃভাোঃ ৃরদ ুফভয়া 72 ফড়শেড়ী 1 ROGINAT PUR 7-Jan-20
33 ভফযয়ভ ফফয়া ৃজাশফদা োতুন াফযছ আোঃ 64 ফড়শেড়ী 1 BAHAR CARANG BARI 7-Jan-20
34 াাযা ৃফগভ াশেযা ৃফগভ জফফউর ি 68 ফড়শেড়ী 1 CHARANG BARI 7-Jan-20
35 গীতা যাণী ীর ুয ফারা ীর নশগন্দ্র িুভায ীর 69 ফড়শেড়ী 1 TUPANI SHAILER BARI 7-Jan-20
36 আশভনা োতুন ছাশরা ি ফজরুর ি 63 ফড়শেড়ী 1 BASONAR BARI 7-Jan-20
37 ানযা োতুন দানফ ফফয়া ভুেযর ৃভম্বায 65 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
38 যানী ফারা নাফয়া ফাী িৃষ্ণ িুভায জরদা 74 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
39 ৃিছরাভ ফফয়া াফরভা োতুন আরী আাাং 63 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
40 নুয জাান ৃফগভ জফযা োতুন ভুগুর আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
41 নাফছভা োতুন ছাফফদা োতুন াশ আরভ 64 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
42 আশনায়াযা আযপফত অফর উরযা 63 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
43 যন আক্তায পাশতভা োতুন ভুনুয আম্মদ 64 ফড়শেড়ী 1 ভফজদ ফাফড় 7-Jan-21
44 নাফছযুর ি আশয়া োতুন এছাি 92 ফড়শেড়ী 2 ANIS MUNSIR BARI 7-Jan-20
45 ফনয়ফত ফারা দা আফচ ফারা দা অধীয চন্দ্র দা 84 ফড়শেড়ী 2 BISSO BEDIR PASE 7-Jan-21
46 ৃনার চন্দ্র দা যুা ফারা দা োনফয দা 81 ফড়শেড়ী 2 NEPAL MIOSTRI BARI 7-Jan-20
47 ভফরনা ফারা দা ফয ফারা দা ূমবয িুভায দা 86 ফড়শেড়ী 2 KANTI LAL DASER BARI 7-Jan-20
48 ৃভাোঃ ৃদাশয়ত উল্ল্া ফফফফ আয়া োতুন াদাত উল্ল্া 69 ফড়শেড়ী 2 nur hasan munsi bari 7-Jan-20
49 যাভর চন্দ্র দা ফফশনাদা ফারা দা জগদী দা 70 ফড়শেড়ী 2 sreebas babur bari 7-Jan-20
50 ৃভাাম্মদ ইয়াফছন ৃোশদজা োতুন ৄছয়দ আাম্মদ 89 ফড়শেড়ী 2 iyasin miar bari 7-Jan-20
51 ৃভাোঃ ুজু ছাশরা ৃফগভ এয়ািুফ আরী 77 ফড়শেড়ী 2 motlob miar bari 7-Jan-20
52 ৃভাোঃ ফপউর আরভ াশজযা োতুন নুয ৃভাাম্মদ 74 ফড়শেড়ী 2 SOPIUL ALAMER BARI 7-Jan-20
53 আশনায়াযুর ি াশজযা োতুন নুয আাম্মদ 90 ফড়শেড়ী 2 anu sordar bari 7-Jan-20
54 ছফিনা োতুন আফপয়া োতুন আফদযু যফদ 94 ফড়শেড়ী 2 Siddik Ullah Member Bari 7-Jan-20
55 ৃফরাশয়ত ৃাশন ফুযা োতুন নফজয আাম্মদ 77 ফড়শেড়ী 2 BELAYET MIAR BARI 7-Jan-20
56 ৃভাোঃ ফছফিি উরযা অশদা োতুন ৃভাোঃ ইফি 70 ফড়শেড়ী 2 KHURSHID MUHURI BARI 7-Jan-20
57 ভশনক্কাযা ৃফগভ ফছয়া ৃফগভ ৃগারা ৃছাফান 78 ফড়শেড়ী 2 NUE HOSEN MUNSI BARI 7-Jan-20
58 জাানাযা ৃফগভ যফভা োতুন আফদরু ফদ 79 ফড়শেড়ী 2 ANAM DOPADAR BARI 7-Jan-20
59 আফদরু ভন্নান যাশফয়া োতুন তপফয আশভদ 68 ফড়শেড়ী 2 islam bepai bari 7-Jan-20
60 আফদরু াফ পাশতভা োতুন াভছর ি 84 ফড়শেড়ী 2 samsol miar bari 6-Jan-09
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61 ছাফপয়া ৃফগভ ৃযাশিয়া ৃফগভ ভফপজরু ি 88 ফড়শেড়ী 2 BARAKHERI 1-Jan-19
62 নশগন্দ্র িুভায ীর ভশশ্বযী ীর ুশযন্দ্র িুভায ীর 84 ফড়শেড়ী 2 barakheri 7-Jan-20
63 াশিযা োতুন ৃভছাফ ফফয়া আফয়ভ ি 78 ফড়শেড়ী 2 barakheri 7-Jan-19
64 হুভায়ুভ িফফয যাফেয়া োতুন াশ আরভ 69 ফড়শেড়ী 2 Rahgunathpur 7-Jan-17
65 এনাভুর ি জহুযা োতুন আফভনুর ি 75 ফড়শেড়ী 2 ৃানা  ফভয়া াজী ফাড়ী 1-Jan-11
66 নুয জাান ৃফগভ পাশতভা ৃফগভ আফদরু ফদ 84 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 8-Jan-20
67 তপফছয আভদ ভফযয়শভয ৃনছা ৃতাপাজ্জর ি 78 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 8-Jan-20
68 ৃভয়াশভয ৃনছা ৃদরাফফফয়া এযাপান উফিন 75 ফড়শেড়ী 2 barakheri 8-Jan-20
69 ফফশনাদ দা ফনরতা দা ফগফযন্দ্র িুভায দা 74 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 8-Jan-20
70 ৃভাোঃ আফদযু যফ আফছয়া োতুন ৃগারাপ যভান 74 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 8-Jan-20
71 ুযাইয়া ৃফগভ যফছয়া ৃফগভ ফক্তায ৃাশন 74 ফড়শেড়ী 2 barakheri 8-Jan-20
72 আফদরু ভনাপ নুয জাান আরী ৃাশন 78 ফড়শেড়ী 2 barakheri 8-Jan-20
73 আফুর িাশভ ভাভুদা োতুন ভুজাফ্পয আম্মদ 71 ফড়শেড়ী 2 barakheri 8-Jan-20
74 আশরাযাফন চক্রফতীী বূফন তাযা চক্রফতীী োন ৃগাার চক্রফতীী 74 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 8-Jan-20
75 অফরভা োতুন আশয়া োতুন নুয আভদ 84 ফড়শেড়ী 2 barakheri 7-Jan-21
76 আঙিাশজয ৃনছা ফিয়া োতুন ভভতাজ ফভয়া 78 ফড়শেড়ী 2 HABIB ULLAH HAZI 7-Jan-10
77 াাজান ৃফগভ যাশরা োতুন ইয়ািুফ আরী 74 ফড়শেড়ী 2 MOTU COKIDER BARI 7-Jan-10
78 ৃভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ যাফপয়া োতুন াশ আরভ 69 ফড়শেড়ী 2 shamsul miaer bari 7-Jan-20
79 ভাজব না ফারা দা ফি ভফন দা অন্নদা দা 68 ফড়শেড়ী 2 ANNODAER BARI 7-Jan-20
80 আশভনা ৃফগভ আযশপাজা োতুন আফনছর ি 66 ফড়শেড়ী 2 ANISUL HAQER BARI 7-Jan-20
81 ছাশরা ৃফগভ ফপশযাজা োতুন াভছর ি 64 ফড়শেড়ী 2 SANSUL HAQER BARI 7-Jan-20
82 জাানাযা ৃফগভ াছনাযা ৃফগভ াফফফুয যভান 65 ফড়শেড়ী 2 HABIBER BARI 7-Jan-20
83 ৃভাোঃ জাভার উফিন ৃনায়াযা ৃফগভ তপফয আাশম্মদ 70 ফড়শেড়ী 2 HONOR BARI 7-Jan-20
84 ৃভাোঃ আফুর োশয়য নুয ফানু াফফফুয যভান 68 ফড়শেড়ী 2 MOTI COKIDER BARI 7-Jan-20
85 ৃিাফিরা ৃফগভ িাজর ৃফগভ জয়নার আশফদীন 63 ফড়শেড়ী 2 MOTI COKIDER BARI 7-Jan-20
86 চন্দনা যানী দা আভীয় ফারা দা অফনন্দ্র চন্দ্র দা 73 ফড়শেড়ী 2 barakheri 7-Jan-21
87 ভশনায়াযা ৃফগভ ফপশযাজা ৃফগভ িারাভ 76 ফড়শেড়ী 2 barakheri 7-Jan-21
88 ৃভাাযাযপ ৃাশন যফপশিয ৃনছা যফপিূর ি 91 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-20
89 তফযপা োতুন ভািছুদা োতুন আোঃ ভফজদ 64 ফড়শেড়ী 2 চয দযশফ 7-Jan-20
90 ৃভাোঃ আফদরু োশরি আশফদা োতুন ৃিাব্বাত আরী 68 ফড়শেড়ী 2 দফক্ষন টুভচয 7-Jan-21
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91 ৃভাক্তাশযয ৃনছা ফফফফ আফছয়া ফজউল্ল্যা 63 ফড়শেড়ী 2 যঘুনাথুয 7-Jan-21
92 আশয়া ৃফগভ ফানু আফদরু আরী 68 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-21
93 ভুর্িদা ৃফগভ ৃাশন আযা আফদু ারাভ 64 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-21
94 ৃভাতাাযা ৃফগভ ছাশয়যা োতুন ৃতাপাশয়র আাাং 64 ফড়শেড়ী 2 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
95 ফজয়া োতুন ুযাইয়া ৃফগভ পশয়জ যভান 69 ফড়শেড়ী 2 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
96 ভঞ্জ ুফারা দা ফফজন ফারা দা িভরা িান্ত দা 74 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
97 ফফফফ পাশতভা াফরভা োতুন েুযফদ আরভ 69 ফড়শেড়ী 2 ফড়েড়ী 7-Jan-21
98 ৃগারাভ ছায়ায নুয জাান ৃফগভ ভাষ্টায ৃভাস্তাফপজযু যভান 66 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
99 উজ্জরা ফারা দা তুরী ফারা দা জয়ফয দা 67 ফড়শেড়ী 2 ৃনার ফভফিয ফাফড় 7-Jan-21

