
বড়খেড়ী ইউননয়ন নিষদ, িামগনি লক্ষ্মীুি ফবশল আশডট: ১০ মভ ২০২২
ক্রম উকািখ াগীি নাম মািাি নাম নিাি নাম বয়স ইউননয়ন ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

1 াশেযা মফগভ নইদা োতুন মদশরায়ায মাশন 55 ফড়শেড়ী 1 NOAB ALI BARI 7-Jan-20
2 ভশনাজা োতুন ভঞ্জিভা োতুন মভাোঃ াঞ্জনপ 66 ফড়শেড়ী 1 SOFIKER BARI 7-Jan-20
3 আংকুশযয মনছা পাশতভা মফগভ আঞ্জনছ ঞ্জভয়া 63 ফড়শেড়ী 1 HELAL DUBAIR BARI 7-Jan-20
4 ঞ্জভনাযা মফগভ োশয়শযয মনছা নুয মভাাম্মদ 60 ফড়শেড়ী 1 BOJLUL HAQUE MUHURI 7-Jan-20
5 তাঞ্জনয়া ুরতানা আক্তাযা মফগভ আফুর কারাভ 36 ফড়শেড়ী 1 GOMOSTA BARI 7-Jan-20
6 যঞ্জিতা ফারা দা অন্নাদনা ফারা দা ছুঞ্জিন্দ্র িন্দ্র দা 66 ফড়শেড়ী 1 mosleh uddin membar 7-Jan-21
7 নঞ্জভতা ফারা দা ভযনী ফারা দা প্রানবল্বফ িন্দ্র দা 58 ফড়শেড়ী 1 basu deber bari 7-Jan-20
8 ঞ্জফত্র ফারা দা যঞ্জনকা ফারা দা ফন্ত কুভায দা 70 ফড়শেড়ী 1 sujon babur bari 7-Jan-20
9 ভভতা ফারা দা মযনুকা ফারা দা যাোর িন্দ্র দা 70 ফড়শেড়ী 1 bera bari 7-Jan-20

10 িন্দনা যানী দা ঞ্জপ্রয় ফারা দা ঞ্জকযন িন্দ্র দা 64 ফড়শেড়ী 1 GOBINDO RDR BARI 7-Jan-20
11 ংমুক্তা যানী দা ুযিী দা ঞ্জফশেেয িন্দ্র দা 69 ফড়শেড়ী 1 BERA BARI 7-Jan-20
12 আশভনা মফগভ াভছুয নাায াশ আরভ 55 ফড়শেড়ী 1 chowduri majir bari 7-Jan-20
13 াঞ্জফত্রী দা তুরী যানী দা কষ্ণ কভবকায 55 ফড়শেড়ী 1 BABULER BARI 7-Jan-20
14 ুঞ্জপয়া মফগভ ঞ্জভঞ্জছযা োতুন ছাইদর ক 64 ফড়শেড়ী 1 Karimer Bari 7-Jan-07
15 াযাধন মফগভ ভাযপুজা োতুন মভাাশযক মাশন 83 ফড়শেড়ী 1 ROGUNATHPUR 7-Jan-04
16 কল্পনা ফারা দা ঞ্জগয ফারা দা বাযত িন্দ্র দা 75 ফড়শেড়ী 1 ragunath pur 8-Jan-20
17 ঞ্জফঞ্জফ ঞ্জেনা ভুছুফ ঞ্জফয়া আফদরু গপুয 59 ফড়শেড়ী 1 ROGUNATHPUR 8-Jan-20
18 জাানাযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ ছাশরভা োতুন ভঞ্জউঞ্জিন 58 ফড়শেড়ী 1 barakheri 8-Jan-20
19 কুুভ মফগভ েঞ্জতজা োতুন জয়নার আশফদীন 59 ফড়শেড়ী 1 togunathpur 8-Jan-20
20 মযাশকয়া মফগভ োঞ্জদজা োতুন ফজর ক 69 ফড়শেড়ী 1 barakheri 8-Jan-20
21 ঞ্জফরঞ্জকজ মফগভ াঞ্জপয়া োতুন : পজশরয যভান 64 ফড়শেড়ী 1 barakheri 8-Jan-20
22 ছফুযা োতুন েঞ্জতজা োতুন মিৌধুযী 59 ফড়শেড়ী 1 BAHAR CARANG BARI 7-Jan-20
23 পাশতভা মফগভ ছাশরা োতুন মভাোঃ ইয়াকুফ আরী 69 ফড়শেড়ী 1 ROGINAT PUR 7-Jan-21
24 ঝনবা মফগভ মভাশছনা োতুন আফদরু ভনাপ 39 ফড়শেড়ী 1 যঘুনাথুয 7-Jan-21
25 রাকী ভজভুদায প্রঞ্জতভা যানী দা মজযাঞ্জত্রল িন্দ্র দা 50 ফড়শেড়ী 1 যঘুনাথুয 7-Jan-21
26 ঞ্জাা যানী দা ােী ফারা দা হৃদয় যিন দা 53 ফড়শেড়ী 1 যঘুনাথুয 7-Jan-21
27 পাযজানা মফগভ নাঞ্জছভা মফগভ মভাোঃ জাভার 33 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
28 জান্নাত মফগভ আযজ ুমফগভ ঞ্জযাজ উঞ্জিন 79 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
29 ঞ্জযজনা মফগভ নুযজাান মফগভ মফরাশয়ত মাশন 40 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
30 ুঞ্জপয়া মফগভ ভাশরকা োতুন াঞ্জযছ আাম্মদ 45 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
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31 ুযাইয়া মফগভ ততয়ফা মফগভ নৃযনফী 56 ফড়শেড়ী 1 িয মকান্দয 7-Jan-21
32 ঞ্জপশযাজা মফগভ পাশতভা মফগভ মভাোঃ এপযান 44 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
33 মপারী মফগভ ভাঞ্জপয়া োতুন আছাদর ক 48 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
34 নানু ফারা দা ঞ্জফনতা ফারা দা ঙ্কধয দা 50 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
35 ঞ্জভনঞ্জত যানী দা মকাঞ্জক ফারা দা ঞ্জয়াযী মভান দা 57 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
36 ঠাকুযানী ফারা দা ভঞ্জরনা ফারা দা কুভদ িন্দ্র দা 60 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
37 ঠাকুযানী দা ুতুর যানী দা রক্ষ্মীনধয িন্দ্র দা 42 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
38 আশয়া আক্তায কুরছুভ ঞ্জফঞ্জফ মভাোঃ যঞ্জপশকর ক 64 ফড়শেড়ী 1 ফড়শেযী 7-Jan-21
39 ঞ্জয যানী দা কুুভী যানী দা ঞ্জিঞ্জত িন্দ্র দা 59 ফড়শেড়ী 2 SUJON BABUR BARI 7-Jan-20
40 কঞ্জফতা ফারা দা ুজরা ফার দা ঞ্জনতযঞ্জয দা 52 ফড়শেড়ী 2 NEPAL MISRTI BARI 7-Jan-20
41 তুরঞ্জ যানী দা মপ্রভভয়ী দা ঞ্জয িন্দ্র দা 74 ফড়শেড়ী 2 SUVAS BABUR BASA 7-Jan-20
42 াভছুন্নাায মফগভ ভশনাজা োতুন আফদরু োশরক 74 ফড়শেড়ী 2 anam dopadar bari 7-Jan-20
43 শ্রীরকা দা শুকন্ডরা দা পঞ্জতন্দ্র কুভায দা 57 ফড়শেড়ী 2 nijam koloni 7-Jan-20
44 যাভরতা দা ঞ্জভনঞ্জত ফারা গদা ুফর িন্দ্র দা 59 ফড়শেড়ী 2 mujam sordar bari 7-Jan-20
45 মফদানা ফারা দা ঞ্জকান্ত ফারা দা ঞ্জদশন িন্দ্র দা 72 ফড়শেড়ী 2 makul babur bari 7-Jan-20
46 ভশনায়াযা মফগভ আপশযাজা োতুন াভছর ক 59 ফড়শেড়ী 2 motlob majir bari 7-Jan-20
47 যুনু ফারা দা মভযী ফারা দা ফরযাভ দা 81 ফড়শেড়ী 2 noruttam bepari bari 7-Jan-20
48 মভাশছনা মফগভ ঞ্জফরশকশজয মনছা আফদরু াই 43 ফড়শেড়ী 2 SOLOMODDIGO BARI 7-Jan-20
49 মজাাযা োতুন মফরাশয়শতয মনছা মভাোঃ মাশন 62 ফড়শেড়ী 2 bojlul hoque muhuri bari 7-Jan-20
50 ভশনায়াযা মফগভ নঞ্জফয়া োতুন ভাকুশদয যভান 59 ফড়শেড়ী 2 Samsul miar bari 7-Jan-13
51 যুািরী দা াযু ফারা দা ুশয িন্দ্র দা 59 ফড়শেড়ী 2 KONOK BABUR BARI 7-Jan-20
52 আযঞ্জত ফারা দা প্রঞ্জতভা যানী দা ুঞ্জত িন্দ্র দা 57 ফড়শেড়ী 2 BARAKHERI 7-Jan-18
53 মাবা মফগভ াঞ্জরভা োতুন নঞ্জফয়র ক 54 ফড়শেড়ী 2 SIDDIK MEMBARBARI 7-Jan-21
54 আশনায়াযা মফগভ আনামা মফগভ এনাভর ক 54 ফড়শেড়ী 2 nuru miar bari 1-Jan-17
55 াঞ্জে ফারা দা ভঞ্জরনা প্রবা দা কুভুদ িন্দ্র দা 71 ফড়শেড়ী 2 barokheri 7-Jan-20
56 াশকযা মফগভ মফরাশয়শতশন্নছা পঞ্জছয়র আরভ 78 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 7-Jan-07
57 মতাঞ্জফয়া োতুন াঞ্জফয়া োতুন মানাঞ্জভয়া 62 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 1-Jan-13
58 প্রাথবনা ফারা দা ফনরতা ফারা দা ঞ্জগঞ্জযন্দ্র কুভায দা 62 ফড়শেড়ী 2 Ragunathpur 7-Jan-19
59 মতন যানী দা ভৃত মাবন ফারা দা ভৃত মাঞ্জভনী কুভায দা 72 ফড়শেড়ী 2 rogunathpur 8-Jan-20
60 যাশদা মফগভ োশয়শযয মনছা মভাোঃ ভুজাভ 63 ফড়শেড়ী 2 barakheri 8-Jan-20
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61 ভশনায়াযা মফগভ নুয জাান মফগভ াভছুর ক 45 ফড়শেড়ী 2 barakheri 8-Jan-20
62 ভারঞ্জত যানী িক্রফতীী গঙ্গা যানী িক্রফতীী ফযদা িন্দ্র িক্রফতীী 65 ফড়শেড়ী 2 barakheri 9-Jan-20
63 ফানু যানী দা ঞ্জফনতা দা ংকধয দা 53 ফড়শেড়ী 2 barakheri 9-Jan-20
64 আশভনা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ আঞ্জপয়া ভঞ্জভন উল্লা 50 ফড়শেড়ী 2 ALI EKKABORER BARI 7-Jan-20
65 যাশদা মফগভ আপশযাজা োতুন নজীয আাম্মদ 52 ফড়শেড়ী 2 BABIB ULLAH HAZI BARI 7-Jan-20
66 আশভনা মফগভ মযঞ্জজয়া মফগভ পঞ্জছয়র আরভ 62 ফড়শেড়ী 2 ANIS MUNSIR BARI 7-Jan-20
67 মাাগ ঞ্জছঞ্জিকা োতুন নঞ্জজয আাম্মদ 54 ফড়শেড়ী 2 MUZAM SORDAR BARI 7-Jan-20
68 ফাাযা োতুন মদারন ঞ্জফঞ্জফ নুয আাম্মদ 55 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-20
69 মাশনযা মফগভ কঞ্জনুয মফগভ াভশুর ক 54 ফড়শেড়ী 2 BARI KHARI 7-Jan-20
