
ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১ মভা: আব্দুর ভপজদ মভা: কালু যকায মভাছা: াপরভা মফগভ ১৫০৮০৩১২০০০৬ ১৭৯৬৬৯৫০১৫ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

২ মভা: াভসুর আরভ ভভতাজ যকায মভাছা: জপযনা মফগভ ১৫০৮০৩১২০০১২ ১৯১৭১২৬৫৮০ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩ মভা: াাজাভার মভা: সুজাফ এাং মভাছা: কাজরী খাতুন ১৫০৮০৩১২০০১৮ 1770176149 ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৪ মভা: ইভাইর মামন  আময আরী ভন্ডর মভাছা: এছাতন মনছা মফওয়া ১৫০৮০৩১২০০২৯ ১৭৯৮০৯৬০১৩ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৫ মভা:  াভসু া মদযপত া াানাজ মফগভ ১৫০৮০৩১২০০৩৫ ১৭৩৮৬৪৫৫৮৫ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৬ মভা: আব্দুর ারাভ মভা: ভপনয উপিন ভন্ডর মভাছা: াপি খাতুন ১৫০৮০৩১২০০৬৪ ১৩১০৮২৮১৩৯ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৭ পজন্নাত আরী যকায ফাফয আরী যকায ামজযা মফগভ ১৫০৮০৩১২০০৯৫ ১৭১৪৭৫৪৮৪৪ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৮ মভা: আব্দুর াপকভ াভসুর ক মভাছা: আপছয়া মফগভ ১৫০৮০৩১২০০৯৭ ১৯২৫০৬৭২৪২ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৯ পগয়া উপিন আভজাদ মামন াপনুয মফওয়া ১৫০৮০৩১২০১৪২ ১৭২৯৬১৪৭৩৯ উত্তযাড়া মস্তককুড়া দপকা

১০ মভা: অমজদ আরী আব্দুর গপন যকায এছাতনমনছা ১৫০৮০৩১২০৪৫৬ ১৭৪৯১২৫০৩০ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

১১ মভা: ফাফলু ভন্ডর ভয়দান আরী ভন্ডর মভাছা: ছপভযন ১৭২৭২৪৯৩৮৫ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

১২ মভা: আব্দুয যপদ মগারফায মামন মভাছা: ছামরকা মফওয়া ১৫০৮০৩১২০৭৮২ 1706457349 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

১৩ মভা: ছাভাদ পকদায ভভতাজ পকদায মিা ১৫০৮০৩১২০৭৮৩ 1765162309 ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

১৪ মভা: ছছমুপিন যকায ভময়জ যকায নফীজান মফওয়া ১৫০৮০৩১২০৭৮৬ ১৭৩৩৪৬১৫৭৭ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

১৫ মভা: আপভরুর ইরাভ আব্দুর আপজজ যকায মভাছা: বুরবুপর ১৫০৮০৩১২০৭৯৬ ১৩০৮৯২৭০১৬ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

১৬ মভাছা: াপরভা মফগভ ভপপজ উপিন াভথ থফান ১৫০৮০৩১২০৭৯৮ ১৭৯৮২০৫৩৮৫ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

১৭ মভা: ভপনরুর ইরাভ যভতুল্লা পযয়াতুনমনছা ১৫০৮০৩১২০৮০২ ১৭৯৭৩৮০৭৯১ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

১৮ মভা: ছবুয আরী অমদ আরী যকায আমভনা খাতুন ১৫০৮০৩১২০৮৩০ 1407287638 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

১৯ মভা: আব্দুর মভান্নাপ মভাতাযফ আরী ভন্ডর মছামভদান ১৫০৮০৩১২০৮৩৫ ১৭৪৩০১৯০৩৬ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

২০ আব্দুর ভপভন মভা: ওভান গণী মভাছা: াভসুন্নাায ১৫০৮০৩১২০৮৩৮ ১৭৯২২৩৮০১৯ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

২১ মভা: যপফউর কপযভ যভতুল্লা পযয়াতুনমনছা ১৫০৮০৩১২০৮৭৯ ১৯২১৭৭১৪৯২ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

২২ মভা: মপরভ মযজা ওছভান মখ তুষ্টদান ১৫০৮০৩১২০৮৮০ 1747978508 ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