100 যফভা ৃফগভ ভািুদা ৃফগভ ৃভৌরবী ভফপজর ি 70 ফড়শেড়ী 2 ভুিফুর আম্মদ াশপজ ফাড়ী 7-Jan-21
101 ফানী ফরা দা ইফা যানী দা ফক্ষফত চন্দ্র দা 68 ফড়শেড়ী 3 OSIM MASTER BARI 7-Jan-20
102 ঠ যানী দা যাভা ফেয়া যানী দা অনন্ত রার দা 67 ফড়শেড়ী 3 OSIM MASTAR BARI 7-Jan-20
103 আফছয়া পাশতভা োতুন আফদরু ি 99 ফড়শেড়ী 3 bisso bedir dokkhine 7-Jan-20
104 আফদরু ভাশরি আপশযাজা োতুন ফাদা আরভ 73 ফড়শেড়ী 3 habib ullah haji bari 7-Jan-20
105 ৃভাোঃ আফদলু্ল্া ভুজাফম্বয়া আফদরু ভফজদ 79 ফড়শেড়ী 3 bedir pase 7-Jan-20
106 ৃভাাম্মদ াফনপ আপশযাজা োতুন ফাদ আরভ 75 ফড়শেড়ী 3 Habulla Haji Bari 7-Jan-20
107 আফদরু ারাভ ৄয়শদয ৃনছা াশ আরভ 83 ফড়শেড়ী 3 moti sokidar bari 7-Jan-20
108 ফফফফ আয়া আফম্বয়া োতুন আফদরু ফদ 82 ফড়শেড়ী 3 jomadar bari 7-Jan-20
109 নুযুর ইরাভ ছাশয়যা োতুন াভছর ি 72 ফড়শেড়ী 3 habibullah hazi bari 7-Jan-20
110 ফজর ি ভাফপয়া োতুন ভফজি্ফুর ি 88 ফড়শেড়ী 3 islam beparir bari 7-Jan-20
111 ভফপউর ি আশয়া োতুন রান ফভয়া 79 ফড়শেড়ী 3 KORES BARI 7-Jan-20
112 ৃভাোঃ ফপউর আরভ নফফদা োতুন নফজয আম্মদ 69 ফড়শেড়ী 3 SOPIUL ALOMER BARI 7-Jan-20
113 ফনজাভ উফিন াাযা োতুন নফজয আম্মদ 78 ফড়শেড়ী 3 NOJIR MASTER BARI 7-Jan-20
114 আফদরু ান্নান েফতজা োতুন যাজা ফভয়া 69 ফড়শেড়ী 3 amtoli bari 7-Jan-20
115 জফফয়র ি েফতজা োতুন যাজা ফভয়া 79 ফড়শেড়ী 3 amtoli bari 7-Jan-20
116 াভছুন নাায ুফপয়া ৃফগভ আফদরু ভন্নান 82 ফড়শেড়ী 3 HABIB ULLAH HAJI BARI 7-Jan-20
117 নফফদা োতুন আফফদা োতুন িারা ফভয়া 84 ফড়শেড়ী 3 jamadar Bari 7-Jan-20
118 ভুজাশম্মর ি ভয়ভুনা োতুন নুয আম্মদ 78 ফড়শেড়ী 3 habib ullah hazi bari 7-Jan-20
119 জাানাযা ৃফগভ াাযা োতু আফদযু যফদ 78 ফড়শেড়ী 3 MOTI SOKIDAR BARI 7-Jan-20
120 তফফয়া োতুন ফয়া োতুন জারার আশভদ 74 ফড়শেড়ী 3 JAHANGIR MAWLANAR 7-Jan-20
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121 আফদরু াই ছশরভা োতুন আফদরু গপুয 79 ফড়শেড়ী 3 BISSO BEDIR PASE 7-Jan-20
122 অফজপা ৃফগভ আশভনা োতুন নুয ইরাভ 74 ফড়শেড়ী 3 BISSO BERIR PASE 7-Jan-20
123 ভুজাশম্মর ি াফপয়া োতুন াশ আরভ 74 ফড়শেড়ী 3 DAI BARI 7-Jan-20
124 ৃভাোঃ ফফদয়র আরভ নফীদা োতু নফজয আাম্মদ 82 ফড়শেড়ী 3 BISSO BEDIR PASE 7-Jan-20
125 ৃভায়াশজ্জভ ৃাশন ভনফজভা োতুন ছাফফদর ি 73 ফড়শেড়ী 3 BISSO BEDIR PASE 7-Jan-20
126 াফরভা োতুন ৃছযাশজয ৃনছা আফদরু াফরভ 80 ফড়শেড়ী 3 bisso berir pase 7-Jan-21
127 আদযী ফারা দা যফজ্জতা ফারা দা ঠািুয দা 69 ফড়শেড়ী 3 barakheri 1-Jan-15
128 ুফপয়া আশভনা ফাদা আরভ 69 ফড়শেড়ী 3 barakheri 7-Jan-17
129 জফভ উফিন ৃফগভ াশ আরভ 78 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
130 ৃভাাম্মদ াফনপ পাশতভা োতুন ৄছয়দ আম্মদ 75 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
131 আজাশ্বয আাম্মদ পাশতভা োতুন ৄছয়দ আাম্মদ 85 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
132 ৃভাাম্মদ েফররুয যভান আশয়া োতুন আফদরু িফযভ 84 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
133 াভছুন নাায ভাভুদা োতুন ভুনছুয আাম্মদ 86 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
134 ফফদয়র আরভ ফদরযা ৃফগভ ৃানা ফভয়া 70 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
135 যফছয়া োতুন আফম্বয়া োতুন ভুিফুর আশভদ 79 ফড়শেড়ী 3 barakheri 6-Jan-13
136 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা ভয়না োতুন আরী ফভয়া 91 ফড়শেড়ী 3 rogunathpur 8-Jan-20
137 ফপশযাজা ৃফগভ ছাশয়দা োতুন ভুিছুশদয যভান 79 ফড়শেড়ী 3 rogunathpur 8-Jan-20
138 ভুছুি্ফ ফফয়া ভনা োতুন মযত আরী 84 ফড়শেড়ী 3 BARAKHERI 7-Jan-21
139 ভাযজাান ৃফগভ াযশপাজা োতুন যফপিুর ি 71 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
140 ৃভাযা ৃফগভ ভাযশপাজা ৃফগভ আফদু ফদ 74 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
141 াাজান ৃফগভ আফফয়া োতুন ভফতউয যভান 71 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
142 ৃভাোঃহুভায়ুন িফফয ফফযনা ৃফগভ আফদযু যফ 70 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
143 ভুর্িদ আশভদ ভাাভুদা ৃফগভ নুয আভদ 83 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
144 াানাযা োতুন পাশতভা োতুন আফদরু াই 73 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
145 ৃভাাম্মদ ফযাজ ভাফপয়া োতুন আফনছর ি 71 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
146 যশভ চন্দ্র দা ফফজন ফারা দা জাফভনী িুভায দা 66 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
147 পাশেযা োতুন ৃাশন ফানু ভনছুয আভদ 74 ফড়শেড়ী 3 Barakheri 7-Jan-20
148 ৃভাোঃ নুয নফী আশনায়াযা ৃফগভ আফদযুফ 66 ফড়শেড়ী 3 BISSO BERI 7-Jan-20
149 াানাযা ৃফগভ আপশযাজা োতুন ভাপুজর ি 68 ফড়শেড়ী 3 NOZIR MAZIER BARI 7-Jan-20
150 ৃভাোঃ ভাভুদর ি ৃগারা ফফয়া ৃতাপাশয়র আম্মদ 73 ফড়শেড়ী 3 barakheri 7-Jan-20
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151 ৃভাাম্মদ তপফছয আম্মদ আনজভুাযা ৃফগভ আফদরু আউয়ার 84 ফড়শেড়ী 3 barakheri 7-Jan-20
152 যফভা োতুন রুৎপায ৃনছা ৃভাোঃ যফপি উফিন 64 ফড়শেড়ী 3 MAMUN SHABEBER BARI 7-Jan-20
153 ৃভাোঃ নুয উফিন ফপশযাজা ৃফগভ ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 66 ফড়শেড়ী 3 BISSO BARI 7-Jan-20
154 াফপয়া োতুন ছফিনা োতুন ফাদা আরভ 82 ফড়শেড়ী 3 MAMUN SAHEBER BARI 7-Jan-20
155 ভশনায়াযা ৃফগভ াভছু নাায ৃভাোঃ াছান 71 ফড়শেড়ী 3 KORES BARI 7-Jan-20
156 ৃাাশগয ৃনছা পাশতভা ৃফগভ ফিত ফভয়া 64 ফড়শেড়ী 3 DAI BARI 7-Jan-20
157 জান্নাশতয ৃনছা ৃফগভ ফফয়া ৄছয়দ আাম্মদ 68 ফড়শেড়ী 3 BARIER PAS 7-Jan-20
158 নাজভা ৃফগভ জাফভরা োতুন যফফয়র ৃাশন 65 ফড়শেড়ী 3 BISSO BARI 7-Jan-20
159 ৃভাোঃ এনাভুর ি আশয়া োতুন ৄছয়দ আাম্মদ 70 ফড়শেড়ী 3 BARIR PAS 7-Jan-20
160 ৃভাোঃ ফনজাভ উফিন ছাশয়যা ৃফগভ আফদযু যফদ 90 ফড়শেড়ী 3 MOSTAFAER BARI 7-Jan-20
161 নুয জাান ৃফগভ আফফদা োতুন তপফছয আাম্মদ 74 ফড়শেড়ী 3 GIAS MEMBER BARI 7-Jan-21
162 নুযজাান ৃফগভ ছহুযা োতুন ভুজাায আম্মদ 70 ফড়শেড়ী 3 ZOMODAR BARI 7-Jan-20
163 আফদরু ভফতন নুযজাান ৃফগভ ৃভাাশযপ ৃাশন 66 ফড়শেড়ী 3 BARIER PASE 7-Jan-20
164 ভফযয়ভ ৃফগভ আশনায়াযা ৃফগভ ৃভাোঃ ইফিছ 69 ফড়শেড়ী 3 ফড়শেযী 7-Jan-20
165 াজান ৃফগভ আশয়া োতুন আফদরু ীদ 64 ফড়শেড়ী 3 যঘুনাথুয 7-Jan-21
166 যা ভন চন্দ্র দা উশম্ম তাযা দা উশভ চন্দ্র দা 66 ফড়শেড়ী 3 Borokhari 7-Jan-21
167 ভাভুদা ৃফগভ ভনজভুা েুযফদ আরভ 65 ফড়শেড়ী 3 আভতরী ফাফড় 7-Jan-21
168  আফুর িারাভ যাশরা োতুন ৃযজাউর ি 74 ফড়শেড়ী 4 abidullah sordar bari 7-Jan-20
169 পশয়জ আশভদ ভফযয়শভয ৃনছা াফযছ আশভদ 79 ফড়শেড়ী 4 hasem keranir bari 7-Jan-20
170 ৃভাোঃ আফদরুযা আফছয়া োতুন ৃভাোঃ নুয ফভয়া 71 ফড়শেড়ী 4 muslim hazi bari 7-Jan-20
171 আফুর িাশভ জশুরো োতুন জফফয়র ি 80 ফড়শেড়ী 4 azad uddiner bari 7-Jan-20
172 নুয আরভ তপফছয আম্মদ তপফয আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 4 NUR MIAR BARI 7-Jan-20
173 ৃযান আক্তায ধনুয়া োতুন আফজজয যভান 69 ফড়শেড়ী 4 MUSLIM HAZI BARI 7-Jan-20
174 ৃভাোঃ আফদযু যফ ৃভাাম্মদ ভাভুদা োতুন ৃভাোঃ ৃভাজাফ্পয আভদ 69 ফড়শেড়ী 4 NURU MIA DALAL BARI 7-Jan-20
175 ৃভাোঃ ৃফরাশয়ত ৃাশন াশফযা োতুন াফযছ আাম্মদ 84 ফড়শেড়ী 4 LAL MIA HAJI BARI 7-Jan-20
176 ৃভাোঃ অফশদয যভান অফছভা োতুন নফজয আম্মদ 79 ফড়শেড়ী 4 MUSLIM HAJI BARI 7-Jan-20
177 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা অফজপা োতুন াশ আরভ 88 ফড়শেড়ী 4 mujassor buia bari 7-Jan-20
178 পাশতভা োতুন েফতজা োতুন ৃভাোঃ ভাশআরভ 78 ফড়শেড়ী 4 akram munsi bari 7-Jan-20
179 ৃভাোঃ এিযাভ উফিন াভছুয ৃনায আফজজর ি 77 ফড়শেড়ী 4 akram munsi bari 7-Jan-20
180 ৃভাোঃ আফদরু ভাশরি আফছয়া োতুন আফদরু অদদু 70 ফড়শেড়ী 4 nur mia bari 7-Jan-20
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181 ৃভাোঃ ৃগাপযান উফিন জাশিযা োতুন ভািুশদয যভান 79 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-08
182 ভনাক্কাযা ৃফগভ াফফয়া ৃফগভ ফছফিি উরযা 80 ফড়শেড়ী 4 ISLAM HAZIR BARI 7-Jan-20
183 ৃিছরাভ ফফয়া ভফযয়ভ ফফয়া ছাফফদর ি 70 ফড়শেড়ী 4 dain majir bari 7-Jan-20
184 ভাভুদরু ি যফচয়া োতুন িারা ফভয়া 79 ফড়শেড়ী 4 dain majir bari 7-Jan-20
185 আফদরু ভাশরি জফভরা োতুন ভনতাজর ি 79 ফড়শেড়ী 4 abaidulla sordar bari 7-Jan-20
186 ৃভাোঃ জফভ উফিন ফদ োতুন ৃভাোঃ এযপান উফিন 74 ফড়শেড়ী 4 OZIULLAH MEMBER BARI 7-Jan-20
187 আশভনা ৃফগভ নূয ৃনছা ৃভাোঃ ফাদা আরভ 84 ফড়শেড়ী 4 NOJOR ALI SOWDAGOR 7-Jan-20
188 ভাফপয়া োতুন আফছভা োতুন আফদু ারাভ 79 ফড়শেড়ী 4 EAQUB ALI SOWDAGOR 7-Jan-20
189 যফভা োতুন ৃরফদয়া োতুন ৃভাোঃ ভন্তাজ 82 ফড়শেড়ী 4 MONIR MIAR BARI 7-Jan-20
190 ৃজাযা োতুন ভাশজদা োতুন জয়নার আফদীন 80 ফড়শেড়ী 4 NUR ISLAMER BARI 7-Jan-20
191 ফফরফিছ ৃফগভ ভয়না োতুন জারার আশভদ 69 ফড়শেড়ী 4 ISLAM HAZIR BARI 7-Jan-20
192 ৃভাোঃ অফশদয যভান আশভনা োতুন ৃছযাজর ি 79 ফড়শেড়ী 4 muslim hazi bai 7-Jan-20
193 ফফদউয আরভ জফভরা োতুন ৃভাোঃ ৃফচু 72 ফড়শেড়ী 4 abaidullah sordar bari 7-Jan-20
194 তপফছয আভভদ িুরছুভা ৃফগভ আরী আম্মদ 88 ফড়শেড়ী 4 lal miahejur bari 7-Jan-20
195 াানাযা ৃফগভ েফতজা ৃফগভ ভাম্মদ ৃাশন 84 ফড়শেড়ী 4 SAHAB UDDIN MIAR 7-Jan-20
196 আফদরু ভাশরি িুরছুভ ফফয়া ভফজফুর ি 84 ফড়শেড়ী 4 malek miar 7-Jan-20
197 ছাশয়দর ি াফরভা োতুন ইয়ািুফ আরী দাগয 92 ফড়শেড়ী 4 eaqub ali sodagor bari 7-Jan-20
198 ৃভাোঃ আফুর িারাভ অফজপা োতুন াশ আরভ 83 ফড়শেড়ী 4 muzassor buia bari 7-Jan-20
199 াাজান ৃফগভ িুরছুভ ফফয়া ৃজফর ি 80 ফড়শেড়ী 4 muslim hazi bari 7-Jan-20