70 জাঞ্জকয়া মফগভ আকুশযয মনছা আফদরু জঞ্জরর 40 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-21
71 নাযগী মফগভ মদশরায়াযা মফগভ মভাাশযপ মাশন 42 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-21
72 েুকু দা ভঞ্জরনা ফাগা দা কুভায দা 60 ফড়শেড়ী 2 যঘুনাথুয 7-Jan-21
73 ফুশজয মনছা নুয ফানু াা আরভ 56 ফড়শেড়ী 2 যঘুনাথুয 7-Jan-20
74 ঞ্জফঞ্জফ মযো মদরাবীয়া মভাাশযপ মাশন 47 ফড়শেড়ী 2 মতরীয িয 7-Jan-20
75 ঞ্জভনু মফগভ জঞ্জযা োতুন ফজরুর ক 50 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-21
76 আশয়া মফগভ াাজাজান মফগভ মভাোঃ ফজর ক 41 ফড়শেড়ী 2 যঘুনাথুয 7-Jan-21
77 ইভত আযা ভশনায়াযা মফগভ ঞ্জপ উরযা মিৌধুযী 45 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেযী 7-Jan-21
78 পাশতভা োতূন যঞ্জভা মফগভ আফদরু ভাশরক 34 ফড়শেড়ী 2 যঘুনাথুয 7-Jan-21
79 প্রদরুী যানী দা রগ্ন ঞ্জজতা যানী দা নশয িন্দ্র দা 48 ফড়শেড়ী 2 lucky mozomderer bari 7-Jan-21
80 ঞ্জফঞ্জনভা ফারা দা গঙ্গা ফারা দা ঐকযত্র দা 52 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
81 মযঞ্জজয়া োতুন ঞ্জদা োতুন ভাকছুশদয যভান 64 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
82 ভশনায়াযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ যঞ্জভা জাভার উঞ্জিন 54 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
83 াশভনা মফগভ ঞ্জছঞ্জিকা োতুন মভাাম্মদ মাশন 48 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
84 াানাজ মযঞ্জজয়া মফগভ মভাোঃ মিৌধুযী 44 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
85 ুতুর যানী দা মফা যানী দা যজভন দা 62 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
86 কল্পতযু দা ঞ্জফজন ফারা দা কাভনা প্রন্ন দা 53 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
87 মযো মফগভ াঞ্জজয়া োতুন আফদরু ক 45 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
88 ঞ্জদরাযা মফগভ াশেযা োতুন মভা: মাযাফ মাশন 48 ফড়শেড়ী 2 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
89 ঞ্জভতা যানী দা ুজরা যানী দা ঞ্জযৎ িন্দ্র দা 39 ফড়শেড়ী 2 ঞ্জযশতয ফাঞ্জড় 7-Jan-21
90 ভশনায়াযা মফগভ ছাশয়যা মফগভ মভাোঃ আঞ্জফদ আরী 59 ফড়শেড়ী 2 sdfjsdak 7-Jan-21
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91 ঞ্জফরকাশজয মনছা আপযজা োতুন মভাোঃ ফাশুয আম্মদ 55 ফড়শেড়ী 3 aptorer jamal bari 7-Jan-20
92 আশভনা মফগভ আঞ্জছয়া োতুন ভঞ্জতউয যভান 94 ফড়শেড়ী 3 bisso bedir dokkhine 7-Jan-20
93 মভানা োতুন আযজাান মফগভ মভাাম্মদ াঞ্জনপ 40 ফড়শেড়ী 3 habib ullah haji bari 7-Jan-20
94 াশকযা মফগভ াঞ্জফয়া োতুন তয়দ আশভদ 61 ফড়শেড়ী 3 Islam meparir bari 7-Jan-20
95 আযশপাজা োতুন ঞ্জফঞ্জফ আশয়া াাদাত উরযা 64 ফড়শেড়ী 3 4 7-Jan-20
96 ন্ধ্যা যানী দা ভােন ফারা দা ভনু্ট িন্দ্র দা 58 ফড়শেড়ী 3 JOYDEBER BARI 7-Jan-20
97 মাাশগয মনছা ঞ্জফঞ্জফ আশয়া আজাশয আশভদ 64 ফড়শেড়ী 3 ভঞ্জতিঞ্জকদায ফাঞ্জড় 7-Jan-20
98 আকতায মফগভ অঞ্জজবা োতুন মভায়াশজভ মাশন 44 ফড়শেড়ী 3 abdul motaleber bari 7-Jan-20
99 মভঞ্জযনা আক্তায ুঞ্জপয়া মফগভ মভজফা উঞ্জিন 32 ফড়শেড়ী 3 bissobedir passe 7-Jan-20

100 ুঞ্জপয়া মফগভ আশনায়াযা মফগভ আফদরু ফাশকয 60 ফড়শেড়ী 3 BEDIR UTTAR PASE 7-Jan-20
101 ভাযজান মফগভ ততয়শফয মনছা পয়জর ক 63 ফড়শেড়ী 3 MISIR AHMEDER BARI 7-Jan-20
102 জঞ্জভরা মফগভ পাশতভা মফগভ তছয়দ আম্মদ 69 ফড়শেড়ী 3 BISSO BERIR PASE 7-Jan-20
103 নঞ্জভতা ফারা দা গঙ্গগ া ফারা দা রিন িন্দ্র দা 63 ফড়শেড়ী 3 Barakheri 7-Jan-08
104 াশেযা োতুন ছারভা োতুন আফদরু গপুয 73 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
105 যুিুনা ফারা দা অনুু্ক্রভা ফারা দা উশনড্র িন্দ্র দা 72 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
106 আঞ্জরপা মফগভ যঞ্জপয়া োতুন াঞ্জযছ আম্মদ 76 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
107 আশরয়া মফগভ জঞ্জযনা োতুন কাশভ আরী 58 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
108 ভভতাজ মফগভ মফরাশয়তয মনছা তপঞ্জয আশভদ 46 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
109 াঞ্জরভা োতুন আপশযাজা োতুন মতাপাজ্জর মাশন 75 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
110 আংকুশযয মনছা আঞ্জছয়া োতুন তঞ্জছয আাম্মদ 59 ফড়শেড়ী 3 barakheri 8-Jan-20
111 নাজভা মফগভ ভাভুদা োনভ আফদরু ীদ 49 ফড়শেড়ী 3 ANIS MUNSI BARI 7-Jan-10
112 যঞ্জভা োতুন জাশদাোতুন মিৌধুযী 64 ফড়শেড়ী 3 barakheri 12-Jan-20
113 শুশবদ্রা যানী দা অঞ্জনতা ফারা দা ঞ্জনঞ্জের িন্দ্র দা 51 ফড়শেড়ী 3 JOYDEB KOBIRAZER BARI 7-Jan-20
114 মভাকাশদয মনছা রায়রা োতুন ভভতাজরু ক 52 ফড়শেড়ী 3 GONU 7-Jan-20
115 ভভতাজ মফগভ মফগভ ভাশ আরভ 51 ফড়শেড়ী 3 BARIR PASE 7-Jan-20
116 মজাফাশয়দা মফগভ নঞ্জফদা োতুন াভছুর আরভ 56 ফড়শেড়ী 3 JOYNAL ABEDINER BARI 7-Jan-20
117 কঞ্জনুয মফগভ ফকুর মফগভ আভদরুযা 45 ফড়শেড়ী 3 ফড়শেযী 7-Jan-21
118 পাযজানা ইয়াছঞ্জভন ুভী ঝনবা মফগভ মভাোঃ মপযশদৌ 22 ফড়শেড়ী 3 ফড়শকযী 7-Jan-20
119 ুভী মফগভ ঞ্জফঞ্জফ কুরছুভ মভাোঃ ঞ্জযাজ 25 ফড়শেড়ী 3 িয আরগী 6-Jan-21
120 ফাঞ্জর মফগভ আম্বশযন মনছা াাদ উরযা 54 ফড়শেড়ী 3 িয মনয়াভত 6-Jan-21
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121 জান্নাত মফগভ ভজফুা োতুন ভঞ্জজফর ক 34 ফড়শেড়ী 3 motin miaer bari 10-Jan-21
122 ঞ্জফঞ্জফ াশজযা ঞ্জফঞ্জফ আঞ্জছয়া মদশরায়ায মাশন 50 ফড়শেড়ী 3 honar bari 10-Jan-21
123 স্বপ্না মফগভ যাশদা মফগভ ফঞ্জদউর আরভ 36 ফড়শেড়ী 4 abaidulla sordar bari 7-Jan-20
124 যঞ্জভা োতুন পাশতভা োতুন ভঞ্জজফুয যভান 60 ফড়শেড়ী 4 ali hosen miar bari 7-Jan-20
125 আনজভুা োতুন ভনজভুা োতুন ভনতাজরু ক 70 ফড়শেড়ী 4 montaz miar bari 7-Jan-20
126 ঞ্জছঞ্জিকা োতুন আঞ্জযপা োতুন াজী তফাযক আরী 74 ফড়শেড়ী 4 montaz miar bari 7-Jan-20
127 আশভনা োতুন নুয জাান মফগভ আাদরু ক 65 ফড়শেড়ী 4 abu bokor hazi bari 7-Jan-20
128 ভশনায়াযা মফগভ ভনঞ্জজভা োতুন নুয আাম্মদ 81 ফড়শেড়ী 4 MOSTAFIZ MASTER BARI 7-Jan-20
129 নঞ্জফদা োতুন মগারাশয মনছা আরী আাম্মদ 84 ফড়শেড়ী 4 LAL MIA BARI 7-Jan-20
130 ঞ্জফঞ্জফ ভঞ্জযয়ভ জঞ্জভরা োতুন ভনতাজর ক 65 ফড়শেড়ী 4 ABAIDULLAH MAJIR 7-Jan-20
131 মাশন আযা জাানাযা মফগভ ভঞ্জপ উরযা 54 ফড়শেড়ী 4 EAKUB LALI 7-Jan-20
132 যঞ্জভা োতুন াশজযা োতুন ভুজাশম্মর ক 87 ফড়শেড়ী 4 POSIOL MIAR BARI 7-Jan-20
133 জান্নাত মফগভ মযাজনু মফগভ মভাোঃ মভাস্তপা 34 ফড়শেড়ী 4 MAMUN SAHEBER BARI 7-Jan-20
134 মপা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ কুরুভ ফঞ্জছয আম্মদ 53 ফড়শেড়ী 4 nur mia bari 7-Jan-20
135 ুঞ্জপয়া মফগভ নয়াশফয মনছা ভঞ্জপজর ক বুরু 38 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-13
136 যভশতয মনছা ছঞ্জকনা মফগভ তয়দ আভদ 61 ফড়শেড়ী 4 somur natir bari 7-Jan-20
137 যঞ্জভা োতুন জশয়দা োতুন তঞ্জছয আম্মদ 77 ফড়শেড়ী 4 abdus sobhan miar bari 7-Jan-20
138 আশভনা মফগভ ঞ্জপশযাজা োতুন আফদরু মগাযপান 57 ফড়শেড়ী 4 alsi miar bari 7-Jan-17
139 অঞ্জজপা োতুন াঞ্জপয়া োতুন মরাভত উল্লা 67 ফড়শেড়ী 4 Ali Hossener Bari 10-Jan-09
140 োশরদা মফগভ ফকুর াশেযা োতুন ভাাভুশদয যভান 53 ফড়শেড়ী 4 NUR MIA BARI 7-Jan-20
