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

1 আফদরু ভাশরক ৃযজজয়া ৃফগভ ৃজফর ক 59 ফশেী 1 SOFIKER BARI 7-Jan-20
2 জয়নফ জফজফ জভনাযা ৃফগভ নূযু জাভান 39 ফশেী 1 BOJLUL HAQUE MUHURI 7-Jan-20
3 ুফনব দা ভজন ফারা দা জিয়রার দা 48 ফশেী 1 SUBAS BABUR BARI 7-Jan-20
4 ৃভাোঃ দরুার আছদা োতুন ফজদয়র আরভ 56 ফশেী 1 BOJLUL HOQ MUHURI 7-Jan-21
5 জাগযন চন্দ্র দা জফজন ফারা দা যফন্দ্র চন্দ্র দা 69 ফশেী 1 mosleh uddin koloni 2-Jan-09
6 ৃভাোঃ নাজভ োজদজা ৃফগভ ৃভাোঃ নুযনফী 10 ফশেী 1 NUR NABIR BARI 7-Jan-15
7 ৃভাোঃ জনজাভ উজিন ৃফরাশয়তয ৃনছা আফদরু ভান্নান 50 ফশেী 1 rogunathpur 9-Jan-20
8 ৃভাাম্মদ জছজিক উরযা ৄতজপয়া োতুন ফজয আভদ 53 ফশেী 1 barakheri 9-Jan-20
9 জদক চন্দ্র দা ভজন ফারা দা জয রার দা 20 ফশেী 1 ফশেী 7-Jan-21

10 নাজদ ৃাশন ুজপয়া ৃফগভ ৃভাোঃ নুয উজিন 22 ফশেী 1 ফশেী 7-Jan-21
11 ৃভাাম্মদ ৃছাশরভান াশেযা োতুন পজছয়র আরভ 60 ফশেী 2 habibullas haji bari 7-Jan-20
12 বাগযযাভ ীর কভরা যানী ীর ৃগাার চন্দ্র ীর 55 ফশেী 2 tupani siler bari 7-Jan-20
13 কার্তিক চন্দ্র দা কল্পনা ফারা দা জদশন চন্দ্র দা 58 ফশেী 2 kanti lal das bari 7-Jan-20
14 নাযজগ আক্তায ুজপয়া ৃফগভ আফু তাশয 16 ফশেী 2  abu taher bari 7-Jan-20
15 তাজভনা ৃফগভ রুৎপা ৃফগভ ৃভাাম্মদ জজয উজিন 27 ফশেী 2 JOHIRER BARI 7-Jan-20
16 ৃযো ৃফগভ আশভনা ৃফগভ ৃভাোঃ আফদরু জদ 44 ফশেী 2 Bazlul haq munsi bari 7-Jan-09
17 ৃভাোঃ নাজদ পাশতভা ৃফগভ ৃভাোঃ জদদায উজিন 27 ফশেী 2 ISLAM BEPARI BARI 7-Jan-20
18 তযুরতা ফারা দা জফো ফারা দা কাভদা িন্ন দা 57 ফশেী 2 NIJA KOLONI 7-Jan-20
19 যুহুর আজভন আশভনা োতুন আফদছু ৃছাফান 89 ফশেী 2 Mujam Sordar Bari 7-Jan-20
20 ৃভাোঃ াভীভ জফজফ োজদজা ৃভাোঃ ৃপযশদ 13 ফশেী 2 Honar Bari 7-Jan-15
21 ইজিছ উজিন জয়নফ জফয়া ৃভছফাহুর ক 46 ফশেী 2 BARAKHERI 7-Jan-15
22 ভাজযয়া ৃফগভ ুরতানা যাজজয়া ৃযজাউর ক 16 ফশেী 2 Raghunat pur 7-Jan-20
23 আফদযু যজভ ভাজনুয ৃফগভ ৃভাোঃ ভজনয ৃাশন 14 ফশেী 2 যঘুনাথুয 7-Jan-20
24 ৃভাোঃ োনাফ ৃযজজয়া োতুন ভৃত নজজয আাম্মদ 40 ফশেী 2 ফশেযী 7-Jan-21
25 ভদন চন্দ্র দা জফশদাভুেী দা জযরার চন্দ্র দা 63 ফশেী 3 OSIM MASTER BARI 7-Jan-20
26 নুয উজিন ৃযজজয়া োতুন আফদরু ৃভাতাশরফ 46 ফশেী 3 আফদরু ৃভাতাশরশফয ফাী 7-Jan-20
27 ৃভাশভনা ৃফগভ ৃাশন আযা ৃফগভ ৃভাোঃ আজাদ উজিন 22 ফশেী 3 ফশেযী যাভগজত, রক্ষ্মীুয। 7-Jan-20
28 তজন্ন দা যূশ্রী ফারা দা অজচন চন্দ্র দা 26 ফশেী 3 OCINER BARI 7-Jan-20
29 ুশ্রী যানী দা ন্ধ্যা যানী দা যতন চন্দ্র দা 37 ফশেী 3 JOYDEBER BARI 7-Jan-20
30 ইজি ৃাশন ভাযজান ৃফগভ আফদরু কুিছু 22 ফশেী 3 BISSO BEDIR PASE 7-Jan-20
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31 ুজপয়া ৃফগভ আশভনা ৃফগভ ৃচধুযী আরভ 53 ফশেী 3 USUF SORDAR BARI 7-Jan-20
32 জান্নাতুর ৃপযদাউ পাশতা াজনা ৃফগভ ৃভাোঃ হুভায়ুন কজফয 15 ফশেী 3 HUMAUNER BARI 7-Jan-20