200 ৃভাোঃ আফুর িাশভ াশিযা োতুন ৃফরাশয়ত ৃাশন 68 ফড়শেড়ী 4 muzassor buia bari 7-Jan-20
201 ভশনায়াযা ৃফগভ ভাভুদা ৃফগভ ৃভাপাজ্জর ি 74 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-16
202 ফফরফি ৃফগভ ভনজা ৃফগভ ৃভাস্তাফপজযু যভান 74 ফড়শেড়ী 4 ahammad ullah bari 7-Jan-20
203 ৃভাোঃ এনাভুর ি ছাশদা োতুন ৃভাোঃ ৃভাযশদ যভান 70 ফড়শেড়ী 4 MAMUN SAHEBER BARI 7-Jan-20
204 যফভা ৃফগভ ভশনাজা োতুন যফপিুর ইরাভ 80 ফড়শেড়ী 4 Hasem Karaner bari 7-Jan-20
205 নুয জাান ৃফগভ ভুফছয়া োতুন ৃছযাজর ি 78 ফড়শেড়ী 4 Ali hossener bari 7-Jan-13
206 জফভ উফিন ৃফগভ ফফয়া ৃভাাযপ ৃাশন 84 ফড়শেড়ী 4 Nazmul huduer bari 7-Jan-18
207 ভফযয়ভ ৃনছা আপশযাজা োতুন ভফজফর ি 74 ফড়শেড়ী 4 Mamum Sahaber bari 7-Jan-18
208 আফদযু যফ আশয়া োতুন আফদরু িাশদয দারার 89 ফড়শেড়ী 4 ABDUR RAB MIAR BARI 7-Jan-20
209 ভাপুজরু ি ৄতয়ফা োতুন ভাশ আরভ 88 ফড়শেড়ী 4 BARAKHERI 7-Jan-20
210 আশনায়াযা োতুন ফফফফ পাশতভা োতুন ৃভাোঃ ৄয়দ আম্মদ 79 ফড়শেড়ী 4 MAMUN SAHEBER BARI 7-Jan-20
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211 াযুর ৃফগভ ফদরাযা ৃফগভ ৃানা ফভয়া 86 ফড়শেড়ী 4 MIRAJ MIAR BARI 7-Jan-08
212 আফু তাশয ছাশদা ৃফগভ ৃভািশছদয যভান 74 ফড়শেড়ী 4 barokheri 7-Jan-20
213 নুয আাম্মদ িুরছুভা ৃফগভ আরী আাম্মদ 83 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
214 ভুফচয়া োতুন িুরছুভা আম্মদ আরী আম্মদ 84 ফড়শেড়ী 4 barakheri 4-Jan-11
215 ৃভাোঃ তাফদরু ইরাভ ফদর আশয়া আাজায উফিন 79 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-09
216 াশজদা ৃফগভ ফীজা োতুন ছাফদ ফভয়া 85 ফড়শেড়ী 4 tofayel ahmed haji bari 7-Jan-11
217 ৃভাোঃ াাফ উিীন জশুরো োতুন ৃভায়াজ্জভ ৃাশন 90 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
218 ফফদউর আরভ ভুফচয়া োতুন আোঃ যফদ 79 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-19
219 ৃভাোঃ নাফজভ উফিন ছায়যা োতুন ৃভাোঃ আফদযু যফদ 73 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-19
220 ৃভাোঃ ফফদউর আরভ আশয়া োতুন আফদরু গফন 75 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-19
221 ফর উল্ল্া পশয়জা োতুন াজী তফাযি আরী 74 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-19
222 ৃভাোঃ ভাইন উফিন ছাশয়যা োতুন আফদযু যফদ 70 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
223 ফনজাভ উফিন ভাফপয়া োতুন আফদযু ীদ 69 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
224 আফদরু ভন্নান ছাশয়যা োতুন নাজভুর ি ৃচৌধুযী 75 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
225 নুয জাান ৃফগভ আিফরভা োতুন ফায়দরু ি 74 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
226 আফদরু ভন্নান ভুর্িদা ৃফগভ আফজজর ি 75 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
227 ৃভাোঃ নাফজভ উফিন ভাফঝয়া োতুন নুয আম্মদ 73 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
228 ৃভাোঃ ৃদরয়ায ৃাশন নূযুন ৃনছা ৃভাোঃ পজরুয যভান 90 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
229 ৃভাাম্মদ ৃভাস্তপা ভাফপয়া োতুন ৃভােশরছুয যভান 74 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
230 াভছুন নাায ৃজশফদা োতুন আছাদর ি 65 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 8-Jan-20
231 ফাায োতুন ৃনাফয়দা োতুন ভভতাজর ি 71 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
232 াইপ উরযা ুফপয়া োতুন আফদরু ভন্নাপ 71 ফড়শেড়ী 4 HABIB ULLAH HAZI BARI 7-Jan-10
233 ৃভাোঃ আফদরু ভাশরি োফদজা ৃফগভ ভাশ আরাভ 67 ফড়শেড়ী 4 আফদরু ভাশরশিয ফাড়ী 7-Jan-20
234 িাভার উফিন ৄছয়দা োতুন এছাি ফভয়া 69 ফড়শেড়ী 4 barakheri 10-Jan-20
235 ভুজাপ্পয আশভদ আফিভা োতুন ফশদয যভান 79 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-17
236 ৃযফজয়া োতুন ভাশজদা োতুন ভয়াজ্জভ ৃাশন 74 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-13
237 আছফিযা ৃফগভ ফপশযাজা োতুন জফফয়র ি 64 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-17
238 পশেযা োতুন ছশরভা ৃফগভ ভফজফয ি 76 ফড়শেড়ী 4 Belayet Keranir Bari 7-Jan-10
239 ৄছদযান ৃফগভ ছায়যা োতুন নূয আম্মদ 75 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
240 ফগয়া উফিন রায়রা োতুন ঐফদযু যভান 75 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
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241 ৃভাোঃ আফদরু াশপজ নূয ৃনছা ৃভাোঃ ভাফজয়র ি 84 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
242 ৃভাোঃ িাভার উিীন আফজয়া োতুন ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 70 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
243 আফদরু ভফতন ৃফগভ ফফয়া ভফজফর ি 79 ফড়শেড়ী 4 chomurer bari 7-Jan-20
244 ৃভাোঃ আফনছর ি াশদ ফযয়া ভুিফুর আম্মদ 84 ফড়শেড়ী 4 Nozor Alier Bari 7-Jan-20
245 আফদরু ভনাপ আফিয়া োতুন ফদযু যভান 69 ফড়শেড়ী 4 eyakub Alier Bari 7-Jan-20
246 পয়জর ি যফভা োতুন ইভাইর ৃাশন 69 ফড়শেড়ী 4 EYAKUB ALIER BARI 7-Jan-20
247 ৃভাোঃ জফভ উফিন ৃাশন ফানু ভুনছুয আম্মদ 69 ফড়শেড়ী 4 chomur natir bari 7-Jan-20
248 জাভার উফিন ছাশফদা োতুন ৃভািশদযু ৃনছা 72 ফড়শেড়ী 4 ALI MIAER BARI 7-Jan-20
249 ৃভাোঃ িাভার উফিন জফযপা োতুন ৃভাোঃ ভফজফর ি 69 ফড়শেড়ী 4 MUSLIM HAZIR BARI 7-Jan-20
250 আভফফয়া োতুন ৃজফয ৃনছা ৃভাোঃ ফছফিি উরযা 64 ফড়শেড়ী 4 ABDUL GONIER BARI 7-Jan-20
251 পুরজাান ৃফগভ আজ্জভুান আযা আফদরু ভুনাপ 65 ফড়শেড়ী 4 NOOR MIER BARI 7-Jan-20
252 আশনায়াযা ৃফগভ ভফযয়ভ ৃফগভ াশ আরভ 64 ফড়শেড়ী 4 EBADULLAH MAZIER 7-Jan-20
253 ৃভাোঃ ভফপজরু ি ৃভাাোঃ আফছয়া ৃফগভ আোঃ দদু 70 ফড়শেড়ী 4 NIMTOLI TECK 7-Jan-20
254 াানাযা ৃফগভ ভফযয়ভ ফফয়া যফপিুর ি 68 ফড়শেড়ী 4 RAFIQUEL HAQ MIAER 7-Jan-20
255 ৃযাশিয়া ৃফগভ ভাভুদা োতুন ভাভুদরু ি 64 ফড়শেড়ী 4 ISMAIL HAZIER BARI 7-Jan-20
256 ৃভাোঃ ৃফরভ উফিন অফজপা োতুন াশ আরভ 79 ফড়শেড়ী 4 EYAKUB ALIER BARI 7-Jan-21
257 আফদরু াফ যফভা ৃফগভ াশ আরভ 69 ফড়শেড়ী 4 EYAKUB ALIER BARI 7-Jan-20
258 আব্দরু িাশদয পুরফানু আফর ৃাশন 74 ফড়শেড়ী 4 MAMUN SHAHEBER BARI 7-Jan-20
259 ৃভাোঃ জয়নার আফফদন ুফপয়া োতুন ৃভাোঃ আফজজরু ি 70 ফড়শেড়ী 4 NAZOR ALIER BARI 7-Jan-20
260 ৃভাশছনা ৃফগভ াফফয়া ৃফগভ ফায উফিন 64 ফড়শেড়ী 4 ISLAM HAZIER BARI 7-Jan-20
261 ৃভাোঃ আফুর িারাভ আনজভুান োতুন ৃছযাজর ি 71 ফড়শেড়ী 4 NOOR MIAER BARI 7-Jan-20
262 ৃভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ ছফিনা ৃফগভ ৃভাোঃ জফযুর ি 69 ফড়শেড়ী 4 ALI MIAER BARI 7-Jan-21
263 ৃভাোঃ ফগয়া উিীন ছাশদা োতুন ৃভািছশদয যভান 67 ফড়শেড়ী 4 MAMUN SHAHEBER BARI 7-Jan-21
264 ফফফফ আশয়া ফফফফ আপশযাজা ৃযজ ুআশভদ 63 ফড়শেড়ী 4 HAMIDER BARI 7-Jan-20
265 ৃভাোঃ াাফ উফিন ভাফপয়া োতুন আফদযু যভান 69 ফড়শেড়ী 4 গ্রাভ- ফড়শেযী 7-Jan-20
266 ৃভাফাশশ্বযা োতুন ভাযশপাজা োতুন আনছাযুর ি 73 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-20
267 াছনা আযা ৃফগভ েুযফদা ৃফগভ ৄয়শদয যভান 72 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-20
268 ৃভাোঃ ফপি উফিন ছাফপয়া োতুন আফদযু যফ 70 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
269 ুফপয়া ৃফগভ আপশযাজা ৃফগভ ফছফিি উরযা িাযী 75 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-20
270 নাফজভ উরযা ফপশযাজা ৃফগভ ছাশয়দর ি 67 ফড়শেড়ী 4 YAKUB ALI SODAGAR 7-Jan-20

Page 9 of 26



বড়খেড়ী ইউনিয়ি পনিষদ, িামগনি লক্ষ্মীপুি ফবশল আশডট: ১০ ৃভ ২০২২
ক্রম উপকািখ াগীি িাম মািাি িাম নপিাি িাম বয়স ইউনিয়ি ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