141 মযৌন আক্তায ভাাভুদা মফগভ াভছর ক 58 ফড়শেড়ী 4 Muzasorer Bari 7-Jan-15
142 মজঞ্জভন আক্তায মযান আক্তায মভাোঃ োয়যুল্লা 37 ফড়শেড়ী 4 oziullah member bari 7-Jan-20
143 ভুর্িদা মফগভ যঞ্জভা োতুন মভাোঃ ভাদর ক 35 ফড়শেড়ী 4 madol hokr bari 7-Jan-20
144 ুষ্পাযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ ভঞ্জযয়ভ নঞ্জফয়র ক 54 ফড়শেড়ী 4 Bellaler Bari 7-Jan-06
145 মাাশগয মনছা আঞ্জম্বয়া োতুন কারাভ উঞ্জিন 65 ফড়শেড়ী 4 Ismail Hazir bari 7-Jan-06
146 ুঞ্জপয়া োতুন ঞ্জপশযাজা মফগভ আঞ্জনছর ক 60 ফড়শেড়ী 4 barokheri 7-Jan-20
147 ঞ্জফঞ্জফ াশজযা ঞ্জযয়শতয মনছা জয়নার আশফদীন 58 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-10
148 আশনায়াযা মফগভ ঞ্জপশযাজা োতুন াভছর ক 55 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
149 ঞ্জদা োতুন ঞ্জছভা োতুন এছাক ঞ্জভয়া 74 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
150 মযাশকয়া মফগভ নুযজাান মফগভ ভঞ্জপজ উঞ্জিন 53 ফড়শেড়ী 4 ভুঞ্জরভ াজী ফাড়ী 7-Jan-19
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151 যঞ্জভা মফগভ আযশপাজা মফগভ আফদরু াই 63 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
152 োয়যুন মনছা কুরছুভা মভাোঃ যঞ্জফউর 67 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
153 ারভা োতুন আশয়া মফগভ ুরতান আম্মদ 66 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
154 মযান আক্তায তাযু োতুন আব্দযু যফ 65 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
155 আশনায়াযা োতুন াঞ্জনপা োতুন আফদযু যভান 95 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
156 ছঞ্জকনা োতুন ভশনাজা োতুন জয়নার আশফদীন 69 ফড়শেড়ী 4 BARAKHERI 8-Jan-20
157 কাউছায মফগভ তঞ্জফয়া োতুন আফদযুফ ভুন্সী 59 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
158 ভাযজাান মফগভ ভঞ্জছভা োতুন নঞ্জজয আাম্মদ 79 ফড়শেড়ী 4 barakheri 8-Jan-20
159 ভাযশপাজা োতুন আশনায়াযা মফগভ আঞ্জনছর ক 65 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-19
160 মভাাোঃ জহুযা মফগভ মভাাোঃ আশভনা োতুন মভাোঃ যঞ্জদ ভুন্সী 55 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-19
161 ঞ্জদরযা মফগভ আংকাজ মফগভ আফদরু ারাভ 48 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-19
162 াঞ্জন আক্তায আশয়া মফগভ আফুর োশয়য 53 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-09
163 নুয জাান মফগভ কুরছুভা মফগভ ভঞ্জজয়ার ক 54 ফড়শেড়ী 4 Barakheri 7-Jan-08
164 াভছুন নাায মজাশরো মভাোঃ ইয়াঞ্জছন 69 ফড়শেড়ী 4 barakheri 7-Jan-20
165 কঞ্জনুয মফগভ ভঞ্জযয়ভ ঞ্জফঞ্জফ মভাোঃ ফাদা 65 ফড়শেড়ী 4 AHMED ULLAHER BARI 7-Jan-20
166 মভাতাাযা মফগভ আশয়া মফগভ াফীফ আাম্মদ 63 ফড়শেড়ী 4 NOOR MIAER BARI 7-Jan-20
167 যাশফয়া োতুন আয়া োতুন ুরতান আভদ 54 ফড়শেড়ী 4 MIR AHMEDER BARI 7-Jan-20
168 ঞ্জফঞ্জফ জশুরো োতুন যাঞ্জজয়া োতুন মভাোঃ ছাশদক উঞ্জিন 59 ফড়শেড়ী 4 OLI ULLAHER BARI 7-Jan-20
169 ুঞ্জপয়া মফগভ ভফনা োতুন মভাোঃ াঞ্জনপ 51 ফড়শেড়ী 4 JASIM UDDINER BARI 7-Jan-20
170 জাঞ্জকয়া মফগভ ছুঞ্জনয়শতয মনছা ভাভুদলু্লা বূঞা 63 ফড়শেড়ী 4 KASHEM MIAER BARI 7-Jan-20
171 জাানাযা মফগভ যাঞ্জফয়া মফগভ নঞ্জজয আাম্মদ 59 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
172 ভভতাজ মফগভ োশয়শযয মনছা মভাোঃ েুযীদ আরভ 55 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
173 যাশভরা মফগভ ভাঞ্জপয়া োতুন ভঞ্জজফর ক 51 ফড়শেড়ী 4 CHUMOR NITER BARI 7-Jan-21
174 নাঞ্জভা আক্তায িম্পা ঞ্জপশযাজা মফগভ মপয়জ আাম্মদ 46 ফড়শেড়ী 4 MOJUMBER BHAYAN 7-Jan-21
175 াানাজ মফগভ অঞ্জজপা োতুন মভাোঃ আরাভ 41 ফড়শেড়ী 4 BRAHI KHARI 7-Jan-21
176 তফা যাঞ্জন দা নকুর ফারা দা ঞ্জযন্দ্র কুভায দা 40 ফড়শেড়ী 4 িয মকান্দয 7-Jan-21
177 াযুর মফগভ ুষ্পাযা মফগভ ভাুদরু ক 54 ফড়শেড়ী 4 উত্তয ফাড়শেযী 7-Jan-21
178 মযানা মফগভ ভশনাযা োতুন মভাোঃ আব্দরু ভঞ্জজদ 50 ফড়শেড়ী 4 FORAZI BARI 7-Jan-21
179 আশভনা মফগভ মনশযয মনছা আফদরু ভনাম 60 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
180 ছঞ্জকনা মফগভ াশেযা োতুন পঞ্জছয আাং 62 ফড়শেড়ী 4 ফড় মেযী= 7-Jan-21
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181 কঞ্জনুয মফগভ েঞ্জতজা োতুন আফদরু ভাশরক 39 ফড়শেড়ী 4 ফড় মেযী 7-Jan-21
182 ফকুর াানাযা োতুন ভুজাম্বয 59 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
183 ভশনায়াযা মফগভ েঞ্জতজা মফগভ ভাশ আরভ 60 ফড়শেড়ী 4 ফড় মেযী 7-Jan-21
184 ছাশরা োতুন নুযজাান মফগভ াাফুঞ্জিন 36 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
185 নাঞ্জভা মফগভ াঞ্জরভা োতুন আফু তাশয 42 ফড়শেড়ী 4 ফড় মেযী 7-Jan-21
186 রুৎপা মফগভ আশভনা োতুন মভাোঃ আফদরু ভাঞ্জঝ 40 ফড়শেড়ী 4 ফড় মেযী 7-Jan-21
187 ভুর্িদা োতুন আশনায়াযা োতুন ভুজাম্মর ক 71 ফড়শেড়ী 4 ফড় মেযী 7-Jan-21
188 মযঞ্জজয়া মফগভ জয়নফ ঞ্জফয়া অঞ্জদরু ক 59 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
189 আঞ্জছয়া োতুন ভাশজদা োতুন মফছু ঞ্জভয়া 56 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
190 াশকযা মফগভ পাশতভা মফগভ মভাোঃ আফদযু যফ 55 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
191 ঝনবা মফগভ আক্তাযা মফগভ ভৃত নাদ উঞ্জিন 42 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
192 জান্নাত মফগভ াানাযা মফগভ আফুর কাশভ 42 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
193 ভভতা মফগভ নুয জাান মফগভ মতাপাশয়র আাভদ 37 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
194 যাশফয়া মফগভ ভাঞ্জপয়া োতুন আফদরু গঞ্জন 60 ফড়শেড়ী 4 Borokhari 7-Jan-21
195 আশভনা মফগভ যীপা োতুন পয়জর ক 49 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেযী 7-Jan-21
196 যঞ্জভা মফগভ ভুঞ্জয়া োতুন আব্দযু যঞ্জভ 50 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
197 ভুন্নী মফগভ জাানাযা মফগভ ভভুদ উরযা 51 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
198 নাঞ্জছভা মফগভ জান্নাশতয মনছা আোঃ োশরক 42 ফড়শেড়ী 4 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
199 যঞ্জিয়া োতুন যঞ্জভা োতুন আফদযু যফ 44 ফড়শেড়ী 4 আফদযু যফ 7-Jan-21

200 ভশনায়াযা মফগভ মযান আক্তায মভাোঃ কাভার উঞ্জিন 39 ফড়শেড়ী 4 Ali miaer bari 7-Jan-21
201 মজাছনা মফগভ মযৌন আক্তায মভাোঃ মফরার উঞ্জিন 47 ফড়শেড়ী 4 মফরার ঞ্জভয়ায ফাঞ্জড় 7-Jan-21
202 মযাশকয়া মফগভ েুযঞ্জদা মফগভ আম্মদ উল্লা 45 ফড়শেড়ী 4 নুযুর ইরাভ ারাদায ফাঞ্জড় 7-Jan-21
203 মিাধযান োতুন ভুত পয়জন মনছা মভাোঃ আফদযু যাজ্জাক 65 ফড়শেড়ী 4 আফদলু্লা আর ভাভুন 7-Jan-21
204 াশেযা োতুন ভুত ঞ্জফঞ্জফ আশয়া আফুর কারাভ 54 ফড়শেড়ী 5 TAL BEPARIR BARI 7-Jan-20
205 ঞ্জফরঞ্জকছ মফগভ ঞ্জফঞ্জফ পাশতভা ভুত যঞ্জপকর ক 64 ফড়শেড়ী 5 mazed miar bari 7-Jan-20
206 ছাশরা মফগভ আশভনা মফগভ আফদরু াফ 44 ফড়শেড়ী 5 jaber member bari 7-Jan-20
207 মভাাোঃ যঞ্জভা মফগভ ভাঞ্জপয়া মফগভ াভুর ক 65 ফড়শেড়ী 5 barakheri 7-Jan-20
208 ুষ্পাযা মফগভ ভশনাজা োতুন ভুজায আম্মদ 52 ফড়শেড়ী 5 BARAKHERI 7-Jan-20
209 ভশনায়াযা মফগভ আযপজা মফগভ আফদরু াশভ 55 ফড়শেড়ী 5 ASKIR BAPER BARI 7-Jan-20