33 ৃভাোঃ াজন ৃজরভ ুরতানা ৃফগভ ৃভাোঃ ভাঈন উজিন 23 ফশেী 3 MUKUL MEMBER BARI 7-Jan-20
34 ৃভাোঃ নুয নফী আশরয়া ৃফগভ আফদরু ভজভন 23 ফশেী 3 barakheri 7-Jan-16
35 ৃভাোঃ ৃপযশদ জপশযাজা োতুন নজফয়র ক 50 ফশেী 3 barakheri 7-Jan-20
36 ৃভাোঃ পাযুক ৃভাাযা োতুন আজাদ উজিন 52 ফশেী 3 barakheri 7-Jan-20
37 ৃভাোঃ আব্বা উজিন ৃছভনাযা ৃফগভ ৃভাোঃ পেযুজিন 63 ফশেী 3 Barakheri 7-Jan-19
38 ৃভাোঃ কাভার উজিন ৃভাশভনা ৃফগভ তপজয আশভদ 63 ফশেী 3 barakheri 8-Jan-20
39 ৃভশদী াান যুনা ৃফগভ ৃভাোঃ ইব্রাজভ 14 ফশেী 3 barakheri 8-Jan-20
40 ৃভাযা োতুন নুয জাান ৃফগভ ফজর ক 61 ফশেী 3 barakheri 8-Jan-20
41 জরভা ৃফগভ াশদা ৃফগভ ৃভাোঃ পাযুক ৃাশন 16 ফশেী 3 ragunathpur 7-Jan-20
42 ৃভাোঃ আজাদ উজিন জছজিকা োতুন ৃভাোঃ ৃাশন 54 ফশেী 3 HOSSENER BARI 7-Jan-20
43 ৃভাাম্মদ আরভগীয আনয়াযা োতুন ৃভাাম্মদ ৃাশন 60 ফশেী 3 BAHIB ULLAH 7-Jan-20
44 ৃভাকতায ৃাশন জরকা োতুন ৃদশরায়ায ৃাশন 64 ফশেী 3 barakheri 7-Jan-20
45 ৃভাাম্মদ নুযজাভার আযজাান ৃফগভ ৃভাাম্মদ াজনপ 41 ফশেী 3 HABIBULLAH 7-Jan-20
46 ৃভাোঃ ৃফল্লার ৃাশন ৃছভনা োতুন ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 24 ফশেী 3 চয ৃনয়াভত 6-Jan-21
47 ভয়না োতুন াজদা ৃফগভ আপজার ৃক 32 ফশেী 3 চয ৃনয়াভত 6-Jan-21
48 যাশদা ৃফগভ জফজফ জেনা নুযুর ইরাভ 41 ফশেী 3 ফশেযী 7-Jan-21
49 ৃভাোঃ আম্মদ উরযা জজভরা োতুন ভনতাজর ক 70 ফশেী 4 abaidullah sordar bari 7-Jan-20
50 ৃভাোঃ যীপ উজিন জপশযাজা ৃফগভ ৃভাোঃ আজনছর ক 38 ফশেী 4 EAQUB ALI BARI 7-Jan-20
51 জর ৃফগভ আশভনা ৃফগভ ৃভাোঃ যজফউর ৃাশন 14 ফশেী 4 Motin Chokidar Bari 7-Jan-20
52 আব্দযু যজভ আশয়া োতুন ুরতান আশম্মদ 46 ফশেী 4 MOTIN SOKIDAR BARI 7-Jan-20
53 ৃভাোঃ াজকফ ভভতাজ ৃফগভ ৃভাোঃ পজযদ উজিন 29 ফশেী 4 Forid miar Bari 7-Jan-20
54 জাানাযা োতুন ছজকনা োতুন ৄছয়দ আাম্মদ 53 ফশেী 4 somur natir bari 7-Jan-20
55 াথী আক্তায যাশফয়া ৃফগভ ৃভাোঃ ৃফরার ৃাশন 16 ফশেী 4 Barakheri 7-Jan-15
56 ৃভাোঃ জযদয় তাছনুয ৃফগভ অাাশ্রাপ উজিন 18 ফশেী 4 Barakheri 7-Jan-15
57 জভজানুয যভান রুৎপা ৃফগভ ৃভাোঃ অজশদয যভান 39 ফশেী 4 Barakheri 7-Jan-19
58 কজনুয ৃফগভ ভৃত আজভশযয ৃনছা ভৃত আজফদ উল্লা 29 ফশেী 4 Barakheri 7-Jan-19
59 ৃভাোঃ ৃফরার উিীন পশয়শজয ৃনছা েুযজদ আরভ 57 ফশেী 4 barakheri 8-Jan-20
60 ৃভাোঃ ইউনুছ পয়জন ৃনছা ৃগারাভ যভান 65 ফশেী 4 BARALHERI 6-Jan-20
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61 আকফয ৃাশন ভাভুন াজনা ৃফগভ ৃভাোঃ আশ্রাপ উজিন 19 ফশেী 4 barakheri 9-Jan-20
62 ৃভাোঃ াাযাজ পশেযা োতুন যুহুর আজভন 31 ফশেী 4 3732 9-Jan-20
63 ৃভাোঃ নুয ইরাভ ৃজাযা োতুন ফজদয়র আরভ 50 ফশেী 4 barakheri 9-Jan-20
64 াজরভা োতুন ভাযজান ৃফগভ তপজছয আভদ 31 ফশেী 4 barakheri 9-Jan-20
65 ৃভাোঃ নুযনফী তজফয়া োতুন ভুজাফ্পয আশভদ 23 ফশেী 4 barakheri 7-Jan-20