বয়স্ক  ািা  -  উপকািখ াগীি িানলকা

271 ফদরাযা ৃফগভ অফজপা োতুন নুযুর ইরাভ 65 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী, ভাশরি ফভয়ায ফাড়ী 7-Jan-20
272 ভাুদরু ি পশয়শজয ৃনছা আফদরু াফ 71 ফড়শেড়ী 4 উত্তয ফড়শেযী 7-Jan-21
273 ৃভাোঃ আফদরু াশভ জাশভনা োতুন আফদরু ভান্নান 67 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
274 ছফিনা ৃফগভ ভৃি আফছয়া ৃফগভ াভছর ি 66 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
275 ৃভাোঃ াফ উফিন ছাফফয়া োতুন আফদ ুযফ ারাদায 73 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
276 ৃভাাযা ৃফগভ ভাপুজা োতুন আফজজরু ি 69 ফড়শেড়ী 4 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
277 আফুর িাশভ আফপয়া োতুন াভছর ি 70 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
278 আফুর িারাভ াভনুয নাায ৃভাাম্মদ ৃভাস্তপা 67 ফড়শেড়ী 4 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
279 অফনভা যায় ৃচৌধুযী দেুাঃে যনী নন্দী ৃজযাফতরার নন্দী 70 ফড়শেড়ী 4 Borpkhari 7-Jan-21
280 োশয়য ৃনছা আশভনা োতুন ভফজফর ি 74 ফড়শেড়ী 4 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
281 আব্দযু যফ আশয়া োতুন ুরতান আাম্মদ 69 ফড়শেড়ী 4 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
282 নুয জাান ৃফগভ যফছা োতুন নুয ৃভাাম্মদ ৃভম্বায 65 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
283 ফছফিি উরযা পাশতভা োতুন আফদযু যফদ 67 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
284 ৃভাোঃ ৃজফর ি ভাশজদা োতুন ৃভাোঃ ৃভাজাফ্পয আাম্মদ 84 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
285 ৃভাোঃ ছাশদি আশভনা ৃভাোঃ ৃিান্দয আাম্মদ 74 ফড়শেড়ী 4 যঘুনাথুয 7-Jan-21
286 ছাশিনা োতুন ছশরভা োতুন আফদরু িফযভ 69 ফড়শেড়ী 4 noor mohommad hazi 7-Jan-52
287 যফভা োতুন ভাফপয়া োতুন ৃভাোঃশভােশরছয যভান 70 ফড়শেড়ী 4 mamun shaheber bari 7-Jan-21
288 ৃযফজয়া োতুন েতাজা ৃফগভ ৃভাোঃ আরী আম্মদ 77 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
289 ফফফফ াযাধন আশভনা োতুন নুয আম্মদ 67 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
290 ৃভাাম্মদ জফভ উফিন াভছুি্ন ৃনায ফজশরয যভান 65 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
291 ফফরফি ৃফগভ জাান ৃফগভ ভুিফুর আভদ 65 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
292 াভছু উফিন আশনায়াযা ৃফগভ ুজা ফভয়া 66 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
293 াযুর ৃফগভ আনজভুা ৃফগভ ফপয়র আরভ 68 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
294 ভুজাম্মর ি আশভনা োতুন নুযুর ি 71 ফড়শেড়ী 4 nurul haq 7-Jan-21
295 াভছুন্নাায াফফয়া োতুন েুযফদ আরভ 76 ফড়শেড়ী 4 malek miaer bari 7-Jan-21
296 ৃপা োতুন ভাফপয়া োতুন আোঃ ৃছাফান 62 ফড়শেড়ী 4 ভুফরভ াজী ফাফড় 7-Jan-21
297 ৃভাোঃ এনাভুর ি আফছয়া ৃফগভ ৃভামাস্বয আম্মদ 70 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
298 আযশপাজা ৃফগভ ফফফফ আশয়া োতুন ৃভাোঃ াফনপ 70 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
299 ফানু ৃফগভ ভনজা োতুন আব্দরু 71 ফড়শেড়ী 4 C/0 coloni 7-Jan-21
300 ৃভাোঃ ৃভাজাশম্মর ৃাশন জফভরা োতুন ৃভাোঃ ভিফুর আম্মদ 67 ফড়শেড়ী 5 MUJAM MASTER BARI 7-Jan-20
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301 ফপউর আরভ ায়দা োতুন ৃফচু ফভয়া 79 ফড়শেড়ী 5 tal beparir bari 7-Jan-20
302 নফজয আম্মদ অফরভা োতুন ৃভাোঃ ৃাশন 89 ফড়শেড়ী 5 MOJIBOL HOKER BARI 7-Jan-20
303 াফফয়া োতুন ৃজাশফদা োতুন ৃভাোঃ আফর 73 ফড়শেড়ী 5 tal bepari bari 7-Jan-20
304 াফফয়া োতুন ফজপা োতুন নুয আাম্মদ 73 ফড়শেড়ী 5 TAL BEPARI BARI 7-Jan-20
305 আফদরু ফািী আশয়া োতুন আফদরু আফজজ 69 ফড়শেড়ী 5 murad miar Bari 7-Jan-20
306 ভশনাজা ৃফগভ াশজযা োতুন ৃভাোঃ েুযীদ আরভ 79 ফড়শেড়ী 5 mujam mastar bari 7-Jan-20
307 ৃযফজয়া ৃফগভ পফছয়া োতুন ৄয়দ আাম্মদ 70 ফড়শেড়ী 5 FOJOL HAQUE MASTER 7-Jan-20
308 ৃভাোঃ জাভার উিীন জফভরা োতুন ভিফুর আাম্মদ 69 ফড়শেড়ী 5 Mujam master Bari 7-Jan-20
309 ৃভাোঃ আজায উিীন অফজপা োতুন ৃভাজাফ্পয আাম্মদ 71 ফড়শেড়ী 5 NAZIM MIAR BARI 7-Jan-20
310 ৃভাোঃ আফজশজয যভান নুয জাান নুয ফভয়া 83 ফড়শেড়ী 5 ৃগারাভ যব্বাফনয ফাফড় 7-Jan-08
311 ফাদা জাদী আফছয়া োতুন ভনয আরী 99 ফড়শেড়ী 5 Somor uddinner bari 7-Jan-04
312 আফদলু্ল্া ফফফফ ভফযয়ভ ৃভাফাশ্বয আম্মদ 68 ফড়শেড়ী 5 Fazal Haq Master Bari 7-Jan-18
313 আফদরু াই ভাফপয়া োতুন আফদযু যফিফ 82 ফড়শেড়ী 5 Abdul hier Bari 7-Jan-21
314 পাশতভা ৃফগভ াফরভা োতুন নুয আাম্মদ 79 ফড়শেড়ী 5 Abdul Hier Bari 7-Jan-18
315 আফুর িাশভ ফফয়া োতুন জারার আভদ 72 ফড়শেড়ী 5 mijego bari 7-Jan-20
316 ৃফরাশয়শতয ৃনছা াফরভা োতুন নফজয আম্মদ 84 ফড়শেড়ী 5 somor uddin patoari bari 7-Jan-20
317 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা ৃদরাফ ফফয়া ভাম্মদ ফিত 68 ফড়শেড়ী 5 pondit bari 7-Jan-20
318 ৃভাাম্মদ যাফফয়া োতুন ৃভাাম্মৎ ৃদর আশযাজ ৃফগভ ৃভাোঃ জফভয ভুন্সী 83 ফড়শেড়ী 5 Shealamer Bari 7-Jan-13
319 ৃফরাশয়শতয ৃনছা আয়া োতুন বূশরা 75 ফড়শেড়ী 5 sofiq mistrir bari 7-Jan-20
320 িাঞ্চন ফফয়া ভুছুফ ফফয়া ৃভায়াশজ্জভ 94 ফড়শেড়ী 5 koloni 7-Jan-20
321 ৃফরাশয়শতয ৃনছা তাযা ফানু আরী আিফয 80 ফড়শেড়ী 5 rofiq sordar bari 7-Jan-20
322 জাানাযা োতুন ৃদশরায়াযা োতুন ফজর ি 78 ফড়শেড়ী 5 rofiq sordar bari 7-Jan-20
323 আশভনা ৃফগভ াশযা োতুন আব্দযু যভান 66 ফড়শেড়ী 5 Tal bapari Bari 7-Jan-18
324 ৃভাোঃ জাভার উফিন ভনা োতুন ৃভাোঃ ফপি উফিন 69 ফড়শেড়ী 5 Munshi Bari 7-Jan-18
325 োশয়শযয ৃনছা আাংিাজ ফফয়া নফফয়র ি 86 ফড়শেড়ী 5 SABU MIAR BARI 7-Jan-17
326 ছারভা োতুন অফজপা োতুন ৃযজাউর ি 68 ফড়শেড়ী 5 HASMOT ALI PONDIT 7-Jan-08
327 ৃতাফফয়া োতুন ভুছাফব্বয়া োতুন ভুিফুর আভদ 74 ফড়শেড়ী 5 MOIJEGO BARI 7-Jan-16
328 াশিযা োতুন ছাফয়া োতুন তজর ি 79 ফড়শেড়ী 5 MAHAMMAD POINDIT 7-Jan-09
329 ৃভাোঃ ফযাজ উিীন আশনায়াযা োতুন েুযফদ আভদ 70 ফড়শেড়ী 5 HELAL BEPARI BARI 1-Jan-18
330 নুযনফী জাানাযা ৃফগভ তাজাম্মর ৃাশন 69 ফড়শেড়ী 5 NUR BABI MASTER BARI 7-Jan-17
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331 আফদরু ভাশরি (জাশফয  ) াফরভা োতুন ৃভাপাজ্জয ৃাশন 71 ফড়শেড়ী 5 jaber Member Bari 7-Jan-18
332 ৃভাোঃ াশ আরভ ভাফপয়া োতুন ৃভাোঃ াভছর ি 68 ফড়শেড়ী 5 kala mia bari 7-Jan-20
333 আফদরু ৃভাতাশরফ াভছুন নাায আফদরু িাশদয 83 ফড়শেড়ী 5 Gias uddiner bari 7-Jan-07
334 াশিযা োতুন অফছয়া োতুন আফদরু ফদ 75 ফড়শেড়ী 5 Dudi miar Bari 7-Jan-12
335 ৃযৌন আক্তায ফফফফ আয়া আফদরু আফজজ 74 ফড়শেড়ী 5 Yousufer bari 7-Jan-12
336 ৃভাোঃ আফদলু্ল্া আশয়া োতুন ভিফুর আাম্মদ 70 ফড়শেড়ী 5 MUMKBUL AHMED MIER 7-Jan-17
337 ৃভাোঃ ৃযজাউর ি ছশরভা ৃফগভ আফদরু াশপজ 79 ফড়শেড়ী 5 barakheri 7-Jan-08
338 াফপয়া োতুন েফতজা োতুন রান 88 ফড়শেড়ী 5 BARAKHERI 7-Jan-15
339 ভাযজা োতুন তফফয়া োতুন ফফদয়র আরাভ 84 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
340 াশেযা োতুন পয়জা োতুন তাশযি াজী 74 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
341 ফনজাভ উফিন যইছা োতুন তাজর ি 75 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
342 ৃভাোঃ াফনপ উিীন আশয়া ৃফগভ আব্দরু িাশদয 67 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
343 ৃভাোঃ ৃতাপাজ্জর ৃাশন ভাশজদা োতুন নুয আম্মদ 84 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
344 ফছফিিা োতুন াফজান ৃফগভ ছাফফদর ি 72 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-09
345 ৃভাোঃ াাজান আপশযাজা োতুন আশনায়াযুর ি 73 ফড়শেড়ী 5 Barakheri 7-Jan-19
346 ৃভাোঃ ফপি আশভনা োতুন ৃিাযফান আরী 84 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
347 নুযজান ৃফগভ ফয়াযা ৃফগভ ৃভাোঃ ৃদশরায়ায ৃাশন 74 ফড়শেড়ী 5 barakheri 9-Jan-20
348 ৃভাোঃ ফজর ি আশভনা োতুন আফদরু াফিভ 89 ফড়শেড়ী 5 barakheri 9-Jan-20
349 ৃতাফফয়া োতুন পাশতভা োতুন ফজর ি 74 ফড়শেড়ী 5 BARAKHERI 9-Jan-20
350 াশজযা োতুন নূয জাান আফদরু ভনাপ 71 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-19
351 ৃভাোঃ ফাদা আরভ াশপজা োতুন ৃভাফভনুর ি 87 ফড়শেড়ী 5 barakheri 9-Jan-20
352 তাশযা োতুন যাফফয়া োতুন ৃভাোঃ যফপি 71 ফড়শেড়ী 5 KALA MIAER BARI 7-Jan-20
353 ৃভাাম্মদ আফু তাশয াফরভা ৃফগভ ৃরার উফিন 79 ফড়শেড়ী 5 Barakheri 7-Jan-10
354 ফুরফুশরয ৃনছা ভাযশাজা োতুন ভনুয আম্মদ 67 ফড়শেড়ী 5 NOOR NOBIR BARI 7-Jan-20
355 োয়যুন ৃনছা আঞ্জভুা োতুন নুয আাম্মদ 64 ফড়শেড়ী 5 SOFIULER BARI 7-Jan-20
356 আশনায়াযা ৃফগভ আফফয়া োতুন আরী আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 5 KALA MIAER BARI 7-Jan-20
357 ফফরফিশছয ৃনছা ৃফরাশয়তয ৃনছা আফনছর ি 70 ফড়শেড়ী 5 SOMOR UDDINER BARI 7-Jan-20
358 ৃভাোঃ জাভার উফিন ৃজাশরো ৃফগভ আফনছর ি 69 ফড়শেড়ী 5 ANARUL HAQER BARI 7-Jan-20
359 ফফয আাম্মদ ফরফিজা োতুন আফর আাম্মদ 79 ফড়শেড়ী 5 MOHAMMAD PONDITER 7-Jan-20
360 ফফয আশম্মদ ৃদর আপশযাজা ৃফগভ ৃযাজর ি 70 ফড়শেড়ী 5 BOSIR MIAER BARI 7-Jan-20
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361 ৃভাোঃ াাফউফিন ৃভায়শজভা োতুন ৃভাোঃ আফজজরু ি 72 ফড়শেড়ী 5 ALI MIAER BARI 7-Jan-20
362 ৃভাোঃ আফদরু আনজভুা ভত ভুজাপয আম্মদ 84 ফড়শেড়ী 5 ABDUL MIAER BARI 7-Jan-20
363 ভুর্িদা ৃফগভ পয়জনু ৃনছা নফজয আম্মদ 72 ফড়শেড়ী 5 MAZUM MASTERER BARI 7-Jan-20
364 িাউছাযা ৃফগভ ফাদা ফভয়া ৃিান্দয 63 ফড়শেড়ী 5 SOMOR UDDIN 7-Jan-20
365 আশভনা ৃফগভ ভফযয়ভ আফনছর ি 66 ফড়শেড়ী 5 JAMALER BARI 7-Jan-20
366 ৃভাোঃ ফায়দরু ি ৃজাশরো ৃফগভ আফনছর ি 73 ফড়শেড়ী 5 ANAR ALIER BARI 7-Jan-20
367 আব্দু ারাভ াফরভা োতুন নাফজয আাম্মদ 69 ফড়শেড়ী 5 MOLLAH BARI 7-Jan-20
368 আফু তাশয াফপয়া োতুন াফযছ আশম্মদ 69 ফড়শেড়ী 5 LOMODAR BARI 7-Jan-20
369 ফযাজ উফিন জফভরা োতুন ভফজফর ি 67 ফড়শেড়ী 5 TAL BAPARI 7-Jan-20
370 ফয়াযা ৃফগভ ভাভুদা োতুন ৃমফর ি 65 ফড়শেড়ী 5 MOZEGO BARI 7-Jan-20
371 ভশনাজা োতুন পফছয়া োতুন পয়জর ি 79 ফড়শেড়ী 5 MUNSI BARI 7-Jan-20
372 পাশতভা ৃফগভ ভশনাজা ৃভাোঃ নফজয আাম্মদ 69 ফড়শেড়ী 5 ALI MIAER BARI 7-Jan-20
373 ৃভভফফয়া ৃফগভ আফম্বয়া ৃফগভ নফফয়র ি 73 ফড়শেড়ী 5 SOMUR NATIR BARI 7-Jan-20
374 ভশনায়াযা ৃফগভ ফদা োতুন যুহুর আফভন 73 ফড়শেড়ী 5 DAROGAR BARI 7-Jan-20
375 িুফিশরয ৃনছা রুৎপশন্নছা এজায আাম্মদ 70 ফড়শেড়ী 5 SOMOR UDDINER BARI 7-Jan-20
376 আাংিুশযয ৃনছা অফজপা োতুন আফদযু ীদ 89 ফড়শেড়ী 5 MOLLAH BARI 7-Jan-20