210 আশনায়াযা মফগভ আনজভুান াভর ক 60 ফড়শেড়ী 5 ASKIR BAPER BARI 7-Jan-20
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211 াাজান মফগভ যঞ্জছয়া োতুন ভনছুয আম্মদ 75 ফড়শেড়ী 5 JABER MEMBER BARI 7-Jan-20
212 ভাযশপাজা োতুন ঞ্জভঞ্জছযা োতুন ভাাম্মদ 61 ফড়শেড়ী 5 Fazal Haqer Bari 7-Jan-17
213 আকতাযা মফগভ জাঞ্জভরা োতুন াঞ্জযছ আাম্মদ 56 ফড়শেড়ী 5 fojol haq master bari 7-Jan-20
214 ভুঞ্জদব া মফগভ পশজযা োতুন মভাোঃ মরদু 70 ফড়শেড়ী 5 somor uddin fatoari bari 7-Jan-20
215 ঞ্জদরাযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ াজান মভাোঃ পঞ্জছয়র আরভ 55 ফড়শেড়ী 5 ropiq sordar bari 7-Jan-03
216 নার্গি মফগভ মভাাোঃ াশেযা োতুন মভাোঃ ভাভুদরু ক 47 ফড়শেড়ী 5 korim bepari bari 7-Jan-18
217 নাজভা মফগভ আশনায়াযা োতুন যঞ্জপকুর ইরাভ 35 ফড়শেড়ী 5 KONA 7-Jan-18
218 ঞ্জররুপা োতুন ঞ্জপশযাজা োতুন যঞ্জপক 54 ফড়শেড়ী 5 ROFIQ MISTRIR BARI 1-Jan-14
219 নুয জাান পাশতভা োতুন আফদরু ভন্নান 49 ফড়শেড়ী 5 Tal Bapari Bari 7-Jan-17
220 ফুশজয মনছা মতাঞ্জফয়া োতুন মিৌধুযী আরভ 54 ফড়শেড়ী 5 MOIJEGO BARI 7-Jan-15
221 ঞ্জপশযাজা োতুন জহুযা োতুন নফীয়র ক 66 ফড়শেড়ী 5 ROFIQ MIAR BARI 7-Jan-17
222 জাানাযা মফগভ নয়াদা োতুন মভাপাজ্জর মাশন 74 ফড়শেড়ী 5 Munsi Bari 7-Jan-03
223 ফকুশরয মনছা ভুঞ্জয়া োতুন আব্দ ুয যঞ্জভ 50 ফড়শেড়ী 5 TAL BEPARI BARI 7-Jan-17
224 যন আযা মফগভ ভশনাজা োতুন ভুজায আাম্মদ 65 ফড়শেড়ী 5 hasmot ali pondit bari 7-Jan-15
225 ঞ্জপশযাজা োতুন ঞ্জফঞ্জফ পাশতভা আফদরু ফাশযক 65 ফড়শেড়ী 5 HAZIR PUTER BARI 7-Jan-07
226 মগারা জান াঞ্জরভা োতুন নঞ্জজয আম্মদ 59 ফড়শেড়ী 5 barakheri 7-Jan-13
227 তঞ্জফয়া োতুন আশয়া োতুন আব্দরু কাশদয 57 ফড়শেড়ী 5 barokheri 7-Jan-20
228 নয়াফ ঞ্জফঞ্জফ যঞ্জভা মফগভ আব্দরু ভনাপ 57 ফড়শেড়ী 5 barokheri 7-Jan-20
229 ুঞ্জপয়া মফগভ ভশনায়ায োতুন ঞ্জদ 54 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
230 ঞ্জয়াযা মফগভ ছঞ্জফয়া োতুন আরী আম্মদ 52 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
231 নুযজাান মফগভ আশনায়াযা মভাোঃ নফী 70 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
232 আশনাজা োতুন মফগভ ঞ্জফয়া মভাক্তায 74 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
233 াাজান মফগভ আঞ্জপয়া োতুন ভুঞ্জজফর ক 76 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
234 াশজযা োতুন মযৌন আক্তায মভাোঃ কাভার উিীন 41 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
235 াশরভা োতুন আঞ্জরপা োতুন আফদযু যফ 64 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
236 আশভনা োতুন ঞ্জফঞ্জফ আশয়া নুযুর ক 69 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
237 আশভনা মফগভ জাশদা োতুন াভছর ক 63 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
238 জাানাযা মফগভ ভাভুদা োতুন এযাদ আরী 82 ফড়শেড়ী 5 barakheri 8-Jan-20
239 যঞ্জভা োতুন ভাভুদা োতুন নূয মারায়ভান 48 ফড়শেড়ী 5 Barakheri 7-Jan-19
240 ছঞ্জপয়া োতুন আঞ্জপয়া োতুন ঞ্জপ উরযা 66 ফড়শেড়ী 5 barakheri 9-Jan-20
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241 ুষ্পাযা মফগভ আঞ্জছয়া োতুন ইব্রাঞ্জভ েঞ্জরর 81 ফড়শেড়ী 5 barakheri 9-Jan-20
242 মিৌধযান মফগভ পাশতভা োতুন জঞ্জফয়র ক 74 ফড়শেড়ী 5 barakheri 9-Jan-20
243 াানাযা মফগভ অঞ্জজপা োতুন য়াঞ্জদরু ক 63 ফড়শেড়ী 5 molla bari 10-Jan-20
244 একঞ্জরশভয মনছা োশয়শযয মনছা ফজরুয যভান 60 ফড়শেড়ী 5 Mostopa Miyar Bari 7-Jan-11
245 ুষ্পাযা মফগভ াঞ্জফয়া মফগভ মভাোঃ আফদযু যফ 55 ফড়শেড়ী 5 RAFIQUE SORDAR BARI 7-Jan-20
246 আক্তায মফগভ েুযঞ্জদা মফগভ মভাোঃ আফদরু মাফান 59 ফড়শেড়ী 5 RAFIQUE SORDAR BARI 7-Jan-20
247 ছাশরা মফগভ জাঞ্জকয়া োতুন পজরুয যভান 59 ফড়শেড়ী 5 MOHAMMADER BARI 7-Jan-20
248 ঞ্জঞ্জযন আকতায মকছরাভ ঞ্জফয়া এনাভুর ক 54 ফড়শেড়ী 5 MOZIGO BARI 7-Jan-20
249 যাশদা মফগভ াযাধন ভুজাভর ক 38 ফড়শেড়ী 5 MOZIBUL HAQER BARI 7-Jan-20
250 জাানাযা মফগভ াশনয়াযা মফগভ ভায়জর আম্মদ 61 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
251 াঞ্জরভা মফগভ কুরছুভা মফগভ াঞ্জনপ 54 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
252 জাানাযা মফগভ নুপা োতুন াছান আরী 44 ফড়শেড়ী 5 িয াান মাশন 7-Jan-20
253 একঞ্জরশভয মনছা মফগভ ঞ্জফয়া ফাদা আরভ 62 ফড়শেড়ী 5 BARAKHERI 7-Jan-21
254 ঞ্জফঞ্জফ যঞ্জভা মাছশনআযা মফগভ আফদরু ভাশরক 41 ফড়শেড়ী 5 BARAKHERI 7-Jan-21
255 ভঞ্জভা মফগভ অঞ্জজপা মফগভ ধনু ঞ্জভয়া 54 ফড়শেড়ী 5 মভৌরবী কাঞ্জন্দ 7-Jan-21
256 আপছা োতুন ভজজভ ঞ্জফয়া ভনছুয আাম্মদ 63 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
257 নুয জাান াঞ্জরভা োতুন ছাদরক ক 48 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
258 াাযা োতুন াশেযা োতুন ইউনু ঞ্জভয়া 54 ফড়শেড়ী 5 িয মকান্দয 6-Jan-21
259 মপা মফগভ মফগভ ঞ্জফয়া নুযুর ইরাভ 56 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
260 ুঞ্জপয়া মফগভ তঞ্জয়া োতুন আফদরু ভনা 45 ফড়শেড়ী 5 sofiqer bari 7-Jan-21
261 অঞ্জজফা োতুন যাশরা োতুন আব্দরু মভাতাশরফ 64 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
262 োঞ্জদজা োতুন মযঞ্জজয়া মফগভ  আফুর কারাভ 29 ফড়শেড়ী 5 তার মফাঞ্জয ফাঞ্জড় 7-Jan-21
263 নুয জাান মফগভ নইদা মফগভ েুযঞ্জদ আরাভ 58 ফড়শেড়ী 5 ভাভুন ঞ্জভয়ায ফাঞ্জড় 7-Jan-21
264 যাশদা মফগভ যঞ্জভা োতুন মভাোঃ এজায উঞ্জিন 50 ফড়শেড়ী 5 আরী ঞ্জভয়া মগা ফাঞ্জড় 7-Jan-21
265 মজানা মফগভ ছঞ্জকনা োতুন ভঞ্জপজর ক 50 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
266 জান্নাত মফগভ মভাকাশদয মনছা ফাু ঞ্জভয়া 52 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
267 াযবীন আক্তায যন আযা মফগভ নুয মভাাম্মদ 40 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
268 ভভতাজ মফগভ ঞ্জফঞ্জফ যানু অঞ্জজ উরযা 40 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
269 ুঞ্জপয়া মফগভ াভছুন্নাায পঞ্জছয়র আরভ 54 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
270 ুঞ্জপয়া মফগভ াানাযা মফগভ ঞ্জছঞ্জিক উরযা 38 ফড়শেড়ী 5 ফড়শেযী 7-Jan-21
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271 একঞ্জরশভয মনছা ভাঞ্জপয়া োতুন মভাতাশয মাশন 64 ফড়শেড়ী 6 BEDIR PASE 7-Jan-20
272 াানাযা মফগভ ছঞ্জপয়া োতুন আফদরু ভুঞ্জকত 64 ফড়শেড়ী 6 kaium dr. bari 7-Jan-20
273 ফন্দনা যানী নাথ ঞ্জকযন ফারা নাথ ধীশযন িন্দ্র নাথ 56 ফড়শেড়ী 6 suresh mojumdarer bari 7-Jan-20
274 ুঞ্জপয়া মফগভ ভুিুঞ্জিয়া নুয আম্মদ 54 ফড়শেড়ী 6 abaidullah sordar bri 7-Jan-20
275 ঞ্জভনাযা মফগভ জয়নাফ ঞ্জফয়া মফরাশয়ত মাশন 65 ফড়শেড়ী 6 AMTOLI BARI 7-Jan-20
276 রনী ফারা মকী ফারা যরার িন্দ্র কগ াায 65 ফড়শেড়ী 6 gobindo dr bari 7-Jan-20
277 তন কগ াায েী ফারা কগ াায কারা কগ াায 57 ফড়শেড়ী 6 BERA BARI 7-Jan-20
278 নাঞ্জছভা মফগভ মছভনা মফগভ পেযুঞ্জিন ঞ্জভয়া 40 ফড়শেড়ী 6 BEDIR PASE 7-Jan-20
279 যভরী তফষ্ণফ ভন ভনী ভবা যাশজন্দ্র ভবা 58 ফড়শেড়ী 6 MALAKAR BARI 7-Jan-20
280 ভনভারা কাায পুরভারা রার মভান 62 ফড়শেড়ী 6 barir pase 7-Jan-20