66 আযশপাজা োতুন জপশযাজা োতুন ৃভাোঃ আফদরু ীদ 54 ফশেী 4 barakheri 7-Jan-20
67 ৃভাোঃ ৃনাভান ফকুশরয ৃনছা আব্দু ারাভ 29 ফশেী 4 barakheri 7-Jan-20
68 জফজফ পাশতভা ভশনায়াযা ৃফগভ আফদরু ভজতন 24 ফশেী 4 ISLAM HAZI BARI 7-Jan-20
69 জচদযাতুর ভুনতাা ানাজ ৃফগভ স্বন 7 ফশেী 4 SOPONER BARI 7-Jan-20
70 ৃভা: পাজভ ৃযাকানা োতুন ৃভা: পজরু 9 ফশেী 4 FAZLUL HAQER BARI 7-Jan-20
71 আফদরু ভজতন যাশদা ৃফগভ ফজদয়র আরভ 23 ফশেী 4 BORI KHARI 7-Jan-21
72 ৃভাোঃ আরভগীয ভশনাজা োতুন ৃছযাজর ক 59 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
73 আজাদ উজিন জজযপা োতুন আফদরু ৃভাতাশরফ 53 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
74 ৃভাোঃ জজয উজিন আজভশযয ৃনছা ৃদরু আশভদ 37 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
75 জকশায চন্দ্র দা ুশদফী ফারা দা যাভর চন্দ্র দা 32 ফশেী 4 ফ ৃেযী 7-Jan-21
76 ৃজাফাশয়দ ৃাশন নাজছভা ৃফগভ ভজ উজিন আব্বা 21 ফশেী 4 যঘুনাথুয 7-Jan-21
77 ৃভাোঃ আজগয আরী ৃভাাম্মৎ আংকুশযয ৃনছা ৃভাোঃ ৃদাশয়ত উরযা 26 ফশেী 4 ফ ৃেযী 7-Jan-21
78 ৃে পজযদ াজফয়া োতুন নুযুর ইরাভ 33 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
79 ৃভাোঃ যায়া উজিন নাছভা ৃফগভ ৃভাোঃ ফাদা আরভ 22 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
80 ৃফরার উজিন আশভনা োতুন নুযুর ক 50 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
81 ভাকছুদা ৃফগভ আঙকুশযয ৃনছা ৃভাোঃ ছাজফদর ক 42 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
82 স্বপ্না ৃফগভ যাজফয়া ৃফগভ পয়জরু ক 34 ফশেী 4 ফশেযী 7-Jan-21
83 ৃনছায উজিন আজছয়া োতুন নুয জভয়া 59 ফশেী 5 MAMUN SAHEBER BARI 7-Jan-20
84 ভয়ুযী ৃফগভ আশয়া ৃফগভ অাাফু জাশয 19 ফশেী 5 jaber member bari 7-Jan-20
85 ৃভা: জযপ উজিন ুস্পাযা ৃফগভ ৃভা: ৃজরভ 21 ফশেী 5 SELIMER BARI 7-Jan-20
86 জপয়াা ৃফগভ াশজদা ৃফগভ আফদরু আর ৃনাভান 22 ফশেী 5 NOMANER BARI 7-Jan-20
87 ৃভাোঃ আব্দরু ফাশছক ৃভাকাশদয ৃনছা ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 47 ফশেী 5 rofiq sordar bari 7-Jan-20
88 জাাংগীয আরভ ৃতাজফয়া োতুন ৃচধযী আরভ 46 ফশেী 5 moijego bari 7-Jan-20
89 ৃভাোঃ জনজাভ উজিন ভৃতোঃভনা োতুন ৃভাোঃ জপক উজিন 52 ফশেী 5 munsi bari 7-Jan-06
90 ৃভাাম্মদ ৃাশন কুজকশরয ৃনছা জনজাভ উজিন 39 ফশেী 5 SOMOR UDDIN PATOARI 7-Jan-18
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91 ৃযাশকয়া ৃফগভ ৃগারা জান ৃভাোঃ আব্দরু োশয়য 43 ফশেী 5 HASMOT ALI PONDIT 7-Jan-17
92 ৃভাোঃ াওন কাউছাযা ৃফগভ ৃভাোঃ াজনপ 22 ফশেী 5 MONAF MIAR BARI 7-Jan-17
93 ৃভাোঃ ছাশযায়ায ুজপয়া ৃফগভ ফজয আম্মদ 39 ফশেী 5 MOHAMMAD MIA 7-Jan-13
94 ৃভাোঃ জভরন জজযন আক্তায আফু ৄয়দ 15 ফশেী 5 TAL BEPARI BARI 7-Jan-14
95 আছাদর ক যজছয়া োতুন াজযছ আাম্মদ 99 ফশেী 5 MOLLA BARI 9-Jan-05