২৩ মভা: নজরুর ইরাভ ওছভান মখ তুষ্টদান ১৫০৮০৩১২০৮৮১ ১৭৫০৪০৫৮১৬ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

২৪ মভা: াকাত আরী যকাযমভাাম্মদ আরী যকায মভাছা: ছামরা খাতুন ১৫০৮০৩১২০৮৯৪ ১৭৬০২২৩৭২৯ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

২৫ মভা: মকাযফান আরী মভাকমছদ আরী পযছন ১৫০৮০৩১২০৮৯৯ ১৯৯৯৩৭২৩৫৯ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

২৬ মভা: মুকুর মামন ভমপজুর মামন যকায যপভা ১৫০৮০৩১২০৯২৯ ১৭২৬৮৪৬০৯৭ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

২৭ মভা: আইয়ুফ আরী যকাযমভা: নুযনফী যকায মভাছা: বুযা মফগভ ১৫০৮০৩১২০৯৩৪ ১৭৫৮৪৪৭৩৬২ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

২৮ মভা: আব্দুর ভপতন ারুনায যপদ মভাছা: সুন্দযী ১৫০৮০৩১২০৯৪৫ ১৭৮৪০২২৫১১ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

২৯ মভা: আব্দু াভাদ মভা: ভীয উপিন ভন্ডর মভাছা: ামজদা খাতুন ১৫০৮০৩১২০৯৮২ 1716525027 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৩০ মভা: াভছুর ক মভা: জহুরুর ইরাভ মভাছা: াভথ থফান ১৫০৮০৩১২১৩২০ ১৭৮১০০২৩২৩ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৩১ মভা; আব্দুর াই মভা: যমুজ আরী মভাছা: ামরকা খাতুন ১৫০৮৩৩১২০৮৮৭ ১৭৫৮৫৫৫৪৭৯ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৩২ মভা: পয উপিন ওভান গপণ ভন্ডর তাপছযনমনছা ১৫৩৮০৩১২০৪৮৫ 1749455419 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৩৩ মভা: আপভরুর ইরাভ মভা: ামতভ আপর প্াং ভফুর ৮৮৪৪১৩১২০২৭৮ ১৭৬৬৩৭৬২৪৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৪ মভা: নুরুর ইরাভ অমদ আরী আকন্দ সূম থফানু ৮৮৪৪৩৫১২০৫৫৫ ১৯৪০৮১৬৭৭১২ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৩৫ মভা: নুযনফী তাং মভা: চাদ মামন মভাছা: ভামরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০০১ ১১৭১৮৯০৮৭৪৬ দপিণাড়া দপকা দপকা

৩৬ মভা: যাফ উপিন তাং ময আরী তাং ওপফযন ৮৮৪৪৩৮১০০০০৭ ১৭৬৭৬৫৩৬৫৬ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৩৭ মভা: মভািাজ তাং মগারমজয তাং ফপছযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০০০৮ ১৭৯৬৬৮১৫১২ দপিণাড়া দপকা দপকা

৩৮ মভা: যয়ন আরী জুযান তাং মভাছা: ছামনায়াযা ৮৮৪৪৩৮১০০০১০ ১৭১৩৯৪২৬১১ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৩৯ মভা: ায়দায আরী এিাজ আরী মগামরছান ৮৮৪৪৩৮১০০০১১ ১৭৫৭১৮৮১৬৭ পিভাড়া দপকা দপকা

৪০ মভা: ছাইফুর ইরাভ যপজ উপিন তাং মভাছা: মজমরভন ৮৮৪৪৩৮১০০০১২ ১৭৯৫৯০৩৯৫৮ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৪১ মভা: ারুনায যপদ মরাকভান তাং যাপরা ৮৮৪৪৩৮১০০০১৩ ১৭০৪৭১০৬৪১ পিভাড়া দপকা দপকা

৪২ মভা:আ: াপভদ তাং আব্দুর তাং মভাছা: নুযজাান ৮৮৪৪৩৮১০০০১৫ ১৭৭২৮২৮২১০ পিভাড়া দপকা দপকা