281 ঞ্জফরকাশজয মনছা যইিা মফগভ যাজা ঞ্জভয়া 65 ফড়শেড়ী 6 amtoli bari 7-Jan-20
282 জাশয়দা মফগভ ভাশজদা োতুন মভাোঃ মরদু 73 ফড়শেড়ী 6 bisso bedir pase 7-Jan-20
283 মাশন াযা মফগভ াাজান মফগভ জাশফয আম্মদ 63 ফড়শেড়ী 6 kores bari 7-Jan-20
284 ঞ্জঞ্জযন আক্তায াশজযা োতুন ফাায উঞ্জিন 39 ফড়শেড়ী 6 killa 7-Jan-20
285 মপারী যানী নাথ িাযুফারা নাথ যাযী নাথ 65 ফড়শেড়ী 6 Barakheri 7-Jan-13
286 াশজযা মফগভ তভভ ঞ্জফঞ্জফ ঞ্জপঅর আরাভ 58 ফড়শেড়ী 6 munsi puter Bari 7-Jan-20
287 মদরাশযাজা মফগভ আপশযাজা মফগভ আশনায়ায উঞ্জিন 95 ফড়শেড়ী 6 Nazmul Hudha 7-Jan-20
288 াছনা মফগভ যাঞ্জপয়া োতুন অঞ্জজ উরযা 44 ফড়শেড়ী 6 Red box killa 7-Jan-20
289 াযুর মফগভ ভশনায়াযা মফগভ আঞ্জনুয যভান 49 ফড়শেড়ী 6 BRAKHERI 7-Jan-20
290 ঞ্জনযু ফারা নাথ রাফণ্য যানী নাথ মগাষ্ঠ ঞ্জফাযী নাথ 65 ফড়শেড়ী 6 Dorpho Nather bari 7-Jan-15
291 জাানাযা মফগভ মভাকাশদয মনছা আফুর কারাভ 65 ফড়শেড়ী 6 Hafez Alamgier bari 7-Jan-18
292 জাানায মফগভ নঈদা োতুন ভুজাফ্পয আম্মদ 59 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 7-Jan-20
293 ভাভুদা োতুন ভঞ্জজদা োতুন মিৌধুযী 74 ফড়শেড়ী 6 FORID MIAR BARI 7-Jan-20
294 াঞ্জরভা োতুন ভশনাজা োতুন াভছর ক 54 ফড়শেড়ী 6 BODU HONAR BARI 7-Jan-20
295 আশরা যাণ্ী নাথ ভাধফী িন্দ্র নাথ ঞ্জযন্দ্র িন্দ্র নাথ 70 ফড়শেড়ী 6 GOPAL NATHER BARI 7-Jan-20
296 ঞ্জদারী যানী দা মযনুকা যানী দা অনন্ত কুভায দা 74 ফড়শেড়ী 6 JIBON MASTER BARI 7-Jan-11
297 মজাযা মফগভ ছাশরভা োতুন আঞ্জর একািয 43 ফড়শেড়ী 6 MUSI PUTER BARI 7-Jan-15
298 ুঞ্জপয়া মফগভ মফরাশয়শতয মনছা মভাছশর উঞ্জিন 50 ফড়শেড়ী 6 MUJASSOR MIAR BARI 7-Jan-20
299 ভশনাজা োতুন ভুিুঞ্জিয়া নুয মভাাম্মদ 57 ফড়শেড়ী 6 ABAIDULLAH SORDAR 7-Jan-20
300 ুষ্পাযা মফগভ নুয জাান মফগভ াছান আঞ্জর 45 ফড়শেড়ী 6 OLI MIR BARI 7-Jan-17
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301 ফকুশরয            মনছা আঞ্জম্বয়া োতুন নযুর ইরাভ 48 ফড়শেড়ী 6 OLI MIAR BARI 7-Jan-18
302 যঞ্জভা োতুন মছফন মনছা মভাস্তাঞ্জপজযু যভান 56 ফড়শেড়ী 6 GONIR BARI 7-Jan-13
303 নুযজান মফগভ ভাভুদা োতুন মজফর ক 63 ফড়শেড়ী 6 abdul motaleber bari 1-Jan-16
304 াশনাযা োতুন জঞ্জভরা োতুন আব্দরু ভন্নান 69 ফড়শেড়ী 6 hafej sordar bari 1-Jan-07
305 মপরী যানী নাথ নাযায়ঞ্জন ফারা নাথ ফীশযন্দ্র মদফ নাথ 56 ফড়শেড়ী 6 dorpo naraion bari 7-Jan-17
306 ঞ্জশদয মনছা ছঞ্জপয়া োতুন আফদরু াই 74 ফড়শেড়ী 6 oli miar bari 7-Jan-07
307 াঞ্জফত্রী দা প্রানীকা ফারা দা ঞ্জফভর িন্দ্র দা 58 ফড়শেড়ী 6 jibon masrer bari 7-Jan-15
308 আশনায়াযা মফগভ মদরাপ মযাজা মফগভ াভছুর ক 69 ফড়শেড়ী 6 Toriot Ullah Bari 7-Jan-20
309 মযৌন আক্তায মযঞ্জজয়া োতুন মভাোঃ মগদ ুঞ্জভয়া 54 ফড়শেড়ী 6 oli miar bari 7-Jan-20
310 জাানাযা মফগভ আঞ্জফদা ভােয 65 ফড়শেড়ী 6 TAJU MIAR BARI 1-Jan-14
311 ভায়া যানী নাথ যস্বতী যানী নাথ ঞ্জেতী মদফ নাথ 60 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 7-Jan-15
312 ঞ্জফরকাজ মফগভ ছশরভা োতুন ঞ্জপয়র আরভ 55 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 7-Jan-20
313 মুঞ্জত যাণ্ী নাথ িরা যাণ্ী নাথ কৃষ্ণ কুভায নাথ 59 ফড়শেড়ী 6 barakhrri 7-Jan-17
314 ছাশরা োতুন াভুয মনায ভুজােয আাম্মদ 57 ফড়শেড়ী 6 barokheri 7-Jan-20
315 যঞ্জফতা যানী দা ফকুর ফারা দা মোকন িন্দ্র দা 43 ফড়শেড়ী 6 Barakheri 7-Jan-16
316 োশয়যুন মনছা ভর্জিনা োতুন ভুজাফ্পয মাশন 62 ফড়শেড়ী 6 BARAKHERI 8-Jan-20
317 রুৎপা মফগভ একঞ্জযশভয মনছা মভাোঃ আঞ্জনুয ক 54 ফড়শেড়ী 6 barajheri 8-Jan-20
318 ভাভুদা মফগভ আশভনা মফগভ আফদরু কাশদয 55 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
319 তাশযা মফগভ মফগভ ঞ্জফয়া নুযুর ক 60 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
320 ুষ্কাযা মফগভ ছঞ্জকনা মফগভ আফদরু কাইউভ 50 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
321 ভুক্তাযা মফগভ পাশতভা োতুন আঞ্জভনর ক 47 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
322 পাযঞ্জফন আক্তায একঞ্জরশভয মনছা আফদরু কুিু 53 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
323 ফকুশরয মনছা মফরাশয়তয মনছা ভঞ্জউঞ্জিন 59 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
324 ঞ্জদু যানী নাথ অঞ্জভয় ফারা নাথ যাধা ভাধফ নাথ 48 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
325 যাশদা মফগভ নুয জাান যহুর আঞ্জভন 42 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
326 মযো মফগভ পাশতভা মফগভ আফদযু যফ 50 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
327 ছঞ্জকনা মফগভ আনজভুা োতুন নঞ্জজয আম্মদ 48 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
328 জান্নাত মফগভ মগারা জান আফুর কারাভ 46 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
329 পাশতভা মফগভ নঞ্জয়দা োতুন ফাদা আরভ 75 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
330 োযুন মনছা ভাপুজা োতুন আঞ্জনছুর ক 72 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
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331 মগারা জান ভনা োতুন াভছর ক 59 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
332 মুতী ফারা নাথ কভরা ুন্দযী নাথ অঞ্জেণ্ী কুভায নাথ 74 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
333 ুরতা ফারা দা আঙ্গুযী ফারা দা যাভ কানু দা 65 ফড়শেড়ী 6 barakheri 8-Jan-20
334 যঞ্জভা মফগভ মভাযা োতুন ভাভুদ মাশন 54 ফড়শেড়ী 6 Barakheri 8-Jan-20
335 ভভতাজ মফগভ মযঞ্জজয়া মফগভ মভাোঃ মকান্তয 49 ফড়শেড়ী 6 barakheri 7-Jan-20
336 ুযাইয়া মফগভ ঞ্জফরকাশজয মনছা আফদরু ভঞ্জতন 32 ফড়শেড়ী 6 barakhei 7-Jan-20
337 যুভা যানী নঞ্জন্দ আতা যানী মদ ফান্ক িন্দ্র মদ 35 ফড়শেড়ী 6 LAL BABUR BARI 7-Jan-20
338 আকতাযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ ভঞ্জযয়ভ মভাস্তাঞ্জপজযু যভান 57 ফড়শেড়ী 6 HAFEZ ALAMGIRER BARI 7-Jan-20
339 যুভা মফগভ মযাশকয়া মফগভ মভাোঃ আফুর কাশভ 35 ফড়শেড়ী 6 KILLA GRAM 7-Jan-20
340 মনায মফগভ ভশনায়াযা মফগভ মভাোঃ মাশন 44 ফড়শেড়ী 6 SONI BARI 7-Jan-21
341 ঝণ্বা মফগভ ভাপুজা োতুন মভাোঃ াশ আরভ 59 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
342 াঞ্জদা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ ভঞ্জযয়ভ কাঞ্জছয়র আরভ 43 ফড়শেড়ী 6 RAGUNATHPUR 7-Jan-21
343 আশয়া োতুন পাশতভা মফগভ আাম্মদ উরযা 37 ফড়শেড়ী 6 NURIYA MADRASHA 7-Jan-20
344 শুক্লা প্রবা নাথ ইঞ্জত যাণ্ী দা আফযাণ্ িন্দ্র দা 34 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
345 তুরনা যাণ্ী দা াযুর ফারা দা ুশয িন্দ্র দা 39 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
346 াযুর মফগভ াশয়দা োতুন মভাস্তাঞ্জপজযু যভান 54 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেযী 7-Jan-21
347 আনজ ুযানী কগ াায ছফরা যানী াা ঞ্জিঞ্জত িন্দ্র াা 55 ফড়শেড়ী 6 ফড় মেযী 7-Jan-21
348 আশভনা মফগভ াঞ্জফয়া মফগভ ভঞ্জজফুয যভান 44 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
349 প্রাথবনা যানী মদ মভযাভনা যানী মদ মগাার িন্দ্র মদ 56 ফড়শেড়ী 6 ফড়শেড়ী 7-Jan-21