96 ভাজনুয ৃফগভ াভুয ৃনায আফদযু ারাভ 31 ফশেী 5 BARAKHERI 7-Jan-15
97 আফুর কারাভ পাতভ ৃফগভ ভুজাস্বয আশভদ 54 ফশেী 5 barakheri 7-Jan-16
98 ৃভাোঃ জাভার উিীন জাানাযা ৃফগভ আজনছর ক 63 ফশেী 5 Barakheri 7-Jan-19
99 ভুজাজদরু আরভ তানজজদ নাযজগ ৃফগভ ওভান গজি 12 ফশেী 5 BARAKHERI 8-Jan-20

100 ৃভাোঃ জদদায উজিন ুজপয়া োতুন ওফদরু ক 52 ফশেী 5 barakheri 8-Jan-20
101 ৃভাোঃ ৃগারাভ জকফজযয়া াফজান ৃফগভ ভজনযুর ক 65 ফশেী 5 barakheri 8-Jan-20
102 ৃভাোঃ আফুর োশয়য াজরভা োতুন নুয আভদ 65 ফশেী 5 barakheri 9-Jan-20
103 আব্দরু ভজতন াাজান ৃফগভ ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 54 ফশেী 5 barakheri 9-Jan-20
104 তাজনভুর এছান জভনাজ ৃজানা ৃফগভ ৃভাোঃ নুয উজিন 7 ফশেী 5 নুয উজিন ৃফাযীয ফাী 7-Jan-20
105 ৃভাোঃ ৃরার উজিন ছাশরা ৃফগভ ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 40 ফশেী 5 ফশেযী 7-Jan-21
106 আফদরু গজন নুপা োতুন ৃভাোঃআরভজগয 32 ফশেী 5 চয ৃকান্দয 7-Jan-20
107 আফদরু ছারাভ োজতজা োতুন ৃছযাজর ক 63 ফশেী 5 ফশেযী 7-Jan-21
108 ৃভাোঃ াীন ৃতজফয়া োতুন ৃচধুযী আরভ 39 ফশেী 5 ফশেযী 7-Jan-21
109 ৃভাোঃ জনজাভ ৃভাজব্বয়া ভুকফুর আভদ 60 ফশেী 5 দজিন টুভচয 7-Jan-21
110 জজতু চন্দ্র কুযী জিা চন্দ্র কুযী যাজকফ চন্দ্র কুযী 15 ফশেী 5 যঘুনাথুয 7-Jan-21
111 তাজনয়া ৃফগভ ভভতাজ ৃফগভ জাভার উজিন 36 ফশেী 5 ফশেযী 7-Jan-21
112 ৃভাোঃ যাশছর উািন জান্নাত জাভার উজিন 20 ফশেী 5 জাভার উজিন 7-Jan-21
113 শুব িন্ন দা চন্দনা যানী দা িীল চন্দ্র দা 46 ফশেী 6 GOBINDO DR BARI 7-Jan-20
114 াশদা ৃফগভ তাশযা ৃফগভ ৃভাোঃ ৃভাস্তপা 45 ফশেী 6 BARAKHERI 7-Jan-20
115 আশরয়া ৃফগভ কুরছুভ ৃফগভ জছজিক উরযা 43 ফশেী 6 TORIOT ULLAH BARI 7-Jan-20
116 আওরাদ ৃাশন নুুয ইয়াজভন আরা উজিন 13 ফশেী 6 BARAKHERI 7-Jan-20
117 যাজপকুর ইরাভ জয়াভ ৃযাজজনা ৃফগভ ৃভাোঃ াাদাত ৃাশন 10 ফশেী 6 নাজভুরহুদা ৃচধুযী বূইয়া 7-Jan-15
118 ৃভাোঃ জগয়া উজিন নুযজাান ৃফগভ নজজয ভুনজ 50 ফশেী 6 ABU BAKOR HAZI BARI 7-Jan-16
119 ভাশ আরভ ৃযজজয়া োতুন ভজজফুয যভান 53 ফশেী 6 KAUM DR. BARI 7-Jan-09
120 যাশফয়া ৃফগভ া জাান ৃফগভ ওফাশয়দরু ক 38 ফশেী 6 AFAJ UDDIN MUNSI BARI 7-Jan-21
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121 ৃভাোঃ জজফ নুয ৃনায ৃভাোঃ াাদাত 13 ফশেী 6 3732 7-Jan-18
122 ৃভাোঃ তাশযক আযজ ুৃফগভ ৃভাোঃ াাফ উজিন 9 ফশেী 6 barakheri 7-Jan-20
123 জাশকয ৃাশন জাশয়দা োতুন নজফয়র ক 59 ফশেী 6 barakheri 7-Jan-20
124 তানজজয ৃাশন জল্পী ৃফগভ ফাায উজিন 8 ফশেী 6 BARAKHERI 8-Jan-20
125 জফক্রভ চন্দ্র দা ঝুনু যানী দা নশযাত্তভ চন্দ্র দা 46 ফশেী 6 barakheri 8-Jan-20
126 ভযন চন্দ্র দা জররা ফারা দা ভােন চন্দ্র দা 59 ফশেী 6 barakheri 8-Jan-20
127 ৃভাোঃ আশনায়ায ৃাশন কুজপশরয ৃনছা ৃভাোঃ জযাজ উজিন 32 ফশেী 6 kheri 8-Jan-20
128 েজরর উজিন জপশযাজা োতুন ওফায়দরু ক 52 ফশেী 6 barakheri 8-Jan-20