৪৩ মভা: কপযভ যকায ভনমছয যকায সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০১৭ ১৭২২৭৬৫৩১৯ পিভাড়া দপকা দপকা

৪৪ মভা: ছুরুত জাভান যকায ইপিছ আরী মখামকজা ৮৮৪৪৩৮১০০০১৯ ১৯৩০৯৩৪৪০৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৪৫ মভা: আব্দুর আজভ তাং ফাাছ  তাং মভাছা: ছামভদান মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০০২৩ ১৯১৭৫১২৬৯৭ পিভাড়া দপকা দপকা

৪৬ মভা: জামফদ আরী ভন্ডর পপকয উপিন আকন্দ াভথ থ ৮৮৪৪৩৮১০০০২৪ ১৭১৩৭৯৮৯৫৬ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৪৭ মভা: আাভ যকায মযাজ আরী আপভছা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০২৭ ১৭৬৬৩৭৬৪০৬ পিভাড়া দপকা দপকা

৪৮ মভা: পদুর তাং মভাভমরভ উপিন তাং ামজদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৩২ ১৭৯৫১৪০২১১ পিভাড়া দপকা দপকা

৪৯ মভা: াপফর উপিন মভা: মভাজাারুর ইরাভ াপভদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৩৪ ১৭৭৫৯১৬২১১ পূফ থাড়া দপকা দপকা

জাভততর ইউপনয়মনয চরভান মফামযা ধান ংগ্র-২০২০ এয ধান উৎাদনকাযী কৃলক তাপরকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৫০ মভা: খপরলুয যভান মভা: ফাফয আরী মভাছা: মখামদজা ৮৮৪৪৩৮১০০০৩৫ ১৭১৩৯৩০৩৭৪ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৫১ মভা: মগারাভ আকন্দ নাময়ফ আরী গুরফাায মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৩৬ ১৭৬৬৭৯৭৬০২ দপিণাড়া দপকা দপকা

৫২ মভাছা: বুরবুপর মফগভ জারার যকায মভাছা: মামনকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৩৮ ১৭৪৯২৪৩৬৭৭ পিভাড়া দপকা দপকা

৫৩ মভা: আব্দুছ াভাদ তাং ফাাজ তাং মভাছা: ছামভদান ৮৮৪৪৩৮১০০০৪২ ১৭২১২৩৬৮৪৯ দপিণাড়া দপকা দপকা

৫৪ মভা: যওন আরী তাং মভা: তাযা তাং মভাছা: ভায়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৪৩ ১৭৩১৮৩৩২৭৪ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৫৫ মভা: আরভ ভন্ডর মভা:তাময আরী মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৪৪ ১৭৭৫৭০০৮৫ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৫৬ মভাছা: কপনুয খাতুন মভা: াপফবুয যভান মভাছা: মানাফান ৮৮৪৪৩৮১০০০৪৫ ১৭৯৮৯২৬২৮৬ দপিণাড়া দপকা দপকা

৫৭ মভা: ছাইদুর ইরাভ যপজ উপিন তাং মভাছা: মজমরভন ৮৮৪৪৩৮১০০০৪৬ ১৭১১৫১৬৯৮৪ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৫৮ মভা: আভজাদ আরী তাং ময আরী তাং ওপফযন ৮৮৪৪৩৮১০০০৪৭ ১৭১৬২৪৬৭৯০ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৫৯ মভা: এভদাদুর ক জামফদ আরী তাং আপছয়া ৮৮৪৪৩৮১০০০৪৯ ১৮৭৪২৫৬৪৫২ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৬০ মভা: ভমপর উপিন পপছয উপিন যকায জপভরা ৮৮৪৪৩৮১০০০৫০ ১৭৩১১৩৪৯৬৪ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৬১ মভা: াান ফাদুপর মভাছা: াপচনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৫১ ১৭৫৪২১৮৮১১ পিভাড়া দপকা দপকা