350 েঞ্জতজা োতুন ভয়না োতুন ভুজায আাম্মদ 64 ফড়শেড়ী 7 Barikheri 7-Jan-17
351 ুঞ্জপয়া মফগভ ভাযশপাজা মফগভ জারার আভদ 41 ফড়শেড়ী 7 ALI AHMAD 7-Jan-20
352 ঞ্জফঞ্জফ পাশতভা আশনায়াযা মফগভ নুযুর ইরাভ 54 ফড়শেড়ী 7 abu bokor hazi bari 7-Jan-20
353 মন্সী মফগভ ভশনায়াযা মফগভ ভজয উঞ্জিন 36 ফড়শেড়ী 7 Killa 7-Jan-17
354 মযঞ্জজয়া মফগভ ভুছুফ ঞ্জফয়া ভঞ্জজফুর ক 69 ফড়শেড়ী 7 Wahab miar Bari 7-Jan-18
355 ভশনায়াযা মফগভ নুয জাান মফগভ যুহুর আভীন 48 ফড়শেড়ী 7 golap miar bari 7-Jan-04
356 মযৌন মফগভ মজাযা োতুন জঞ্জফয়র মাশন 58 ফড়শেড়ী 7 bisso berir possime 7-Jan-20
357 মযৌন আক্তায পাশতভা োতুন আফদরু ভাশরক 54 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-08
358 মপারী মফগভ জয়নাফ ঞ্জফয়া আফদরু মগাযপান 59 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-18
359 াঞ্জছনা মফগভ কান্িন ঞ্জফয়া মভাোঃ মভাস্তপা 53 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-21
360 নুয মনায মফগভ ঞ্জফঞ্জফ পাশতভা মভাাম্মদ আরী 53 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 4-Jan-15
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361 াফানা মফগভ মজাযা োতুন নঞ্জফয়র ক 64 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 7-Jan-21
362 াশজযা মফগভ ভুাফঞ্জফয়া আফদু ঞ্জদ 74 ফড়শেড়ী 7 BARAKHERI 8-Jan-20
363 োয়যুন মনছা াশজযা োতুন অঞ্জর ঞ্জভয়া 60 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
364 কানিনা যানী দা ভঞ্জন ফারা ভজভুদায কুুভ ভজভুদায 69 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-19
365 মযান আক্তায াভুনাায আফুর কারাভ 42 ফড়শেড়ী 7 barakheri 8-Jan-20
366 মফগভ ঞ্জফয়া ছঞ্জকনা োতুন নুযুর ক 84 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 8-Jan-20
367 ুাযা মফগভ আনজভুা োতুন মভাোঃ আফদরু ক 63 ফড়শেড়ী 7 barakheri 9-Jan-20
368 মগারা ঞ্জফয়া ভঞ্জপয়া োতুন মভাছায আম্মদ 63 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 9-Jan-20
369 আশয়া মফগভ কুরছুভ মফগভ আঞ্জনছর ক 54 ফড়শেড়ী 7 Barakheri 7-Jan-20
370 াযবীন আক্তায াভছুন নাায জয়নার আশফদীন 47 ফড়শেড়ী 7 KHAKENER BASA 7-Jan-20
371 ুঞ্জপয়া মফগভ ছায়াতুয মনছা আফদরু আরী 43 ফড়শেড়ী 7 MUNSIR NATIR BARI 7-Jan-20
372 মফরাশয়শতয মনছা েঞ্জদজা োতুন ছাঞ্জফদর ক 74 ফড়শেড়ী 7 barakheri 3-Jan-21
373 ঞ্জফরঞ্জকছ মফগভ শেযা োতুন পয়জর ক 67 ফড়শেড়ী 7 barakheri 7-Jan-21
374 ঞ্জপয়াযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ আশয়া তয়দ আম্মদ 42 ফড়শেড়ী 7 ভুঞ্জন্স ুশতয ফাড়ী 7-Jan-21
375 মভাাম্মৎ মযানা আকতায ঞ্জঞ্জযন আকতায মভাোঃ আফদরু মভাভীন 53 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
376 মজাস্না মফগভ াভিুয নাায মভাস্তপা 49 ফড়শেড়ী 7 BISSBARI 7-Jan-21
377 োশরদা মফগভ মভশয আংশযাজ মফগভ জহুযুর ক ঞ্জভয়া 59 ফড়শেড়ী 7 MIR KAMALER BARI 7-Jan-21
378 মজানাযা মফগভ আনজভুা োতুন আফু ঞ্জভয়া 59 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
379 মযঞ্জজয়া মফগভ ভানুযা োতুন আাম্মদ উরযা 54 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
380 ভাইভুনা আকতায আশভনা োতুন আফদরু ভঞ্জভন 39 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
381 যাশদা মফগভ াভছুয মনায আফদরু ভন্নান 46 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
382 আশরা মফগভ নুয জাান মফগভ আফদরু াশভ 53 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
383 ঞ্জভনাযা মফগভ জাশয়দা োতুন ভুজায আম্মদ 45 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
384 আংকাজ মফগভ মফরাতুন মনছা াভর ক 60 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
385 ঞ্জফঞ্জফ জাানাযা ছশরভা োতুন আঞ্জজশজয যভান 60 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
386 পাশতভা মফগভ নুয জাান মফগভ আফদরু াঞ্জরভ 48 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
387 আঞ্জম্বয়া োতুন পাশতভা োতুন ঞ্জপয়র আরাভ 59 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
388 মযানা মফগভ াঞ্জযছা োতুন মভাোঃইঞ্জদ্রছ 39 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
389 মভাশভনা মফগভ ভঞ্জযয়শভয মনছা মভাজাশম্ময ক 56 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
390 নাঞ্জছভা মফগভ ছাশরা মফগভ হুভায়ুন কঞ্জফয 49 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
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391 জাানাযা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ আশয়া ভাোঃ আফদযু যঞ্জদ 56 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
392 ঞ্জফরঞ্জকছ মফগভ াভছুয নাায মভাোঃ মভাস্তপা 43 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
393 াছনাযা মফগভ মযঞ্জজয়া মফগভ ভুজাফ্পয ঞ্জভয়া 59 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
394 শেযা োতুন আপশযাজা োতুন ভঞ্জজয়র ক 64 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
395 কুুভ মফগভ াশেযা োতুন ফতু যভান 59 ফড়শেড়ী 7 ফড় মেযী 7-Jan-21
396 যাানা মফগভ অঞ্জছভা মফগভ াভছর ক 59 ফড়শেড়ী 7 ফড় মেযী 7-Jan-21
397 পাশতভা মফগভ আংকাজ মফগভ জাভার উঞ্জিন 46 ফড়শেড়ী 7 িয মভায 7-Jan-21
398 মযো মফগভ মভভঞ্জফয়া মফগভ ফঞ্জদয়র আরভ 49 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
399 মভাতাাযা মফগভ মফরাশয়শতয মনছা মভাাম্মদ আফদলু্লা 55 ফড়শেড়ী 7 Bisso bari 7-Jan-21
400 মভাছনা মফগভ অঞ্জদা োতুন ফঞ্জদউর আরভ 58 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
401 মভাতাশযা মফগভ মজাশরো মফগভ আজাাযা আাোঃ 60 ফড়শেড়ী 7 ফড়শেযী 7-Jan-21
402 মযো যানী মিৌধুযী ফান্তী ফারা প্রন্ন বূইগয়া 64 ফড়শেড়ী 8 surendro mohajoner bari 7-Jan-20
403 মফরাশয়শতয মনছা ছাশয়যা োতুন নুয উঞ্জিন 54 ফড়শেড়ী 8 Khalil Master Bari 7-Jan-20
404 ঞ্জফঞ্জফ যঞ্জভা াশরা মফগভ ভঞ্জফু উল্লা 64 ফড়শেড়ী 8 ali ahammad sodagor 7-Jan-20
405 মযাশকয়া মফগভ পশকযা োতুন াশ আরভ 51 ফড়শেড়ী 8 Mamun Shahaber bari 1-Jan-18
406 মজয়াযুন মনছা উরশপতুয মনছা নুযুর ইরাভ 65 ফড়শেড়ী 8 ahmudul sowdagor bari 7-Jan-03
407 মযানা মফগভ ততয়ফা োতুন আফদরু কাউয়ুভ 45 ফড়শেড়ী 8 toriot ullah bari 7-Jan-18
408 জাানাযা মফগভ াভছুন মনায মভাোঃ াঞ্জভ 64 ফড়শেড়ী 8 hasimer bari 7-Jan-20
409 কঞ্জনুয মফগভ াশেযা োতুন আফদরু ভুঞ্জকদ 54 ফড়শেড়ী 8 mukider bari 7-Jan-16
410 আশয়া োতুন আশভনা োতুন মভাোঃ যঞ্জফয়র ক 64 ফড়শেড়ী 8 hafej miar bari 7-Jan-20
411 যাশদা মফগভ মভাাম্মদ মযাশকয়া মফগভ মভাাম্মদ ঞ্জপশযাজ উঞ্জিন 60 ফড়শেড়ী 8 NAZMU HUDA 7-Jan-20
412 য়াছ োতুন যঞ্জভা োতুন মভাোঃ ইভাইর 61 ফড়শেড়ী 8 ALI AHAMMAD 7-Jan-03
413 েঞ্জতজা োতুন মজাশরো মফগভ যঞ্জফউর ক 49 ফড়শেড়ী 8 ALI AHAMMAD 7-Jan-10
414 মগারা জাান জাঞ্জয়া োতুন ভুা ঞ্জভয়া 70 ফড়শেড়ী 8 ALI AHAMMAD 7-Jan-21
415 আশভনা মফগভ ঞ্জপশযাজা মফগভ আফদযু যঞ্জদ 46 ফড়শেড়ী 8 SOWDAGOR BARI 7-Jan-20
416 মজঞ্জভন মফগভ ঞ্জফরঞ্জকছ মফগভ মভাোঃ দরুার উঞ্জিন 31 ফড়শেড়ী 8 ASKIR BAPER BARI 7-Jan-18
417 ুষ্পাযা মফগভ াভছুয নাায মভাোঃ আফদলু্লা 45 ফড়শেড়ী 8 MUKBUL AHMEDER BARI 7-Jan-17