129 জযয়া ৃদফনাথ ৃপাজর যানী নাথ ংকজ চন্দ্র নাথ 16 ফশেী 6 barakheri 8-Jan-20
130 ুকাজি চন্দ্র ক াায তুরজ যানী ক াায জগনাথ চন্দ্র ক াায 12 ফশেী 6 barakheri 9-Jan-20
131 জংজক আক্তায যাশফয়া ৃফগভ ৃভাোঃ ৃপযশদ 19 ফশেী 6 barakheri 7-Jan-20
132 নুযাত জাান ভাজ ভাযজান ৃফগভ ৃভাোঃ যাশদ 7 ফশেী 6 barakheri 7-Jan-20
133 ৃষ্টি যানী ীর ভজন যানী ীর শ্রীযু চন্দ্র ীর 10 ফশেী 6 barakhei 7-Jan-20
134 তাজদরু ইরাভ যাজপ ুজভ আক্তায ৃভাোঃ আপছায 10 ফশেী 6 barakheri 7-Jan-20
135 ৃভাাম্মদ ৃারাইভান াজফয়া োতুন ৃভাাম্মদ াভছুর আরভ 49 ফশেী 6 SOILAMANER BARI 7-Jan-20
136 ৃভাোঃ জনজাভ জহুযা োতুন নুয আভদ 60 ফশেী 6 ফশেযী 7-Jan-21
137 ৃভাোঃ ফাাদযু জফজফ ভজযয়ভ আফুর োশয়য 25 ফশেী 6 ফশেযী 7-Jan-21
138 নাজভা ৃফগভ ছাশরা ৃফগভ জাভার উজিন 33 ফশেী 6 ফশেী 7-Jan-21
139 ৃভাোঃ ৃফরার উজিন তইয়ফা োতুন ৃভাোঃ ৃদরওয়ায ৃাশন 61 ফশেী 6 Mamun saheberer bari 7-Jan-21
140 কৃষ্ণ ফনু্ধ্ জশরদা যাজধকা জর দা ৃগাার চন্দ্র জরদা 68 ফশেী 7 MALAKAR BARI 7-Jan-20
141 াজফনা আক্তায াজনা আক্তায ৃফরার উজিন 12 ফশেী 7 ৃফরাশরয ফাী 7-Jan-20
142 ৃভাোঃআযাপ উজিন আয়া ৃফগভ নুযুর ইরাভ 40 ফশেী 7 NURUL ISLAMER BARI 7-Jan-20
143 ৃভাোঃ াছান আশরয়া ৃফগভ ৃভাোঃ াাদাত ৃাশন 15 ফশেী 7 Maleker bari 7-Jan-18
144 পুরজান ৃফগভ ৃজাশরো ৃফগভ ৃফরাশয়ত ৃাশন 39 ফশেী 7 barakheri 6-Jan-19
145 নাছজযন চ ান ফানু আফদরু ছারাভ াটওয়াযী 37 ফশেী 7 barakheri 8-Jan-20
146 তাছনুয ৃফগভ পাশতভা ৃফগভ কাভার উজিন 22 ফশেী 7 barakheri 8-Jan-20
147 ফৃজথ আক্তায যাশফয়া ৃফগভ ৃভাোঃ জরটন উজিন 14 ফশেী 7 barakheri 8-Jan-20
148 জজফ ৃাশন ুরতানা ৃফগভ ৃে পজযদ 17 ফশেী 7 barakheri 8-Jan-20
149 ৃভাোঃ নুয আরভ াজরভা োতুন আফুর কারাভ 41 ফশেী 7 barakheri 8-Jan-20
150 ৃভাোঃ জাভার উজিন পশকযা োতুন আফদরু ভন্নান 51 ফশেী 7 BARAKHERI 9-Jan-20
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151 ৃভাোঃ জয়াভ পাযানা ৃফগভ ৃভাোঃ কজযভ 10 ফশেী 7 barakheri 9-Jan-20
152 ৃভাোঃ ইয়াজছন আযাপাত ুজভ ৃফগভ আফদরু কজযভ 14 ফশেী 7 barakheti 9-Jan-20
153 ৃভাোঃ ইছভাইর াশজযা ৃফগভ ৃভাোঃ ভকফুর আভদ 32 ফশেী 7 barakheri 9-Jan-20
154 ৃভাোঃ ৃভশদী াান আজপ আছভা ৃফগভ ৃভাোঃ ফাফুর 7 ফশেী 7 Barakheri 7-Jan-12
155 আফদযু যভান ভশনায়াযা ৃফগভ ভজয উজিন 33 ফশেী 7 Barakheri 7-Jan-20
156 নুয নফী ৃাশন আশভনা ৃফগভ আফদরু ফাশকয 35 ফশেী 7 barakheri 7-Jan-20
157 ুজপয়া নুযজাান জপয়র আরভ 59 ফশেী 7 দজিন টুভচয 7-Jan-21
158 ৃভাোঃ ভাকছুদ ৃভাছনা ৃফগভ ৃভাোঃ আফদরু কুিছু 34 ফশেী 7 ফশেযী 7-Jan-21
159 ৃভাোঃ ইউু ছজকনা ৃফগভ ৃভাোঃ যুহুয আজভন 39 ফশেী 7 ফশেযী 7-Jan-21
160 ৃভাোঃ ইউুপ আরী ৃফরাশয়শতয ৃনছা ৃভাোঃ জপকুর ইরাভ 30 ফশেী 8 Kholifa Master Bari 7-Jan-20
161 জাাঙ্গীয আরভ ৃগারা জাান আফুর োশয়য 40 ফশেী 8 ALI AHAMMAD 7-Jan-20