377 আশ্রাপ উফিন আফরপা োতুন ৃভাতাশয ৃাশন 79 ফড়শেড়ী 5 SUJA MIAER BARI 7-Jan-20
378 ৃযৌন আক্তায ৃফগভ ফফয়া আফদরু ৃভাতাশরফ 69 ফড়শেড়ী 5 ANSAR MASTER BARI 7-Jan-20
379 ভফতয়াযা ৃফগভ ফপশযাজা ৃফগভ ৃভাোঃ ভানজভুার িফযভ 64 ফড়শেড়ী 5 NURULLAH 7-Jan-20
380 ুাযা ৃফগভ আশভনা োতুন ৃভাোঃ জফফয়র ি 67 ফড়শেড়ী 5 ALI MIAER BARI 7-Jan-20
381 ভুক্তা ৃফগভ ুফপয়া ৃফগভ াভছর ি 70 ফড়শেড়ী 5 SOMOR ALIER BARI 7-Jan-20
382 যফভা ৃফগভ ভশনাজা োতুন নুয আাম্মদ 65 ফড়শেড়ী 5 ABDUL MIAER BARI 7-Jan-20
383 ভফতন আশয়া োতুন মফফয়র ি 82 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-20
384 নযুর ইরাভ যফছয়া োতুন আফদরু াফভদ 89 ফড়শেড়ী 5 BARIKHARI 7-Jan-20
385 াশিযা োতুন ভশনায়াযা ৃফগভ ভনছুয আম্মদ 69 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
386 ৃাাশগয ৃনছা অফরভা োতুন আফদরু ফদ 64 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
387 িুুভ আিতায ভাযশপাজা োতুন আফদরু আউয়ার 64 ফড়শেড়ী 5 উত্তয ফড়শেযী 7-Jan-21
388 ৃভাোঃ পেযুফিন আশফদা োতুন আফদু ফদ 82 ফড়শেড়ী 5 উত্তয ফড় ৃেযী 7-Jan-21
389 ুল যানী দা ান্ত ফারা দা যাজশভান দা 63 ফড়শেড়ী 5 bagla babur bari 7-Jan-21
390 আাংিাশজয ৃনছা ভাশজদা োতুন াফযছ আম্মদ 63 ফড়শেড়ী 5 Borokhari 7-Jan-21
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391 পশিযা নাজভা োতুন ভুেশরছূয যভান 69 ফড়শেড়ী 5 দোঃ টুভচয 7-Jan-21
392 ন্ধ্যা যানী ঝাশরা ভফন তাযা ঝাশরা ুফর চন্দ্র জরদা 72 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
393 ৃভাোঃ এিযাভ যফপশিয ৃনছা যফপিুর ি 66 ফড়শেড়ী 5 াভত আরী ফিত ফাফড় 7-Jan-21
394 আফদজুাশয যফচয়া োতুন আফদরু াফভদ 72 ফড়শেড়ী 5 যুহুর আফভন ভাস্টায ফাফড় 7-Jan-21
395 ৃভাোঃ িাভার উফিন ফপযুজা োতুন জফফয়ার ি 67 ফড়শেড়ী 5 িাভার ফভয়ায ফাফড় 7-Jan-21
396 নুয জাান ছফিনা োতুন নুয ৃভাাম্মদ 82 ফড়শেড়ী 5 ৃভাল্ল্া ফাফড় 7-Jan-21
397 ুফপয়া ৃফগভ নফফদা োতুন যফপি ফভয়া 76 ফড়শেড়ী 5 ৃভাাম্মদ ফিশতয ফাফড় 7-Jan-21
398 ভফযয়শভয ৃনছা অফজপা োতুন ৃানা ফভয়া 79 ফড়শেড়ী 5 ৃভাল্ল্া ফাফড় 7-Jan-21
399 ফিুর ৃফগভ পাশতভা ৃফগভ াছানু জ্জাভান 67 ফড়শেড়ী 5 জয়নার ভুযীয ফাফড় 7-Jan-21
400 ৃভাোঃ আফদরু ীদ ছফিনা োতুন জহুযুর ি 82 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
401 আফদরু ভফতন আশযাজ োতুন ৃরার উফিন আাশম্মদ 67 ফড়শেড়ী 5 MOTINER BARI 10-Jan-21
402 আফদরু াশভ ৃফগশভয ৃনছা নুয ৃভাাম্মদ 65 ফড়শেড়ী 5 ABDUL HASEMER BARI 10-Jan-21
403 েুযফদ আরভ াভদলু্ল্া ৃফগভ াভর ি 79 ফড়শেড়ী 6 khurshid alomer bari 7-Jan-20
404 নফজয আম্মদ ভচুফব্বয়া নুয আাম্মদ 84 ফড়শেড়ী 6 ABIDULLAH SORDAR 7-Jan-20
405 আফদরু ভফতন পফজয়া োতুন ভনতুর িফযভ 71 ফড়শেড়ী 6 korosh bari 7-Jan-20
406 ইন্দ্র ফারা নাথ ফফযজা ুন্দযী নাথ যাইশভান ৃদফ নাথ 87 ফড়শেড়ী 6 suresh mojumdarer bari 7-Jan-20
407 অফছভা োতুন াফপয়া োতুন আফদু ফদ 77 ফড়শেড়ী 6 BEDIR PASE 7-Jan-21
408 আফুর িাশভ াশজযা োতুন াফযছ আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 6 BADIR Pase 7-Jan-20
409 আফুর িারাভ ছাফয়া োতুন ৃতাপাজ্জর ি 74 ফড়শেড়ী 6 mujahar miar bari 7-Jan-20
410 ৃভাাম্মদ ৃগাপযান উফিন ৃদরা ফফয়া াশ আরভ 74 ফড়শেড়ী 6 HAFEJ ALOMGIREER 7-Jan-20
411 ৃভাোঃ ফাদা আরভ যায়ানা ৃফগভ তপফছয আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 6 kores bari 7-Jan-20
412 শ্রীভর চন্দ্র দা ভীষ্টা ফারা দা ুফরন চন্দ্র দা 81 ফড়শেড়ী 6 bera barii 7-Jan-20
413 নুয ইরাভ আশফদা োতুন াফযছ আম্মদ 79 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-20
414 আফদরু ভুফিত জাফিয়া োতুন ৃভাাম্মদ ৃছযাজর ি 74 ফড়শেড়ী 6 kaum dr bari 7-Jan-20
415 ৃভাাম্মদ আফদরুযা েফতজা োতুন ৃভাাম্মদ ফভয়া 70 ফড়শেড়ী 6 ABU BOKOR HAZI BARI 7-Jan-20
416 আফদরু ভাশরি ভফযয়শভয ৃনছা আফদরু ভন্নান 70 ফড়শেড়ী 6 bisso bedir pase 7-Jan-20
417 নুযুর ি ৃগারা ফফয়া ৃতাপাশয়র আম্মদ 91 ফড়শেড়ী 6 abaydullah sordar bari 7-Jan-20
418 েফতজা োতুন ফিনা োতুন আশনায আরী 64 ফড়শেড়ী 6 Red box killa 1-Jan-16
419 ফফিি উল্ল্া ৃজাশফদা োতুন নফজয আভদ 89 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 7-Jan-20
420 আাম্মদ উরযা আফছয়া োতুন ৃজফর ি 80 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 7-Jan-20
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421 ৃভাাম্মদ ফযাজ উফিন াফফয়া োতুন ভফজফুয যভান 69 ফড়শেড়ী 6 Toriat ullar bari 7-Jan-16
422 ৃভাোঃ ৃছযাজর ি আশয়া োতুন ফফদয়র আরভ 72 ফড়শেড়ী 6 HALIM BODIR BARI 7-Jan-20
423 া জাান ৃফগভ ৃদশরায়াযা ৃফগভ জারার আম্মদ 72 ফড়শেড়ী 6 AFAJ UDDIN MUNSI BARI 7-Jan-20
424 ৃভিাফন্ত ৃদফনাথ িুঞ্জফাী নাথ অক্ষয় িুভায নাথ 69 ফড়শেড়ী 6 DORPO NARAION BARI 7-Jan-21
425 াাফ ফফয়া ভুযফদা োতুন রার ফভয়া 93 ফড়শেড়ী 6 Torut ullaer bari 7-Jan-10
426 ৃভাাম্মদ আফদরু াই ৃভাশভনা োতুন যফপিুর ি 73 ফড়শেড়ী 6 AFAJ MUNSI BARI 7-Jan-20
427 ৃভাাম্মদ আফদরু াফ ভাফপয়া োতুন নফজয আাম্মদ 75 ফড়শেড়ী 6 OHAB MIAR BARI 7-Jan-20
428 িল্পনা যানী ৃদফনাথ ফনযদা ৃদফনাথ নশযন্দ্র ৃদফনাথ 76 ফড়শেড়ী 6 Gosta Begum 7-Jan-12
429 ৃভাোঃ ৃাশন আশয়া োতুন ফফদয়র আরভ 74 ফড়শেড়ী 6 Hamid Bolir Bari 7-Jan-20
430 াযুর ফারা দা ফনন্দ ুফারা দা ভফনন্দ্র িুভায দা 79 ফড়শেড়ী 6 gobindo dr. bari 7-Jan-20
431 ৃভাোঃ পয়জর ি ভুত আফফদা োতুন ভুত ৄয়দ আম্মদ 83 ফড়শেড়ী 6 abidullah sordar bari 7-Jan-20
432 ভাযশপাজা োতুন আফম্বয়া োতুন আব্দরু ি 80 ফড়শেড়ী 6 Abaidullah sordar Bari 7-Jan-08
433 াফরভা োতুন নফদয়া োতুন ফাদা ফভয়া 74 ফড়শেড়ী 6 hamid bolir bari 7-Jan-04
434 যূফজত চন্দ্র দা ব্রশজশ্বযী ফারা দা ফশজন্দ্র িুভায দা 72 ফড়শেড়ী 6 JIBON MASTER BARI 1-Jan-19
435 ভফপউর আরাভ াফপয়া োতুন াশ আরভ 69 ফড়শেড়ী 6 hamid bolir bari 7-Jan-16
436 ৃভাাম্মদ জাাঙ্গীয ফফফফ ভফযয়ভ ৃভাস্তাফপজযু যভান 69 ফড়শেড়ী 6 KAIUM DR. BARI 7-Jan-20
437 নফচয আম্মদ নুয ৃনছা আরী আিফয ভুফন্স 89 ফড়শেড়ী 6 AKBAR ALI MUNSI BARI 7-Jan-20
438 ৃদরাফ ফফয়া ভাযজান োতুন জযন 75 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI KELLA 7-Jan-15
439 এনাভুর ি ৃফগভ ফফয়া আফদযু যফভ 69 ফড়শেড়ী 6 ANAM MIAR BARI 7-Jan-18
440 তযু ফারা ভজভুদায িুঞ্জ ফারা নাথ তী চন্দ্র নাথ 82 ফড়শেড়ী 6 SURES MOJUMDAR DARI 1-Jan-13
441 যফারা নাথ রফরতা ুন্দযী নাথ আফচযাভ নাথ 79 ফড়শেড়ী 6 SURESER BARI 7-Jan-20
442 েিা চন্দ্র ফর ফফফি ফর শযন্দ্র িুভায ফর 76 ফড়শেড়ী 6 MALAKAR BARI 7-Jan-20
443 ৃভাোঃ আফু তাশয ছাশয়যা োতুন আফদরু ফদ 67 ফড়শেড়ী 6 OLI MIAR BARI 1-Jan-13
444 ছুিুন ফফয়া রাইরা ৃফগভ ৃযজর ি 82 ফড়শেড়ী 6 rejol haq miar bari 7-Jan-13
445 ছিা যানী ীর ফফভরা যনী ীর জাফভফন িুভায ীর 70 ফড়শেড়ী 6 shil bari 7-Jan-18
446 অফরা ীর ুফাী ফারা ীর ৄিরা চন্দ্র ীর 91 ফড়শেড়ী 6 sonkor napit bari 6-Jan-03
447 ভাফপয়া োতুন নফজফা োতুন নুয ফভয়া 75 ফড়শেড়ী 6 motin miar bari 7-Jan-21
448 ফছিীি আাম্মদ ভুফফ ফফয়া োতুন এাি ফভয়া 89 ফড়শেড়ী 6 molla bari 5-Jan-13
449 যফভা োতুন াফপয়া োতুন আফদরু াফভ 79 ফড়শেড়ী 6 mistri bari 7-Jan-20
450 আফুর িাশভ গুফনজা োতুন ভফজফয ফাফয 90 ফড়শেড়ী 6 mazmul huda chowduri 7-Jan-01
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451 িারী তাযা ীর ফফিা যানী ীর দীন ফনু্ধ্ ীর 81 ফড়শেড়ী 6 koloni 7-Jan-08
452 শিযা ৃফগভ যাশফয়া ৃফগভ আফদরু ভাশরি 83 ফড়শেড়ী 6 BISSO BERI 7-Jan-05
453 ুরতান আম্মদ ৃযফজয়া োতুন ভুফফুর আম্মদ 86 ফড়শেড়ী 6 BISSO BERIR PASE 7-Jan-20
454 ৃাবা যাণী দা ফিযন ফারা দা তাফফণী ভুযী দা 77 ফড়শেড়ী 6 jibon mastar bari 7-Jan-09
455 ফররা দা অযী যাজ িুভায 85 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-08
456 োয়যুন নছা ভাভুদা োতুন নফফয়র ি 69 ফড়শেড়ী 6 KASHEM MEMBARER 7-Jan-20
457 তযু ফারা নাথ ুয ফারা নাথ যজনী িুভায নাথ 77 ফড়শেড়ী 6 barakheri 10-Jan-98
458 আশভনা োতুন ৄয়দা োতুন ভুজাফ্পয আম্মদ 94 ফড়শেড়ী 6 soni bari 7-Jan-05
459 ফজফফয়া োতুন আফম্বয়া োতুন নুয আম্মদ 75 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
460 আফদরু োশরি আশভনা োতুন ভুিফুর আাম্মদ 73 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
461 ফযিভর ীর যা ভফন ীর অফশ্বনী িুভায ীর 74 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 8-Jan-20
462 বূফন চন্দ্র নাথ িভরা ুন্দযী নাথ ভন ৃভান নাথ 74 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 8-Jan-20
463 মুফত ফারা নাথ শুবদা নাথ ভনশভান নাথ 70 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
464 যাফপয়া োতুন আফছয়া োতুন আফদরু আফজজ 74 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
465 ৄতয়ফা োতুন োফদজা োতুন জফফয়র ি 64 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
466 চাযু ফারা ি াায ফফশনাদ ি াায বূফন চন্দ্র ি াায 88 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
467 ৃা ৃফগভ াভছুন ৃনায আরী ৃাশন 64 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
468 ী নন্দন দা ৃভযীফার দা ফঘফতি িুভায দা 78 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
469 ৃভাাম্মদ নাফছয আম্মদ জাফিয়া োতুন ৃভাাম্মদ ৃছযাজযু ি 76 ফড়শেড়ী 6 barakgeri 8-Jan-20
470 আফদরু আউয়ার জাশফদা োতুন আফদরু জফরর 73 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
471 যানী ফারা নাথ াযুর ফারা ম্মব া ৃদশফন্দ্র ভবা 67 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
472 ফপশযাজা োতুন নঈদা োতুন আব্দরু গপুয 69 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
473 আফদরু িাইউভ পাশতভা োতুন আরী আিফয 71 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
474 আফদরু িাইউভ আিভুান আযা ৃফগভ াফফফুয যভান 88 ফড়শেড়ী 6 Barakheri 8-Jan-20
475 আদযী যাণী নাথ িভরা ুন্দযী আশ্বনী িুভায নাথ 75 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
476 িাফন্তরার নাথ িভরা ুন্দযী নাথ ভনশভান নাথ 72 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
477 ফনজাভ উফিন ৃফরাশয়শতয ৃনছা া আরভ ফভয়া 69 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-20
478 নুযুজ্জাভান ভাশজদা োতুন তপফছয আম্মদ 84 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-20
479 ফফষু্ণ দ ফভি ৃভরতা ফভি যী ভন ফভি 76 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-20
480 ধীশযন্দ্র ৃদফনাথ ফফিা যাণী নাথ েন্ন িুভায নাথ 77 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-20