৬২ মভা: আপজার মামন কালু তাং মানা ৮৮৪৪৩৮১০০০৫৩ ১৭২৪৫৩৫৪১৩ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৬৩ মভা: মুপরভ উপিন তাং জব্বায তাং মভাছা: ভইযন ৮৮৪৪৩৮১০০০৫৫ ১৭৪৮৭৩২৯০৯ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৬৪ মভা: পয়ায মামন জুফফায ভন্ডর জপযনা ৮৮৪৪৩৮১০০০৫৬ ১৭৪৭৯৭৯২৮৯ পিভাড়া দপকা দপকা

৬৫ মভা: আমনায়ায মামন জামফদ আরী তাং মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৫৭ ১৭২২০৯৪০৭৪ দপিণাড়া দপকা দপকা

৬৬ মভা: াযান আরী ভন্ডর জব্বায আরী ভন্ডর জপযনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৫৯ ১৭৪৭২৪৩৮৮০ পিভাড়া দপকা দপকা

৬৭ মভা: ছরার তাং মগারফায মামন মভাছা: মানা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৬১ ১৭৭৩৯০০১১৭ দপিণাড়া দপকা দপকা

৬৮ মভা: ামকাওয়াত মামন মভা: সুজাফ তাং ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৬২ ১৭৬৩২৫২৫৮৪ পিভাড়া দপকা দপকা

৬৯ মভা: আব্দুর যপদ তাং ফাাদুয তাং ছামভদান খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৬৩ ১৭৪৮২৯৪৮০৪ পিভাড়া দপকা দপকা

৭০ মভা: আব্দু াত্তায মভা: সুজাফ তাং ছামকযা ৮৮৪৪৩৮১০০০৬৫ ১৭৩৩৫৫৩৭৯৪ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৭১ মভা: াইফুর ইরাভ মরাকভান ভন্ডর মভাছা: যীন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০০৬৮ ১৩০৭০২৮১৭১ দপিণাড়া দপকা দপকা

৭২ মভা: াপফবুয যভান আব্বা ভন্ডর াযানী মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১০০০৬৯ ১৭৬৮৬২৯৩১৭ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৭৩ মভা: ইভাইর মামন ফাদা তাং াযানী ৮৮৪৪৩৮১০০০৭১ ১৭৮৩০১৪১৯২ পিভাড়া দপকা দপকা

৭৪ মভা: মাযাফক মামন মভা: আবু তাময ভন্ডর মভাছা: ছামকয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৭২ ১৯৭৫৪৪০৪৫১ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৭৫ মভা: আক্তায মামন পকভত আরী মভাছা: এছাতন ৮৮৪৪৩৮১০০০৭৩ ১৭৫২৮০৪০৩৭ দপিণাড়া দপকা দপকা

৭৬ মভা: মযাস্তভ আরী ফাদা তাং মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৭৪ ১৭৪৫৮৫৬৮৫৯ পিভাড়া দপকা দপকা

৭৭ মভা: আলান পপকয মভা: জনাফ পপকয মভাছা: কুপর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৭৫ ১৭৩৬৩৫৫৩৮৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৭৮ মভা: আব্দুর কুদ্দু তাং মকাফাদ তাং ভারকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৭৮ ১৭০৬৪৫৭৩৬৭ দপিণাড়া দপকা দপকা

৭৯ মভা: আপছয উপিন পভয়া মভা: জামফদ আরী তাং মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৭৯ ১৮৬৬৯৩৪১৭৯ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৮০ মভা: চাঁদ মামন পযয়াজ উপিন যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৮০ ১৭৪৯৮৬৯০৪৭ পিভাড়া দপকা দপকা

৮১ মভা: আ: ভপভন মভা: আব্দুর মামন ভন্ডর মভাছা: ভন্জজুযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৮১ ১৭১২৫১১২৬৫ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৮২ মভাছা: পামতভা খাতুন মভা: জুযান আরী মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৮২ ১৭৫৭৭৮০৬৭৮ দপিণাড়া দপকা দপকা

৮৩ মভা: আ: ারাভ ভন্ডর ভপপজ ভন্ডর মভাছা: াপজয়ন ৮৮৪৪৩৮১০০০৮৪ ১৭৫৭৬৫৩৫১১ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৮৪ মভা: জহুরুর ইরাভ তাং আবুর মামন তাং মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৮৬ ১৭৭২৮২৮২১০ পিভাড়া দপকা দপকা