162 াশকযা ৃফগভ উরশপতুয ৃনছা নুযুর ইরাভ 49 ফশেী 8 Ahmod sowdagor Bari 7-Jan-20
163 জজাদ আজাদ ভাজ নাযজগছ আক্তায আফুর কারাভ আজাদ 19 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-18
164 ৃভাোঃ াজনপ আজভযুর ৃফগভ ভুকফুর আভদ 64 ফশেী 8 ali ahammad sowdagor 7-Jan-13
165 ৃভাোঃ ভাইনুজিন নুয জাান ৃফগভ নুয ৃভাাম্মদ 55 ফশেী 8 mainuddiner bari 7-Jan-14
166 াযজভন আক্তায যুনা ৃযাশকয়া ৃফগকভ আফুর কারাভ 30 ফশেী 8 mamun saheber bari 7-Jan-20
167 যুফী ৃফগভ ৃজরনা ৃফগভ ৃভাযশতাজা ৃাশন 37 ফশেী 8 mmurtoja Chowdurir bari 7-Jan-21
168 ৃভাোঃ ভজনয উজিন জপশযাজা ৃফগভ ৃভাোঃ ৃোযজদ আরভ 47 ফশেী 8 KHURSID MIAR BARI 7-Jan-13
169 ৃভাোঃ জনজাভ উজিন ভজযয়ভ ৃফগভ ভজজফুয যভান 40 ফশেী 8 ALI AHAMMAD 7-Jan-16
170 ছজনয়া ৃফগভ ৃযন আক্তায ৃভাোঃ কজফয উজিন 19 ফশেী 8 আছজকয ফাশয ফাী 1-Jan-16
171 ৃভাোঃ ইব্রাীভ ইয়ানুয ৃফগভ ৃভাোঃ জযন 17 ফশেী 8 BARAKHERI 7-Jan-20
172 জদরাযা ৃফগভ যাশফয়া ৃফগভ নজজয আম্মদ 50 ফশেী 8 SOWDAGOR BARI 7-Jan-18
173 াইভুন নাায আপজশরয ৃনছা ৃভাোঃ আফদরু ভজভন 31 ফশেী 8 HAJI ROFIQ MIAR BARI 7-Jan-15
174 াশজদা ৃফগভ যাশদা ৃফগভ ৃনয়াভত উরযা 19 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-18
175 ৃভাোঃ যাজকফ ৃাশন যাশনা ৃফগভ ৃভাোঃ ৃজরভ 23 ফশেী 8 BARAKHERI 7-Jan-18
176 ৃভাোঃ ওয়াশযছ পাশতভা ৃফগভ আফদরু ৃভাজভন 42 ফশেী 8 BARAKHERI 7-Jan-17
177 যাজনুয ৃফগভ কজনুয ৃফগভ কজযভ 23 ফশেী 8 BARAKHEI 9-Jan-05
178 ৃভাাম্মৎ ৃজাফায়দা ৃফগভ ৃযজজয়া ৃফগভ ৃভাোঃ জযাজ উজিন 31 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-16
179 ৃভাোঃপেযুজিন ৃযানাযা ৃফগভ ৃভাোঃাভছুজিন 56 ফশেী 8 barakheri 6-Jan-16
180 ৃভাোঃ ৃে পজযদ ভজযয়ভ ৃফগভ আফদরু জজরর 47 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-18
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181 এ ৃক এভ ভাইন উজিন ভজযয়শভয ৃনা ভুজাশম্মর ক 72 ফশেী 8 mujam miar bari 6-Jan-13
182 তাছনুয ৃফগভ ৃফরাশয়শতয ৃনছা আফদরু ভন্নান 42 ফশেী 8 তপাজ্জর যদায ফাী 7-Jan-21
183 জভনাযা ৃফগভ তজফয়া োতুন ৃফরাশয়ত ৃাশন 53 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-20
184 আফদরু ভন্নান যাশফয়া ৃফগভ আফদরু োশরক 50 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
185 ৃভাোঃ আফদযু যভান কজনুয ৃফগভ ৃভাোঃ জজয উজিন 8 ফশেী 8 Barakheri 8-Jan-20
186 আফদরু োশরক নুয ফানু আফদরু ভুজকদ 55 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-21
187 আফুর োশয়য যাজফয়া ৃফগভ আফদরু োশরক 52 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
188 ৃভাোঃ আরী পযাদ োশরদা োনভ নাজভা ৃভাোঃ আজভয ৃাশন 25 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
189 ৃভাোঃ হুভাউন কজফয াশকযা ৃফগভ নুযুর ক ওদাগয 43 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