Page 16 of 26



বড়খেড়ী ইউনিয়ি পনিষদ, িামগনি লক্ষ্মীপুি ফবশল আশডট: ১০ ৃভ ২০২২
ক্রম উপকািখ াগীি িাম মািাি িাম নপিাি িাম বয়স ইউনিয়ি ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

বয়স্ক  ািা  -  উপকািখ াগীি িানলকা

481 আিফরভা ৃফগভ ফপশযাজা োতুন ৃভাোঃ া আরাভ 69 ফড়শেড়ী 6 SIDDIQUE COKIDER BARI 7-Jan-20
482 িুরছুভ ফফয়া ভফযয়ভ ফফয়া নফফয়র ি 85 ফড়শেড়ী 6 SIDDIQUE BARI 7-Jan-20
483 ৃফগভ আশয়া ফফদয়র আরভ 69 ফড়শেড়ী 6 TAZU MIAER BARI 7-Jan-20
484 ভযধয চন্দ্র দা স্বযতী ফারা দা ুদবন চন্দ্র দা 81 ফড়শেড়ী 6 MOSLE UDDIN 7-Jan-20
485 অফজপা োতুন াফরভা োতুন ৃভাোঃ নুযু 73 ফড়শেড়ী 6 SITTO COLONI 7-Jan-20
486 ৃভাোঃ নাফজভ উফিন ৃদরাশযাজা ৃফগভ জাভার উফিন 67 ফড়শেড়ী 6 NAZMUL HUDAR BARI 7-Jan-20
487 ৃগারাশয ৃনছা আশভনা োতুন ভিফুর ৃাশন 75 ফড়শেড়ী 6 MUZAHAR AHMED 7-Jan-20
488 ফফফফ আশয়া জাশয়দা োতুন দধুু ফভয়া 64 ফড়শেড়ী 6 EZAHERER BARI 7-Jan-20
489 ফান্তী যানী দা ফযফক্রভা দা ঐশশ্বশমবযশ্বয 64 ফড়শেড়ী 6 BETTA BARI 7-Jan-20
490 আফুর ৃাশন ুফপয়া ৃফগভ জাফিয ৃাশন 84 ফড়শেড়ী 6 KILLA BARI 7-Jan-20
491 যফভা োতুন ছফয়া োতুন াভছর ি 65 ফড়শেড়ী 6 MUZAHAR MIAER BARI 7-Jan-20
492 েুিী যানী দা জদা িুভায দা উফরি িুভায দা 65 ফড়শেড়ী 6 BARA BARI 7-Jan-20
493 ভঞ্জ ুযানী নাথ িৃষ্ণ িাফভনী নাথ িুভদ ফনু্ধ্ নাথ 66 ফড়শেড়ী 6 BUBON SIRER BARI 7-Jan-20
494 ৃজানা ৃফগভ পাশতভা ৃফগভ তাশজর ইরাভ 64 ফড়শেড়ী 6 NAZMUL HUDAR BARI 7-Jan-21
495 ৃভাোঃ আফদরু ভফভন োন ৃভাাোঃ ভাভুদা োতুন আরাজ্ব নুয আাম্মদ ফভয়া 70 ফড়শেড়ী 6 MOMINER BARI 7-Jan-20
496 াাযা ৃফগভ আিভু আযা ৃফগভ জহুযুর ি 72 ফড়শেড়ী 6 NAZMUL HUDAR BARI 7-Jan-20
497 নুয জাান ৃফগভ জইদা োতুন ভফজফুর ি 94 ফড়শেড়ী 6 KASEM MEMBAR BARI 7-Jan-21
498 ভশনায়াযা ৃফগভ আইন ৃনছা ৃভাোঃ আম্মদ ফভয়া 84 ফড়শেড়ী 6 BOROKHARI 7-Jan-21
499 ফফফফ আশয়া যভুজা োতুন পফযদ উফিন 69 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
500 আিভুা োতুন াফরভা োতুন া আরভ 77 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
501 াযাধন ৃফগভ যাশফয়া ৃফগভ আফদযু যফ 75 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
502 ফিাাংঙু্কয চন্দ্র দা অফভয় ভাো দা েতা চন্দ্র দা 70 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
503 ৃভভজাদা ৃফগভ ফফিিা োতুন ৃভাপাজর ি 74 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
504 ৃযৌন আক্তায ুফপয়া ৃফগভ ফফয আাম্মদ 65 ফড়শেড়ী 6 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
505 িাজর যাণী নাথ ুধা ভফন নাথ ফয িুভায নাথ 63 ফড়শেড়ী 6 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
506 তশন্দ্র োদ নাথ ব্রজ ফারা নাথ মতীন্দ্র োদ নাথ 66 ফড়শেড়ী 6 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
507 ৃরাশি চন্দ্র ভজভুদায তযুরার ভজভুদায যাভরার ভজভুদায 67 ফড়শেড়ী 6 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
508 িাজর যাণী নাথ স্বনব িুভাযী নাথ ৃভাফনী িুভায নাথ 63 ফড়শেড়ী 6 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
509 ফফিভ চন্দ্র ৃদ ননী ফারা ৃদ জগদীভ চন্দ্র ৃদ 70 ফড়শেড়ী 6 lal babur bari 7-Jan-21
510 াভছুন নাায পাশতভা োতুন আফনুর ি 63 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
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511 ৃভািাশদয ৃনছা জশফদা োতুন ৃচৌধুযী আরভ 82 ফড়শেড়ী 6 াশপজ আরভগীশযয ফাফড় 7-Jan-21
512 আশয়া ৃফগভ ফপশযাজা োতুন তপফছয আাোঃ 69 ফড়শেড়ী 7 MUJASSOR BUIA BARI 7-Jan-20
513 নুযুর ইরাভ ছাশয়যা োতুন ৃানা ফভয়া 84 ফড়শেড়ী 7 MIJASSOR BUIA BARI 7-Jan-20
514 ভুজাভশভর ি ছাফপয়া োতুন তপফয আাম্মদ 80 ফড়শেড়ী 7 barakheri killa 7-Jan-20
515 হুভায়ুন তফফয়া োতুন েুযফদ আরভ 74 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-20
516 ছাফপয়া োতুন ৃজাহুযা োতুন ৃভাাম্মদ ফিত 80 ফড়শেড়ী 7 KasimPokirer bari 6-Jan-05
517 ৃজফর ি জাফিয়া োতুন নুয আম্মদ 83 ফড়শেড়ী 7 munsi puter bari 7-Jan-20
518 ুফপয়া ৃফগভ ভাযশপাজা োতুন ৃভাোঃ যফফউর ি 89 ফড়শেড়ী 7 maleker bari 7-Jan-20
519 ৃদশরায়ায ৃাশন ভনযা োতুন ৄয়দ আম্মদ 83 ফড়শেড়ী 7 bissobedir purbo pase 7-Jan-20
520 আফদরু ৃভাতাশরফ আশফদা োতুন নফজয আম্মদ 73 ফড়শেড়ী 7 ফফশ্ব ৃফফড়য াশ 7-Jan-11
521 ভফযয়ভ ৃফগভ জফপয়া োতুন ভভতাজরু ি 70 ফড়শেড়ী 7 Killa 7-Jan-16
522 ৃযজর ি াফ ফফয়া পজরুয যভান 74 ফড়শেড়ী 7 Rejol hoqer bari 7-Jan-15
523 ৃভাোঃ আফদরুযা ছাফফা োতুন ৃভাোঃ ফপি উরযা 69 ফড়শেড়ী 7 abu bokor hazi bari 7-Jan-18
524 ফফয আাম্মদ াশজযা োতুন েশরছুয যভান 79 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI KILLA 7-Jan-09
525 যুস্তভ আরী ছাশয়যা োতুন পজশরয যভান 83 ফড়শেড়ী 7 RUSTOM ALIR BADI 7-Jan-20
526 ৃফরাশয়শতয ৃনছা ছফিনা োতুন আফদরু ফদ 70 ফড়শেড়ী 7 Abdul Maleker bari 6-Jan-06
527 ফভরন উফিন ফফফফ পাশতভা তাজরু ইরাভ 74 ফড়শেড়ী 7 Bissobari 7-Jan-07
528 আফদরু িাইউভ ৄছয়শদয ৃনছা জফফয়র ি 94 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-08
529 ৃচৌধুযানী ৃফগভ ভফযয়ভ ৃফগভ আশনায়াযারী ারাদায 74 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 2-Jan-05
530 আশনায়াযা ৃফগভ আশয়া োতুন পজরুয যভান 79 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-17
531 এিফরশভয ৃনছা োফদজা োতুন আনছাযুর ি 74 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-10
532 ছফিনা োতুন আশয়া োতুন এজায আম্মদ 78 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-08
533 ৃভাোঃ াফপজ উরযা ভাশরিা োতুন আফদযু ভফতন 69 ফড়শেড়ী 7 barokheri 7-Jan-20
534 াফফয়া ৃফগভ ভাভুদা ৃফগভ নুয ফভয়া 79 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-20
535 ৃভাোঃ আফুর িারাভ ৄছয়শদয ৃনছা জফফয়র ি 69 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-19
536 ভাযশপাজা োতুন ফফফফ আশয়া োতুন ৃভাোঃ াফনপর ি 74 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
537 আফদরু িাউয়ভ ভাফপয়া োতুন আজগয আরী 72 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
538 ৃভাোঃ অফজউল্ল্যা যাশফয়া োতুন ৃতাপাশয়র আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
539 নূয জাান ৃফগভ ৃফরাশয়শতয ৃনছা ভফপজরু ি 82 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
540 আফদরু াফ ৃদরা ফফয়া ফজর ি 68 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
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541 াভছুন ৃনায ছশরভা োতুন ছাফফদর ি 73 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
542 ভয়না োতুন যফভা োতুন আফদু ফদ 79 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
543 আফদরু ভন্নান িুরুভা ফফয়া ভুজাপয আাম্মদ 89 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-15
544 আফদরু ফাশি ভাফপয়া োতুন আফদরু ারাভ 74 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
545 জাানাযা ৃফগভ ৃফফচয়া োতুন আফনছর ি 74 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
546 রক্ষীন ধয চন্দ্র দা ৃপরু যানী দা যফফন্দ্র চন্দ্র দা 70 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 8-Jan-20
547 াভছুর ি যফভা োতুন অফর ফভয়া 73 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
548 এফাশদয ৃনছা যফচয়া োতুন ফফয উল্ল্া 69 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
549 ৃভাোঃ ৃগারাভ িফফয আপশযাজা োতুন আফনছর ি 68 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-09
550 ৃভাোঃ ভাইন উফিন জাফপয়া োতুন জারার আম্মদ 75 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-07
551 দীারী যানী ভারািায িুুভ মতীন্দ্র িুভায ভারািায 64 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-08
552 ৃভাোঃ ৃফরাশয়ত ৃাশন ফানু ৃফগভ ৃভাস্তফপজযু যভান 66 ফড়শেড়ী 7 Munsi Puter bari 7-Jan-10
553 োথবনা ফারা দা দেুাঃফেফন ফারা দা ুফরন ফফাযী দা 75 ফড়শেড়ী 7 Beri 7-Jan-09
554 আফদরু ভাশরি নফফদা োতুন জফফয়র ি 67 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-20
555 ৃভাোঃ নুযুর ইরাভ ছশরভা োতুন ছাফফদর ি 75 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-20
556 যফভা োতুন ৄয়দা ৃফগভ ৄয়দ আাাং 64 ফড়শেড়ী 7 RAHIMER BARI 7-Jan-20
557 ৃফরনা আক্তায েফতজা োতুন আফদরু 69 ফড়শেড়ী 7 REZAUL HAQER BARI 7-Jan-20
558 ৃভাোঃ আফজজর ি ছফিনা োতুন ৃভায আভদ 69 ফড়শেড়ী 7 KILLAH GRAM 7-Jan-20
559 াভছুন নাায ফদরাযা োতুন ৃগারাভ গপুয 63 ফড়শেড়ী 7 GOLAF MIAER BARI 7-Jan-20
560 িভরা ৃফগভ ভাফনিজান চান ফভয়া 63 ফড়শেড়ী 7 HOSSEN CHOKIDER BARI 7-Jan-20
561 ৃযাশিয়া ৃফগভ আশয়া োতুন নুয ভাম্মদ 69 ফড়শেড়ী 7 ABUL KASHEMER BARI 7-Jan-20
562 ুফপয়া ৃফগভ আশভনা োতুন ফজরুর ি 67 ফড়শেড়ী 7 OLI MIAER BARI 7-Jan-20
563 আফদরু িফযভ ছাশফদা োতুন আফদরু াই 69 ফড়শেড়ী 7 ABU BAKKERER BARI 7-Jan-20
564 আফদরু ৃভাফভন ছফপয়া োতুন আফদরু াই 69 ফড়শেড়ী 7 OLI MIAER BARI 7-Jan-20
565 ভশনায়াযা ৃফগভ আজরা োতুন আফদু াত্তায 74 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-21
566 ভাভুদা ৃফগভ ফয়াযা ৃফগভ ফপউর আরভ 84 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-21
567 ভুযফদা ৃফগভ ছফপয়া োতুন ৃভাোঃ ইভাইর 64 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-20
568 পাশতভা ৃফগভ জানুধা োতুন নুয আাাং 79 ফড়শেড়ী 7 জাভার ফভয়ায ফাফড় 7-Jan-20
569 আফদরু িুিু ধনু ৃফগভ আফদরু আরী 67 ফড়শেড়ী 7 চয যফভজ 7-Jan-21
570 ৃভোঃ ফপউরযা আনজ ুৃফগভ জফফউর ি 69 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21