418 ভাাভুদা মফগভ ঞ্জপশযাজা োতুন আঞ্জনছর ক 51 ফড়শেড়ী 8 MUKBUL AHMEDER BARI 7-Jan-17
419 মফগভ ঞ্জফয়া ভাশভান োতুন মভাোঃ আঞ্জনৃর ক 73 ফড়শেড়ী 8 ALI AHMAD SODAGOR 7-Jan-20
420 আযজান মফগভ ঞ্জদরাযা মফগভ আঞ্জনুর ক 54 ফড়শেড়ী 8 DAIRA SORIF 7-Jan-20
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421 ঞ্জভনাযা মফগভ যাশফয়া মফগভ নঞ্জজয আশম্মদ 52 ফড়শেড়ী 8 SOWDAGOR BARI 7-Jan-17
422 াশজদা মফগভ মছভনা মফগভ মভােশর উঞ্জিন 62 ফড়শেড়ী 8 SOWDAGOR BARI 7-Jan-08
423 োঞ্জদজা োতুন জনাফ ঞ্জফয়া মভাোঃনুয ঞ্জভয়া 59 ফড়শেড়ী 8 KASEM MIAR BARI 7-Jan-20
424 ুষ্পাযা মফগভ ছাশয়দা োতুন যঞ্জপকর ক 57 ফড়শেড়ী 8 MUKID MIAR BARI 7-Jan-03
425 াশজযা োতুন ভিভুা োতুন জয়নার আশফদীন 65 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
426 ঞ্জফরঞ্জকশছয মনছা জাঞ্জকয়া োতুন পয়জয ক 59 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
427 আনজভুা োতুন জশকযা োতুন াঞ্জযছ আভদ 75 ফড়শেড়ী 8 BARAKHERI 7-Jan-08
428 ভাকুদা আক্তায রুৎপুন্নাায া আফদরু ভান্নান 51 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
429 অফরা যানী দা কনক তগ াযা কারা িান 53 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
430 ানাজ মফগভ নুশযয মনছা আান উরযা 44 ফড়শেড়ী 8 barokheri 7-Jan-20
431 জাানাযা মফগভ নুয জাান মফগভ যুহুর আঞ্জভন 62 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
432 াঞ্জভনা আক্তায াশপজা োতুন ভাশ আরভ 31 ফড়শেড়ী 8 barakheri 7-Jan-20
433 ুযাইয়া োতুন ছাঞ্জয়া োতুন মছযাজর ক 60 ফড়শেড়ী 8 BARAKHERI 8-Jan-20
434 মনায মফগভ আশভনা োতুন ভনছুয আম্মদ 50 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
435 আশভনা মফগভ ঞ্জফঞ্জফ াশজযা নুয ইরাভ 34 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
436 মগারা জাান াযা োতুন াঞ্জযছ আভাদ 64 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
437 আংকাশজয মনছা মফগভ নুয জাান মফগভ ফাু 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
438 মযো মফগভ ঞ্জপয়া মফগভ ভাভুদর ক 41 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
439 ভশনাজা োতুন নঞ্জয়দা োতুন তয়দ আভদ 74 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
440 পাশতভা োতুন নূয জাান মফগভ আছাদর ক 64 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
441 নুয জাান মফগভ ভঞ্জযয়শভয মনা যুস্তভ আরী 64 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
442 মজাযা মফগভ তঞ্জয়া োতুন মকযাভত আরী 54 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 8-Jan-20
443 জাঞ্জয়া মফগভ পাশতভা োতুন আরী আম্মদ 70 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
444 ভভতা মফগভ নাজভা োতুন যঞ্জফউর ক 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
445 আজভারা মফগভ পুর বানু এরাী ফক 75 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
446 ঞ্জঞ্জযন আকতায ভাছুভা মফগভ নুযুর আরভ 62 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 8-Jan-20
447 নাগীী  মফগভ ছঞ্জকনা মফগভ মভাাম্মদ মভাস্তপা 49 ফড়শেড়ী 8 Barakheri 8-Jan-20
448 পাশতভা োতুন মফরাশয়ত মনছা মভাোঃ েঞ্জফযর ক 76 ফড়শেড়ী 8 barakheri 8-Jan-20
449 মগারা জাান মজয়ান মনছা ঞ্জঞ্জিক আভদ 55 ফড়শেড়ী 8 ALI AHMED SODAGOR 7-Jan-20
450 াঞ্জনুয মফগভ নুয জাান মফগভ জয়নার আশফঞ্জদন 40 ফড়শেড়ী 8 EYAKUB ALIER BARI 7-Jan-21
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451 আশভনা মফগভ জাানাযা োতুন মভাোঃ ানােয 45 ফড়শেড়ী 8 OHAB MIAER BARI 7-Jan-20
452 োয়যুন মনছা াশকযা মফগভ মভাোঃ মাশন 46 ফড়শেড়ী 8 OBADUL HAQER BARI 7-Jan-20
453 কুুভ মফগভ পাশতভা োতুন মফরায়ত মাশন 46 ফড়শেড়ী 8 CHOWDHURY MESTIRU 7-Jan-20
454 ভাাভুদা মফগভ জয়নফ ঞ্জফয়া মফগভ ভঞ্জফ উল্লা 40 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
455 পাশতভা মফগভ নুযজাান মফগভ ুরতান আম্মদ 55 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
456 োশরদা োনভ নাজভা ভশনায়াযা মফগভ ঞ্জপউর আরভ 62 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
457 মযঞ্জজয়া মফগভ মজাযা মফগভ ভঞ্জজফূর ক 40 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
458 নুয জাান মফগভ াঞ্জরভা োতুন মফরাশয়ত মাশন 50 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
459 ফকুশর মনছা ততয়ফা োতুন আফদযু যফ 54 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
460 ভশনায়াযা মফগভ াানী মনছা আূফ আরী 55 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
461 াভছুন্নাায নজফা োতুন ুরতান 60 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
462 ছাইভুন আক্তায ছঞ্জকনা মফগভ াইপুঞ্জিন 41 ফড়শেড়ী 8 BOROKHERY 7-Jan-21
463 ভাযজাান মফগভ মগারা জাান আফুর োশয়য 40 ফড়শেড়ী 8 উত্তয ফড়শেযী 7-Jan-21
464 ভাভুদা মফগভ আশনায়াযা মভাোঃ আফদরু 41 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
465 মভাাোঃ যঞ্জভা োতুন মভাাৎ মদশরায়াযা োতুন নূযুর ক ঞ্জভয়া 60 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
466 ভাছুভা মফগভ ভাশজদা োতুন মফযাশয়ত মাশন 59 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
467 ঞ্জফঞ্জফ াজযা াভছুন নাায আফুর কাশভ 45 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
468 ঞ্জদরাযা মফগভ ছাঞ্জপয়া োতুন এজায আম্মদ 46 ফড়শেড়ী 8 ফড় মেড়ী 7-Jan-21
469 নাঞ্জছভা মফগভ নুয জাান মফগভ আফদরু ভঞ্জতন 47 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
470 ঞ্জদরাযা মফগভ আঞ্জযপা মফগভ আফদু ারাভ 49 ফড়শেড়ী 8 borokhari 7-Jan-21
471 ছাশরা োতুন আযশাজা োতুন মভাোঃ মগারাপ মছাফান 55 ফড়শেড়ী 8 ফড়শেযী 7-Jan-21
472 ান্না মফগভ যঞ্জভা োতুন মভাোঃ ইয়াঞ্জছন 34 ফড়শেড়ী 8 দদু ুঞ্জভয়া াজী ফাঞ্জড় 7-Jan-21
473 কঞ্জনুয মফগভ ভযী মফগভ মভাাযযপ মাশন 49 ফড়শেড়ী 8 আরী আভদ দাগয ফাঞ্জড় 7-Jan-21
474 াজান মফগভ ভশভনা োতুন ভঞ্জজফর ক 62 ফড়শেড়ী 8 দদু ুঞ্জভয়া াজী ফাঞ্জড় 7-Jan-21
475 মযান আকতায যাশরা োতুন যঞ্জপক 60 ফড়শেড়ী 9 bisso bedie purbo pase 7-Jan-20
476 আনজ ুভশনায়াযা মফগভ াভছুন নাায মফগভ মভৌরবী ততয়ফুয যভান 46 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 7-Jan-13
477 ঞ্জপশকয মনছা নুশযয মনছা ছাাদাৎ উরযা 54 ফড়শেড়ী 9 Daira Bari 7-Jan-20
478 ঞ্জফঞ্জফ ভঞ্জযয়ভ ঞ্জপশযাজা োতুন ভাভুদ উরযা 69 ফড়শেড়ী 9 KOLONI 7-Jan-20
479 ছাশরা মফগভ মফরাশয়শতয মনছা নুয ইরাভ 44 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 7-Jan-20
480 যাশদা মফগভ াশেযা োতুন আব্দরু মকান্দায 43 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
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ক্রম উকািখ াগীি নাম মািাি নাম নিাি নাম বয়স ইউননয়ন ওয়ার্ড গ্রাম প্রথম  ািা

নবধবা ও স্বামী ননগৃহীিা মনহলা  ািা -  উকািখ াগীি িানলকা

481 আশনায়াযা মফগভ আঞ্জম্বয়া োতুন আফদরু াই 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-10
482 যরা ফারা দা ঞ্জভরন ফারা দা কাঞ্জভঞ্জন কুভায দা 54 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-18
483 পাশতভা মফগভ ভাুজা োতুন আফদরু আউয়ার 60 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-17