190 আফদরু ভজতন ফুশজশন্নছা আশনায়াযুর ক 51 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
191 নুয উজিন াজফয়া োতুন আজজজরু ক 49 ফশেী 8 Barakheri 8-Jan-20
192 ভজপয়র ক ৃগারাাযা ৃফগভ াশ আরভ 64 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
193 ৃভাোঃ ভুযাদ উজিন ৃগারাপ জফয়া ৃভাোঃ নুয উজিন 39 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
194 ংকয চন্দ্র ৃদ জনায ফারা ৃদ ৃগাার চন্দ্র ৃদ 60 ফশেী 8 barakheri 8-Jan-20
195 নাজপজা আক্তায নাজছভা আক্তায ৃভাোঃ জাশফয উজিন 6 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
196 ছজরভ উজিন াজফা োতুন ভনুয আম্মদ 58 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
197 ৃভাোঃ ৃাশর উজিন যুজয়া ৃফগভ ওফাদরু ক 30 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
198 নাজছভা আকতায নুয জাান ৃফগভ ভৃত জয়নার আফদীন 25 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
199 ৃভাোঃ জাভার উজিন জপশযাজা ৃফগভ ৄয়দ আভদ 53 ফশেী 8 Barakheri 9-Jan-20

200 নুয নফী ুজপয়া ৃফগভ আফদরু ভাশরক 22 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
201 আফদরু আজজজ ৃযন আক্তায ৃভায়াজ্জভ ৃাশন 8 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
202 ৃাশর াশজযা োতুন ভকফুর আভদ 32 ফশেী 8 barakheri 9-Jan-20
203 ৃভাোঃ াাদাত ৃাশন জাজকয়া োতুন ৃভাোঃ নাজছযুর ক 52 ফশেী 8 Barakheri 7-Jan-10
204 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা ছাজফয়া োতুন েুযজদ আরভ 53 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-20
205 ৃভাোঃ জযপাত ৃাশন ভাুভা ৃফগভ ৃভাোঃ আশ্রাপ উজিন 19 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-20
206 আফুর াশভ াশজযা োতুন ভুা জভয়া (ৃফরাশয়ত) 40 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-20
207 এ, ৃক, এভ আনছাযুর ক জছজিকা োতুন ভুজি েজফযুর ক 68 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-20
208 আশরয়া ৃফগভ পাশতভা ৃফগভ আরী ৃাশন 75 ফশেী 8 barakheri 7-Jan-20
209 ৃভাোঃ জনজাভ উজিন যাজফয়া োতুন আভাদ ৃাফান 40 ফশেী 8 SODAGOR BARI 7-Jan-20
210 ৃভাোঃ আরা উজিন এয়াকুশতয ৃনছা পজছয়র আরভ 55 ফশেী 8 ALA UDDINER BARI 7-Jan-20
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211 াযজবন আক্তায নজজপা োতুন ৃভাোঃ কজযভর ক 32 ফশেী 8 KARIM MIAER BARI 7-Jan-20
212 ৃভাোঃ আরা উজিন আজরপা ৃফগভ ৃভাোঃ আজনছর ক 55 ফশেী 8 MUKBUL MIAER BARI 7-Jan-20
213 জফউটি ৃফগভ জফুয ৃনছা ৃভাোঃ জগয়া উজিন 37 ফশেী 8 KHALIL MASTER BARI 7-Jan-20
214 াযজভন আক্তায আপজশরয ৃনছা আফদরু ভজভন 29 ফশেী 8 ফশেযী 7-Jan-21
215 ৃভাোঃ তাশযক যভান যাশদা ৃফগভ ৃভাোঃ াাফ উজিন 23 ফশেী 8 ফশেযী 7-Jan-21
216 ৃভাাম্মদ ৃজরভ অজজপা োতুন ৃভাাম্মদ নজফযুর ক 59 ফশেী 8 ফশেযী 7-Jan-21
217 জান্নাত ৃফগভ ৃজাশরো োতুন ভজজফুর ক 32 ফশেী 8 ফশেযী 7-Jan-21