Page 19 of 26



বড়খেড়ী ইউনিয়ি পনিষদ, িামগনি লক্ষ্মীপুি ফবশল আশডট: ১০ ৃভ ২০২২
ক্রম উপকািখ াগীি িাম মািাি িাম নপিাি িাম বয়স ইউনিয়ি ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

বয়স্ক  ািা  -  উপকািখ াগীি িানলকা

571 ছফিনা ৃফগভ জয়তুশনয ৃনছা আক্কাছ ফভয়া 64 ফড়শেড়ী 7 চয আপজর 7-Jan-21
572 াশেযা ৃফগভ ভয়না োতুন ৃনজাভ উফিন 90 ফড়শেড়ী 7 চয রক্ষ্মী 7-Jan-21
573 ভনজা োতুন ৃফগভ ফফয়া তজর আম্মদ 68 ফড়শেড়ী 7 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
574 িুরুভা ফপশযাজা ৃফগভ আফদরু ৃাশন 66 ফড়শেড়ী 7 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
575 যফভা োতুন েফতজা ৃফগভ ভফজউর ি 74 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
576 ৃভাোঃ আফদরু োশরি জফফয়া োতুন তপফছয আাম্মদ 81 ফড়শেড়ী 8 khalek miar bari 7-Jan-20
577 ৃভাোঃ যুহুর আফভন াাজাফদ ছাফফদরু ি 68 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-17
578 ৃজাযুর ি পাশতভা োতুন জশরয যভান 80 ফড়শেড়ী 8 ali sowdagor bari 7-Jan-20
579 নুয ফানু াফরভা োতুন দরুা ফভয়া 81 ফড়শেড়ী 8 OLI AHMAD BARI 7-Jan-20
580 যফফ দা ফফভরা ফারা িারী িৃষ্ণ জর দা 75 ফড়শেড়ী 8 NITTO JOLO DASRE BARI 7-Jan-20
581 আশযপা োতুন াফফনা আপশযাজ ৃগারাভ ৃভাস্তপা 86 ফড়শেড়ী 8 ISLAM HAJIR BARI 7-Jan-20
582 ভফপজযু যভান আফছয়া োতুন ৄছয়দ আম্মদ 87 ফড়শেড়ী 8 Mofiz Miar Bari 7-Jan-04
583 যস্বতী দা অরঙ্গী জরদা গুযুচযণ 74 ফড়শেড়ী 8 চযরক্ষ্মী 7-Jan-19
584 ৃগারশভায উরপুশতয ৃনছা ৃভাোঃ ইভাইর ৃাশন 79 ফড়শেড়ী 8 mammod sawdagor bari 7-Jan-18
585 আফদযু যফ ফপশযাজা োতুন আফদযু যফদ 70 ফড়শেড়ী 8 Mohammed Sodagor 7-Jan-16
586 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা ছফিনা োতুন ৃভাোঃ াফনপ 83 ফড়শেড়ী 8 bedir purbe 7-Jan-07
587 ৃভাোঃ আফুর িাশভ ফদরযা ৃফগভ ৃভাস্তাফপজযু যভান 80 ফড়শেড়ী 8 asfir baper bari 7-Jan-13
588 ৃভাোঃ োশয়য উরযা রুৎপুয ৃনছা যফপি উফিন 73 ফড়শেড়ী 8 kali master bari 7-Jan-18
589 ৃভাোঃ যুহুর আফভন ৃদরাপশযাজ ফযয়া ফপউর আরভ 79 ফড়শেড়ী 8 nesar miar bari 7-Jan-18
590 ভাভুদা োতুন জয়নাফ ফফফফ ৃভাোঃ ৃানা ফভয়া 74 ফড়শেড়ী 8 nur mia dalal bari 7-Jan-20
591 ৃদশরায়াযা ৃফগভ জফযনা োতুন ৃভািশছদযু যভান 76 ফড়শেড়ী 8 mamun saheber bari 7-Jan-11
592 ৃজানা ছফিনা ৃফগভ ৃভাোঃ আফদরু াই 70 ফড়শেড়ী 8 mamun saheber bari 1-Jan-14
593 ৃভাোঃ ভাইন উফিন জয়নাফ ফফয়া আছাদরু ি 69 ফড়শেড়ী 8 3732 7-Jan-18
594  আশনায়াযা ৃফগভ ৃদরাফ ফফয়া োতুন ভাাদ ফিত 85 ফড়শেড়ী 8 kholifa puter bari 6-Jan-13
595 ৃছভনা ৃফগভ াফরভা োতুন এিুফ আরী দাগয 92 ফড়শেড়ী 8 EAQUB ALI BA 7-Jan-10
596 ফায়দর ি ুফপয়া োতুন নফজয আম্মদ 69 ফড়শেড়ী 8 PATOARI BARI 7-Jan-17
597 পফছয়া োতুন আশভনা োতুন ভফতউয যভান 85 ফড়শেড়ী 8 DUDU MOIA HAJI BARI 7-Jan-15
598 ৃভাোঃ ফায়দরু ি আফম্বয়া োতুন নূযু ফভয়া 69 ফড়শেড়ী 8 ROPIQUL HAQ MIAR 1-Jan-16
599 ৃযফজয়া োতুন ৃছভন ৃনছা ৃভােশরচুয যভান 84 ফড়শেড়ী 8 3732 7-Jan-04
600 ভুজাশম্মর ি াশজযা োতুন ৃভাোঃ ৃাশন 80 ফড়শেড়ী 8 MUJAMMAL HOQER 7-Jan-20
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601 ভভতাজ ৃফগভ ভাফয়া োতুন ফাদা ফভয়া 80 ফড়শেড়ী 8 KILLA 7-Jan-16
602 নুপা োতুন আশনাযা োতুন াভছর ি 94 ফড়শেড়ী 8 BERIR PASE 7-Jan-08
603 আফদযু যফভ তাছফিযা োতুন আফদরু গফণ 70 ফড়শেড়ী 8 ABDUR ROHIMER BARI 7-Jan-18
604 আফদযু যফদ ভশনাজা োতুন আফদু ফদ 77 ফড়শেড়ী 8 ABDUR ROSIDER BARI 7-Jan-02
605 ফপি উরযা ভাফপয়া োতুন েুযফদ আরভ 68 ফড়শেড়ী 8 SOFIQ MIAR BARI 7-Jan-16
606 ৃভাোঃ আফনছর ি েফতজা োতুন ফপয়র আরভ 77 ফড়শেড়ী 8 MOLLA BARI 7-Jan-20
607 জাানাযা ৃফগভ আশনায়াযা োতুন ৃফরাশয়ত ৃাশন 70 ফড়শেড়ী 8 MOLLA BARI 7-Jan-18
608 আফদরু ভফভন ছফপযা োতুন আফদযু যফ 72 ফড়শেড়ী 8 ROPIQ MIAR BARI 7-Jan-18
609 তফয়শফয ৃনছা রফতপা োতুন ৃযাজরু ি 84 ফড়শেড়ী 8 BARAKHERI 7-Jan-01
610 ফপশযাজা ৃফগভ রফতপা ৃফগভ ৃযাজরু ি 95 ফড়শেড়ী 8 BARAKHERI 7-Jan-20
611 ভশনাজা ৃফগভ আফম্বয়া ৃফগভ আফদযু যফ 79 ফড়শেড়ী 8 KOLONI 7-Jan-20
612 আফদরু াফ েযীশদয ৃনছা আফদযু াই 70 ফড়শেড়ী 8 khaer sir bari 7-Jan-18
613 ৃভাোঃ ভাইন উফিন ফদা োতুন আফদরু িইভ 72 ফড়শেড়ী 8 kaium moiar bari 7-Jan-18
614 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা ভর্জিনা োতুন াফয আম্মদ 70 ফড়শেড়ী 8 SOWDAGOR BARI 7-Jan-20
615 আফুর োশয়য জাফিয়া োতুন আফনুর ি 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
616 ৃভাোঃ ফযাজ উফিন ৄছয়দা োতুন াজী এছাাি ফভয়া 69 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-18
617 ভাশনুয ৃফগভ ভাছুভা োতুন ভুজাফ্পয আম্মদ 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
618 ৃজশযয ৃনছা ৃগারা ৃযাজ াফযছ আম্মদ দাগয 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 10-Jan-98
619 ৃভাোঃ াভছুফিন ৃভাাোঃ আফম্বয়া োতুন ৃভাোঃ ফছফিি আাম্মদ 77 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-05
620 ৃযফজয়া ৃফগভ আশনায়াযা ৃফগভ ৃভায়াশজ্জভ ৃাশন 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-21
621 নীায ফারা ৃদ যূী ফু ৃদফ 67 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-04
622 ফফফফ ুফপয়া োতুন ছাশয়যা োতুন ৃভাোঃ নূয উফিন াজী 89 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-17
623 অফদযু যভান ফপশযাজা োতুন ৃভাোঃ ৃচযাজরু ি 77 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-21
624 আনছাযুর ি িুরছুভ ফফয়া রুৎপয যভান ভুন্সী 82 ফড়শেড়ী 8 barakheri 1-Jan-13
625 আফুর িারাভ আভানশতয ৃনছা ৃযজাউর ি 79 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
626 তফফয়া োতুন ফপশযাজা োতুন ৃভাাম্মদ দাগয 82 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
627 আফদরু দদু আশয়া োতুন ভফজফুর ি 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
628 ৃভাোঃ অফজ উরযা জীফুন ৃনছা ৃভাোঃ ফফিি উল্ল্যা 69 ফড়শেড়ী 8 BARAKHERI 8-Jan-20
629 আফুর িাশভ তাাযা ৃফগভ ফপিুয যভান 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
630 ৃভাোঃ ফাায উফিন পাশতভা োতুন ৃভাোঃ ৃভাস্তাপাজযু যভান 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
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631 পফযদা ৃফগভ ৃদরাপ ৃযাজা োতুন ৃভৌরবা ভুজাফ্পয আাম্মদ 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
632    পাশতভা ৃফগভ েুযফশদয যভান তফজশরয যভান 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
633 ৃভাোঃ ছাইদর ি আনজভুা ৃফগভ জফফয়র ি 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
634 ফনজাভ উফিন ফফফফ িুরছুভ ফফয়া ভুন্সী রুৎপুয যভান 68 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
635 াফযছ আম্মদ আশনায়াযা োতুন আফদু ারাভ 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
636 এনাভুর ি িুরছুভ ফফয়া ভুফন্স রুৎপুয যভান 71 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
637 জাানাযা ৃফগভ াছনাযা ৃফগভ নুয ইরাভ ৃচৌধুযী 64 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
638 াশপজ অফজউরযা িুরছুভ ফফয়া াশপজ নুয ৃভাাম্মদ 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
639 ভুফজফুয যভান আশভনা ৃফগভ আফদযু যফদ 66 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
640 আফদরু ভুফিদ াফপয়া োতুন আব্দরু োশরি 69 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
641 ৃভাোঃ আফুর িারাভ আফম্বয়া োতুন ফফিি আম্মদ 80 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
642 ৃভাোঃ আফদরু ভাশরি ৃভাাযা োতুন আফদযু ফাশযি 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
643 ৃভাোঃ াাজাান ছফিনা োতুন জহুযুর ি 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
644 আভাতয নুয আপশযাজা োতুন আশনায়ায উফিন 79 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
645 ৃভাোঃ জফভ উফিন যফফউর ি ৃভাোঃ যফফউর ি 75 ফড়শেড়ী 8 brakhari 8-Jan-20
646 াফয আভদ াফপয়া োতুন ুরতান আম্মদ 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
647 ুষ্পযা ৃফগভ াশিযা োতুন ভুছা ফভয়া 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
648 ছফফয়া ৃফগভ ফজন্নাতুয ৃনছা আফদরু িফযভ 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
649 আম্মদ উরযা বুইয়া াভশতয ৃনছা াজী াশপজ ৄয়দ আম্মদ 68 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
650 াশজযা োতুন ৃদরাফফয়া মায়জরু ি 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 9-Jan-20
651 যতন ভাতাব্বয ভৃত দরা োতুন ভৃত আশক্কর আরী  78 ফড়শেড়ী 8 barakheri 10-Jan-20
652 ৃভাোঃ আফদরু ভাশরি েফতজা োতুন ৃছযাজর ি 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 10-Jan-20
653 ফফরফিছ ৃফগভ যাফফয়া োতুন ৃভাোঃ াফনপ 65 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-07
654 িাউায আক্তায ৃফগভফফয়া রুৎপয যভান 65 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-08
655 ৃভাোঃ াাফ উফিন ভায়ভুনা োতুন আফনছুর ি 70 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 7-Jan-09
656 দরুার চন্দ্র ৃদ ফতয ফারা ৃদ ভশন্দ্র িুভায ৃদ 72 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 7-Jan-12
657 েবা যানী ৃদ আশরাযানী ফু ভফনন্দ্র ফু 70 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 7-Jan-08
658 ৃজাশরো োতুন ভনজভুা োতুন ভিফুর আম্মদ 64 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 7-Jan-21
659 ভফযয়ভ ৃফগভ েুযফশদশন্নছা ৃতাপাজ্জর ৃাশন 85 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 7-Jan-05
660 নাফছয আাশম্মদ ভুছফ ফফয়া োতুন ভফজফর ি 87 ফড়শেড়ী 8 Molla Bari 7-Jan-19
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661 ছফুযা োতুন ভনা ৃফাযা মযত আরী 74 ফড়শেড়ী 8 Gias Miar Bari 7-Jan-10
662 পাশতভা োতুন াশদা োতুন ৃভাোঃ ইভাইর 70 ফড়শেড়ী 8 Askir Bari 7-Jan-10
663 পাশতভা ৃফগভ ভশনায়াযা ৃফগভ নফছয আাম্মদ 65 ফড়শেড়ী 8 Ohab Miar Bari 7-Jan-10
664 অভুর িভবিায ফীনা যনী িভবিায েবাত িভবিায 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
665  আিভুা োতুন েফতজা োতুন আফদরু গপুয 74 ফড়শেড়ী 8 BALAYETER BARI 7-Jan-20
666 ছফিনা োতুন আশয়া োতুন ভুিফুর আাম্মদ 65 ফড়শেড়ী 8 MUKBUL AHMEDER BARI 7-Jan-20
667 াশিযা ৃফগভ ৃজয়াফুন ৃনছা ভনতাজ উফিন 70 ফড়শেড়ী 8 ABDUR RASHID 7-Jan-20
668 ফফফফ আক্তায ফফফফ জাানাযা আফনছর ি 69 ফড়শেড়ী 8 MALEK MIAER BARI 7-Jan-20
669 ৃভাোঃ যীপ বু ইঞা ভফযয়ভ ফফয়া ৃভাোঃ আপাজ উফিন 75 ফড়শেড়ী 8 SHORIF BHUYAER BARI 7-Jan-20
670 ৃভাোঃ নাফছয উফিন ৃদর আপশযাজা োতুন নফজয আাম্মদ 68 ফড়শেড়ী 8 NASIR DR BARI 7-Jan-20
671 ৃভাোঃ াাফুফিন পাশতভা োতুন আফদরু াশপজ 68 ফড়শেড়ী 8 SAHABUDDINER BARI 7-Jan-20
672 াজী আফুর ভুফিদ ভাভুদা োতুন নফীউর ি 79 ফড়শেড়ী 8 ARAM HAZIER BARI 7-Jan-20
673 আক্তাযা ৃফগভ অফরভা োতুন অফরউয যভান 64 ফড়শেড়ী 8 ZABU MIAER BARI 7-Jan-20
674 ৃযৌন আিতায াফপয়া োতুন াফ 63 ফড়শেড়ী 8 KIYOUM MIAER BARI 7-Jan-20
675 ৃফরনা আক্তায ৃযৌন ৃফগভ ফজরুয যভান 65 ফড়শেড়ী 8 ABDULLAH 7-Jan-21
676 আশভনা ৃফগভ ফপশযাজা ৃফগভ আফদযু ভুফিদ 76 ফড়শেড়ী 8 ALI AHMEDER BARI 7-Jan-20
677 আশনয়াযা ৃফগভ জফভরা োতুন আফদরু ফদ 64 ফড়শেড়ী 8 HAZI HASANER BARI 7-Jan-21
678 নার্গি ৃফগভ পাশতভা োতুন ৃভাোঃ াাফ উফিন 65 ফড়শেড়ী 8 KAMAL MIHER BARI 7-Jan-20
679 াফজান ৃফগভ রুতুন ৃনছা াভছর ি 74 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-20
680 ৃভাোঃ নুয আরভ নুভা োতুন আফদরু ভনা 70 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 6-Jan-21
681 িুুভ ৃফগভ ভাভুদা ভারন 80 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
682 ৃদরজা োতুন আশনভা োতুন িারাফভয়া 75 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
683 গীতা যানী দা ভানদা দা ৃাযাভফন দা 70 ফড়শেড়ী 8 kandilal daser bari 7-Jan-21
684 গীতা যানী ৃচৌধুযী েফতবা ৃন মুফফস্টিয ৃন 63 ফড়শেড়ী 8 Borokari 7-Jan-21
685 ইয়ািুশতয ৃনছা আপশযাজা োতুন ফপিুর ি 74 ফড়শেড়ী 8 Borokhari 7-Jan-21
686 অফজপা োতুন ৃভাযা োতুন ভনতুর িফযভ 84 ফড়শেড়ী 8 Borokhari 7-Jan-21
687 আফদরু োশরি াফরভা োতুন আযাদ আরী 66 ফড়শেড়ী 8 Borokhari 7-Jan-21
688 াফজান ৃফগভ ফফফফ ভফযয়ভ ৃভাোঃ আফদরু ি 64 ফড়শেড়ী 8 ফড় ৃেযী 7-Jan-21
689 পাশতভা োতুন জশুরো োতুন আফদরু গপুয 80 ফড়শেড়ী 8 াজীয ুশতয ফাফড় 7-Jan-21
690 ৃভাোঃ াজাান পাশতভা ৃফগভ ৃভাোঃ তাজরু ইরাভ 69 ফড়শেড়ী 8 াাজাাশনয ফাফড় 7-Jan-21
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691 ভাতাফ ৃচৌধুযী ৃছভনা আযা ৃফগভ এশি এভ ভাভুদ ৃচৌধূযী 67 ফড়শেড়ী 8 ভাাতাফ ৃচৌধুযীয ফাফড় 7-Jan-21
692 ফপশযাজা োতুন াফরভা োতুন ৃভাোঃ আফদরু াই 79 ফড়শেড়ী 8 HASANMIAER BARI 9-Jan-21
693  দীনা যানী ীর রাফণয েবা গীশযনি চন্দ্র ীর 64 ফড়শেড়ী 8 গীশযনি চন্দ্র ীর 10-Jan-57
694 াভছু ৃনায াফদা ৃফগভ আফদরু াই 81 ফড়শেড়ী 9 daira bari 7-Jan-13
695 ৃভাফাশশ্বযা ৃফগভ জাফিয়া োতুন আফদ ুযফদ 83 ফড়শেড়ী 9 daira bari 7-Jan-20
696 ৃভাোঃ নুযুর ইরাভ নফফদা োতুন ৄয়দ আাম্মদ 79 ফড়শেড়ী 9 MOLLA BARI 7-Jan-15
697 যফভা োতুন আফছয়া োতুন ফফদয়র আরভ 64 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
698 আফদরু ভাশরি আশভনা োতুন ভিফুর আম্মদ 83 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-09
699 নুয জাান ৃফগভ াভশতয ৃনছা াফযছ আাম্মদ 79 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
700 াফন্ত যানী দা নফ তাযা দা িাঙ্গ ার দা 83 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
701 ৃগারাভ ফিফফযয়া জাশভনা োতুন ফফদয়র আরভ 84 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
702 আফদরু গপুয ছারভা োতুন ভনতাজরু ি 73 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
703 আফদযু যফভ ভুুফব্বয়া োতুন ৃানা ফভয়া 83 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
704 ভশনায়াযা ৃফগভ াফপয়া ৃফগভ আরী এিাব্বয 73 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
705 ৃভাোঃ ফফিি জফভরা োতুন আফদযু যভান 94 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
706 অফজপা োতুন ৃভাশভনা োতুন ভুজাফ্পয আাোঃ 91 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
707 ফদ উল্ল্া ফযজশুিয ৃনছা আফদযু যভান 73 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
708 রার ভফত যুফ দা ফাফন্ত যুফদা গভফন্ত যুফদা 64 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
709 ছাশয়দা োতুন াফ ফফয়া পজশরয যভান 84 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
710 দগুবা যানী ৃদ ুয ফারা ৃদ রফনী ৃদ 80 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-08
711 যাশরা োতুন াশজযা োতুন আনা ফভয়া 71 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
712 আফদরু িাইয়ুভ াফরভা োতুন ৃাশন 73 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
713 আফুর িাশভ ারাদায ভফযয়ভ ফফয়া ফাদা ফভয়া ারাদায 74 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
714 ুয ফারা ৃবৌফভি নগয ফাী ৃদফনাথ ব্রজশভান ৃদফনাথ 70 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
715 ফুর ফুফর যানী ৃদ ফনযু ফারা ৃদ দীন ফন্দ ুৃদ 70 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
716 িাভার উফিন ৃাশন আযা োতুন আফদরু ভুফিত 73 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
717 অযুন ফারা ফভি অঞ্জনা যানী ৃদ অফশ্বনী িুভায ৃদ 90 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
718 যফফ ফারা জরদা ৃিাফির ফাী জরদা ফফফন চন্দ্র জরদা 68 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
719 আফদরু ারাভ ফাফযয়া োতুন িারা ফভয়া 74 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
720 আফদরু ভন্নান যাশফয়া োতুন িারা ফভয়া 88 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
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721 আফদরু ি যপশতয ৃনছা ফপশিয যভান 70 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
722 নুযজাান ৃফগভ ছশরভা োতুন িারা ফভয়া 86 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
723 ৃভাোঃ ভুা ফভয়া আফম্বয়া োতুন আরাভ ভাদফয 79 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 7-Jan-20
724 াশজযা োতুন ভর্জিনা োতুন আফদরু গফন 84 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
725 ফাদর জরদা াচনী যানী জরদা েবাত চন্দ্র জরদা 69 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-15
726 াশপজা োতুন ুফপয়া োতুন ৃভাস্তপা 65 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-18
727 ফফিিা ৃফগভ ভাফপয়া োতুন ৃানা ফভয়া 81 ফড়শেড়ী 9 barakheri 1-Jan-16
728 যফছয়া োতুন যফভা োতুন ভাফজয়র ি 84 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-08
729 ৃজাযা োতুন আিভুা োতুন জফফউর ি 69 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 1-Jan-16
730 আফদযু যফ জশরো োতুন ৃছযাজর ি 69 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-18
731 ৃভাোঃ আরী ৃাশন যাশরা োতুন ছাফফদর ি 76 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 7-Jan-17
732 ৃভািতাযা ৃফগভ েফতজা োতুন আফনছুর ি 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-13
733 আফদলু্ল্াফর ফাফি ৃদরাশযাজ ফফয়া ৃভৌরবী ফছফিি উল্ল্যা 71 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
734 যাশরা োতুন ভজ্জভা ৃফগভ ৃগারা যভান 82 ফড়শেড়ী 9 daira bari 8-Jan-20
735 ফযাজ উফিন ছাফপয়া োতুন াশ আরভ 74 ফড়শেড়ী 9 9 8-Jan-20
736 পাশতভা ৃফগভ ছপুযা ৃফগভ আফদযু যফ 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
737 ৃভাোঃ ৃভাছশর উফিন ৃদর আপশযাজ াফফফুয যভান 72 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
738 আফদরু জফরর ভাফপয়া োতুন যফপির ি 77 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
739 ৃভাোঃ াাজাান নুয জাান আফভয ৃাশন 69 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
740 ৃভাোঃ াশ আরভ ৃভাাম্মদ াফযছা োতুন নফজয আাম্মদ 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
741 ছাশরা ৃফগভ াশজযা োতুন ৃযজাউর ি 64 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
742 াশজযা ৃফগভ জশরো োতুন ভাপুজরু ি 72 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
743 জফফয়র ি যফচয়া ৃফগভ ারাভত উল্ল্া 66 ফড়শেড়ী 9 barakheri 9-Jan-20
744 যফভা ৃফগভ জানাানাযা ৃফগভ ভাফুশযয যভান 64 ফড়শেড়ী 9 JABER MIAER BARI 7-Jan-20
745 ৃভাোঃ নাফছয উফিন িুরুভ ফযয়া আরী আম্মদ 66 ফড়শেড়ী 9 LAL MIAER BARI 7-Jan-20
746 ৃভাোঃ ভফ উফিন (ৃফছু) ৃভাাম্মদ াফযছা োতুন ৃভাোঃ নফজয আাম্মদ 71 ফড়শেড়ী 9 SHAHE ALAMER BARI 7-Jan-20
747 আাংিুশযয ৃনছা াশজযা োতুন নুয আাম্মদ 63 ফড়শেড়ী 9 C-O COLONI 7-Jan-20
748 ফিুশরয ৃনছা ভশনাজা োতুন এিান্দায ফভয়া 64 ফড়শেড়ী 9 TAHER MUNSIR BARI 7-Jan-20
749 ফপশযাজা োতুন ছফিনা োতুন ৃফচু ফভয়া 84 ফড়শেড়ী 9 SAHAB UDDINER BARI 7-Jan-20
750 ৃফগভ ফাায আশযা োতুন নুযুর ি 68 ফড়শেড়ী 9 C-O-COLONI 7-Jan-20
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বড়খেড়ী ইউনিয়ি পনিষদ, িামগনি লক্ষ্মীপুি ফবশল আশডট: ১০ ৃভ ২০২২
ক্রম উপকািখ াগীি িাম মািাি িাম নপিাি িাম বয়স ইউনিয়ি ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