484 উলা যাণ্ী নাথ িাযু ফারা নাথ ময়াযী মভান নাথ 68 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
485 ফুশজয মনছা ঞ্জপশযাজা োতুন আফদরু ভন্নান ারাদায 64 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
486 ছাঞ্জপয়া োতুন যঞ্জভা নজীয আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
487 ুতুর যানী মদ ভি ুযানী বফযিন ফারা 69 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
488 স্বপ্না যানী ীর রনী ফারা ীর ঞ্জনরয় ঞ্জফকা ীর 59 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-16
489 ঞ্জনুরী যানী ীর কানন ফারা ীর নতুন িন্দ্র ীর 55 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
490 কাউছায মফগভ মভাক্তাযা োতুন ভাঞ্জজয়র 49 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
491 ঞ্জরঞ্জকা যানী ঞ্জভত্র কভর যানী মদ গুযুফন্ক মদ 38 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
492 াঞ্জ যানী নাথ মভন্ত ফারা নাথ ভাধফ মদফনাথ 80 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
493 টগযী যানী মদ যঞ্জত যানী ধয নকুর িন্দ্র ধয 49 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
494 ঞ্জফঞ্জফ আশয়া ঞ্জফঞ্জফ জহুযা মভাোঃ মাশন 40 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
495 ারভা মফগভ আশনায়াযা োতুন নুযুর ক 54 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
496 ভভতাজ মফগভ াঞ্জপয়া োতুন মভাাযপ মাশন 59 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
497 ফুজ মফগভ ভুছুঞ্জিয়া মফগভ ফজর ক 59 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
498 আশয়া মফগভ ফুজ মফগভ মভাোঃ ঞ্জগয়া উঞ্জিন 39 ফড়শেড়ী 9 barokheri 7-Jan-20
499 মযৌন আেতায াঞ্জয়া োতুন ভাম্মদ 64 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
500 ঞ্জফুর মফগভ অঞ্জজপা োতুন ভঞ্জপজযৃ যভান 46 ফড়শেড়ী 9 BARAKHERI 7-Jan-08
501 অষ্টভী জর দা ুধা যানী জর দা মভন্ত জর দা 48 ফড়শেড়ী 9 BARAKHERI 7-Jan-20
502 ীতা যানী জরদা ননাই জর দা উত্তযা জর দা 69 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
503 মকাঞ্জকশরয মনছা ছারভা োতুন আফদরু গঞ্জন 69 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-08
504 মগারা ঞ্জফয়া ভাঈদা োতুন িান ঞ্জভয়া 79 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-15
505 াধনা ফারা মজ ুফারা ঞ্জয দা 58 ফড়শেড়ী 9 barakheri 6-Jan-17
506 উলা যানী দা ঞ্জনঞ্জ তাযা দা কৃষ্ণ মভাভ দা 54 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-18
507 াশয়যা োতুন াঞ্জয়া োতুন ভাম্মদ 58 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-15
508 উজ্জর যানী নাথ কনক তাযা নাথ ঞ্জফঞ্জন িন্দ্র নাথ 64 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
509 ভশনাজা োতুন ভাঞ্জপয়া োতুন মানা ঞ্জভয়া 69 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
510 নাঞ্জছভা মফগভ মগারা জাান মফগভ পাঞ্জছয়র আরভ 36 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 7-Jan-17
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511 অঞ্জজপা োতুন আংকাশজয মনছা াশ আরভ 55 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-21
512 মজানা মফগভ ারভা োতুন অঞ্জর উরযা 59 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 7-Jan-18
513 ভাভুদা মফগভ ফাতাঞ্জ মফগভ আফদরু ুঞ্জপয়ান 52 ফড়শেড়ী 9 Ramgoti daira barie 8-Jan-20
514 াযবীন আক্তায নুযজাান মফগভ ঞ্জযাজযু যভান 51 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
515 মযঞ্জজয়া মফগভ জঞ্জযনা োতুন মছযাজর ক 52 ফড়শেড়ী 9 Sio koloni 8-Jan-20
516 ছাশরা োতুন ছাঞ্জপয়া োতুন াশ আরভ 50 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
517 অঞ্জজপা োতুন ছাঞ্জয়া োতুন াশ আরভ 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
518 কাজর যানী জর দা ুঞ্জিত্রা যানী জর দা কৃষ্ণ ুন্দয জর দা 53 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
519 জঞ্জযনা োতুন নঈদা োতুন ভঞ্জজয়র ক 49 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
520 মজাৎস্না যানী দা গীতা যানী দা তী িন্দ্র দা 49 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
521 ুঞ্জপয়া মফগভ াশজযা োতুন মযজাউয ক 54 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
522 ঞ্জয়াযা মফগভ ছাশরা মফগভ আফদরু ক 38 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
523 কঞ্জনুয মফগভ ভভতাজ মফগভ আফদরু ছাত্তায 53 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
524 ঞ্জদরাযা মফগভ কুঞ্জকশরয মনছা আফদযু যফ 37 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 8-Jan-20
525  াঞ্জরভা োতুন ঞ্জফঞ্জফ কশযছা আোঃ যঞ্জভ 49 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
526 ারভা আক্তায াঞ্জপয়া োতুন আফদু ঞ্জদ 59 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
527 মঞ্জরনা আকতায েঞ্জতজা োতুন েুযঞ্জদ আরভ 62 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
528 ঞ্জভনাযা মফগভ াশয়যা মফগভ ভঞ্জজফর কঞ্জযভ 40 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
529 ঞ্জনুনা যানী ভজভুদায গীতা যানী দা ঞ্জনভবর দা 62 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 8-Jan-20
530 আশভনা মফগভ জাঞ্জদা োতুন ভাকুশদয যভান 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 8-Jan-20
531 একঞ্জরশভয মনছা আশয়া মফগভ জঞ্জজয়র ক 50 ফড়শেড়ী 9 Barakheri 8-Jan-20
532 ঞ্জফঞ্জফ কুরুভ যঞ্জয়া োতুন াঞ্জয আম্মদ 74 ফড়শেড়ী 9 barakheri 7-Jan-20
533 আদযী জরদা মযনুকা জর দা শযন্দ্র কুভায জর দা 52 ফড়শেড়ী 9 JALI BARI 7-Jan-20
534 উজ্জরা যানী দা ূনব ফাী দা শুশয িন্দ্র দা 53 ফড়শেড়ী 9 JELI COLONI 7-Jan-20
535 ন্ধ্া যানী মদ ুতুর যানী মদ মদশফন্দ্র িন্দ্র মদ 45 ফড়শেড়ী 9 GOPAL DOFTORIER BARI 7-Jan-20
536 যঞ্জঙ্গ ফারা দা ভধুভারা জর দা দীশযন্দ্র জর দা 54 ফড়শেড়ী 9 NITTO JOLO DASER BARI 7-Jan-20
537 াযুর যানী দা ী যাণ্ী জরদা ভধু জরদা 44 ফড়শেড়ী 9 NITTO JOLO DASER BARI 7-Jan-20
538 মফছনী ফারা দা ঞ্জফভরা ফারা দা ভন মভান দা 64 ফড়শেড়ী 9 JHALA KOLONI 7-Jan-21
539 ছাশরা আক্তায াঞ্জরভা োতুন ভাস্টায মভাাম্মদ ঞ্জভয়া 61 ফড়শেড়ী 9 ফড়শেযী 7-Jan-21
540 দরুু যানী দা ভারাকায যানী ফারা ভারাকায প্রন্ন কুভায ভারাকায 53 ফড়শেড়ী 9 ফড়শেযী 7-Jan-21
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541 মযো মফগভ জাশভনা োতুন আব্দরু জঞ্জরর 41 ফড়শেড়ী 9 ফড়শেযী 7-Jan-21
542 াানাজ মফগভ ঞ্জয়াযা মফগভ যঞ্জফউর ক 39 ফড়শেড়ী 9 ফড়শেযী 7-Jan-21
543 যত্না যানী ঞ্জভত্র যুাঞ্জর যানী মদ অঞ্জনর িন্দ্র মদ 54 ফড়শেড়ী 9 borokhari 7-Jan-21
544 আক্তাযা মফগভ আংকাজ াশ আরভ 50 ফড়শেড়ী 9 Borokhari 7-Jan-21
545 মযঞ্জজয়া োতুন ভাযপুজা োতুন জঞ্জয আম্মদ 54 ফড়শেড়ী 9 Borokhari 7-Jan-21
546 আশভনা োতুন াানা মভাোঃ েঞ্জরর 36 ফড়শেড়ী 9 borokhari 7-Jan-21
547 াঞ্জন আক্তায ঞ্জদরাযা মফগভ আফিরু অদদু 46 ফড়শেড়ী 9 Borokhari 7-Jan-21
548 আক্তাযা মফগভ আশভনা োতুন আরী আাম্মদ 49 ফড়শেড়ী 9 যঘুনাথুয 7-Jan-21
549 কযুনা ফারা মদ িাযু ফারা মদ যজনী কান্ত মদ 55 ফড়শেড়ী 9 মযফতী মভানশদয ফাড়ী 7-Jan-21
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