218 ৃভাোঃ জশুয়র ুজপয়া োতুন ৃভাোঃ জজয 20 ফশেী 8 zohirer bari 7-Jan-21
219 াাযাজ োয়যুন ৃনছা ভুজাম্মর ক 44 ফশেী 8 ফশেযী 7-Jan-21
220 ৃভাোঃ জনজাভ উজিন তাশযা ৃফগভ ৃভাস্তপা জভয়া 38 ফশেী 8 ফশেযী 7-Jan-21
221 ৃভাোঃ জগয়া উজিন জাানাযা ৃফগভ ৃভাস্তাজপজযু যভান 41 ফশেী 9 MUJASSOR MIAR bARI 7-Jan-20
222 আফুর কাশভ জদরু চাজফদরু ক 65 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-14
223 আফদরু কজযভ জদরাযা ৃফগভ জভযাজ উিীন 32 ফশেী 9 koloni 7-Jan-15
224 ৃভাোঃ ৃফরার াশজযা োতুন ৃযজাউর ক 49 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-20
225 ৃজজভন ৃফগভ যওন আক্তায ৃভাোঃ আফুর কাশভ 19 ফশেী 9 Barakheri 7-Jan-17
226 যতন চন্দ্র দা াজি ফারা দা মাজভনী কুভায দা 48 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-09
227 ৃযন আযা ৃফগভ জপশযাজা োতুন ৃভাোঃ ৃাশন 45 ফশেী 9 barokheri 7-Jan-20
228 জফজয় ৃগাার জভত্র অযুন ফারা জভত্র জধশযন্দ্র রার জভত্র 67 ফশেী 9 barokheri 7-Jan-20
229 যুভা ৃফগভ ৃযাশকয়া ৃফগভ আফুর কাশভ 34 ফশেী 9 barokheri 7-Jan-20
230 ৃভাোঃ কাভযু ৃযাশকয়া ৃফগভ াাফ উজিন 27 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-20
231 ৃভাোঃ এযাদ ফুজ ৃফগভ ৃভাোঃ জগয়া উজিন 37 ফশেী 9 barokheri 7-Jan-20
232 ৃভাাম্মদ াজকফ ৃযন আক্তায ৃভাাম্মদ াাজান 16 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-16
233 ৃভাোঃ আব্বাছ উজিন ৃযন আক্তায ৃভাোঃ াাজান 28 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-16
234 ৃযো যানী জর দা আদযী ফারা জর দা আজধ নাথ জর দা 64 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-20
235 ৃভাোঃ জাাঙ্গীয াভচুন্নাায ৃভাোঃ ৃাশন 58 ফশেী 9 barakheri 1-Jan-12
236 জউজর যানী জর দা কাজর যানী দা ভন রার জর দা 38 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-14
237 া্ আশফ ায়াত যাশরা ৃফগভ া রুৎপয ক 45 ফশেী 9 daira bari 7-Jan-20
238 পাশতা ৃফগভ জভশ ছাশরা ৃফগভ াশপজ আফদু জদ 28 ফশেী 9 barakheri 8-Jan-20
239 অর্িতা যানী নাথ জিয়াংকা যানী নাথ স্বন চন্দ্র নাথ 8 ফশেী 9 barakheri 8-Jan-20
240 যাভতাযা দা ভারজত ফারা জনজতয চযন জর দা 39 ফশেী 9 barakheri 8-Jan-20
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241 ৃাশনয়াযা ৃফগভ ৃফরাইশতয ৃনছা তপজছয আাম্মদ 52 ফশেী 9 barakheri 8-Jan-20
242 ৃভাোঃ নুযুর ক জফজফ পাশতভা জর যভান 75 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-21
243 ৃভাাম্মদ ৃাশর ৃনায ৃফগভ আফদরু ভজতন 23 ফশেী 9 barakheri 8-Jan-20
244 জযদয় চন্দ্র দা জনু যানী দা িবাত চন্দ্র দা 10 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-15
245 ৃজানা ৃফগভ ৃযজজয়া ৃফগভ ভাশ আরভ 36 ফশেী 9 barakheri 7-Jan-20
246 উ দা ৃযনু ফারা অযজফ দা 44 ফশেী 9 NITTO JOLODASER BARI 7-Jan-20
247
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