বয়স্ক  ািা  -  উপকািখ াগীি িানলকা

751 নুয উফিন াান ফানু ভত আব্দরু ি 66 ফড়শেড়ী 9 C-O-COLONI 7-Jan-20
752 াশ আরভ ুফপয়া োতুন াভছর ি 69 ফড়শেড়ী 9 C-O-COLONI 7-Jan-20
753 দরুার জর দা ভন তাযা জর দা িারী চযন জর দা 66 ফড়শেড়ী 9 NITTO JOLO DASER BARI 7-Jan-20
754 ভফযয়ভ ভাাভুদা োতুন তজর ি 65 ফড়শেড়ী 9 ANOWARAUL HAQER 7-Jan-20
755 নফফয়া োতুন আরীা োতুন ৃভাোঃ ভনতুর িফযভ 63 ফড়শেড়ী 9 RUSTOM ALIER BARI 7-Jan-20
756 ৃগারাপ জান াফপয়া োতুন াভছুর ি 74 ফড়শেড়ী 9 ফড়শেযী 7-Jan-21
757 যফভা ৃফগভ যাশফয়া ৃফগভ পজরুয যভান 74 ফড়শেড়ী 9 ফড়শেযী 7-Jan-20
758 াযাধন চন্দ্র দা ফফধু ভুেী দা ৃিৌীফতী যঞ্জন দা 70 ফড়শেড়ী 9 haradoner bari 7-Jan-21
759 ন্ধ্যা যানী দা ৃাফর চন্দ েুফ যিন চন্দ 65 ফড়শেড়ী 9 haradoner bari 7-Jan-21
760 ৃগাার িৃষ্ণ জর দা যাধনা জর দা বগফান চন্দ্র জর দা 74 ফড়শেড়ী 9 nitto nando 7-Jan-21
761 ফেয়া যানী নাথ িভরা যানী নাথ ভন ৃভান ৃদফনাথ 65 ফড়শেড়ী 9 gopal dopterier bari 7-Jan-21
762 আফদরু ি আশভনা োতুন যফপজ উফিন 74 ফড়শেড়ী 9 Borokhari 7-Jan-21
763 নুশযয ৃনছা াফব্বয়া ৃভৌরবী নুয আশম্মদ 74 ফড়শেড়ী 9 দ্বায়যা যীপ ফাফড় 7-Jan-21
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