৮৫ মভা: আকফয যভান আব্বা ভন্ডর মভাছা: াযানী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৮৭ ১৭৪৮২৩৬৪৩৮ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৮৬ মভা: ফকুয আরী তাং জমব্বয তাং মভাছা: ভপযয়ভ খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৯০ ১৭৭৪০২১৯৩১ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৮৭ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: মযত আখাঁ মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৯১ ১৮৪৬৩০২১২৫ পূফ থাড়া দপকা দপকা

৮৮ মভা: মছদাত আরী যকায তমছয উপিন আপজযন ৮৮৪৪৩৮১০০০৯২ ১৭০৩০৭৫৯৩৮ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৮৯ মভা: মরয়কত আরী মরটন আ: ভামরক ভন্ডর মভাছা: রাইপর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০০৯৫ ১৭৪২৫২১১৯৩৭ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৯০ নুযমভাাম্মদ ভন্ডর মভা: ছুরুতজ জাভান মভাছা: নুযজাান ৮৮৪৪৩৮১০০০৯৭ ১৭৬৭৬৯৮৮২৫ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৯১ মভা: পটিক ভন্ডর তাময ভন্ডর মযপজয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৯৮ ১৭৯৫১৪০১৬৫ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৯২ মভা:  আবু াইদ তাং মভা: তাযা তাং মভাছা: ফানা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০০৯৯ ১৭১৪৮৭৪৭২০ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৯৩ মভা: যভজান আরী যকাযতময উপিন অপজযন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১০০ ১৭৮২৯৩৩৪০১ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৯৪ মভা: ছুফয তাং মভা: ফাদুরী তাং সুপপয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১০১ ১৭৬২৬১২৫৬০ দপিণাড়া দপকা দপকা

৯৫ মভা: আজভ আরী মভা: মদয়াজ তাং মভাছা: পযছন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১০২ ১৭৭৭৬৬৩২৬৯ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৯৬ মভা: রার চাদ তাং আপজজর তাং ভপছযন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১০৫ ১৭১০৬৪৬৩৫৮ দপিণাড়া দপকা দপকা

৯৭ মভা: মপরভ মযজা ফাাদুয আরী ভাষ্টায জয়গন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১০৭ ১৭২০৫৩০৩১৬ দপিণাড়া দপকা দপকা

৯৮ মভা: আক্তারুজজাভান মভা: ভপপজ উপিন তাং মভাছা: আয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১১০ ১৭১৩৫৬৬৩২৭ উত্তযাড়া দপকা দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৯৯ মভা: মামরইভান মভা: সুজাফ আরী মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১১১ ১৭৯৯৩০০৫২৪ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১০০ মভা: মভকাইর তাং ভয়দান তাং জপভভন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১১২ ১৭৫৭২০৭৪৫৭ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১০১ মভা: আ: ওাফ তাং ফাাজ তাং ছামফদান ৮৮৪৪৩৮১০০১১৩ ১৭৫১৭৪৯৪২৪ দপিণাড়া দপকা দপকা

১০২ মভা: ািাায আরী তাং আারতাং ওইচন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১১৪ ১৭৯৩০৪৭৫৪২ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১০৩ মভাছা: আপভনা মফগভ মভা: মাযাফ আরী মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১১৫ দপিণাড়া দপকা দপকা

১০৪ মভা: ভমপর ভন্ডর আতাফ ভন্ডর াভথ থনা ৮৮৪৪৩৮১০০১১৮ ১৭২৭১২৬০৭০ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১০৫ মভা: ভপজদ মখ মভা: মতায়াফ মখ মভাছা: ওমজদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১১৯ ১৭৫৪২১৫৭৫০ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১০৬ মভা: াপফবুয যভান মকাফাদ মামন ভামরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১২১ ১৭৮৮৯১৬০১৮ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১০৭ মভা: আব্দুর গফুয মভা: চাদ মামন মভাছা: ভামরকা ৮৮৪৪৩৮১০০১২২ ১৭২৬৩১৭৩৫৬ দপিণাড়া দপকা দপকা

১০৮ মভা: খপরলুয যভান মতাজামম্মর ক মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১২৪ ১৭৩২৬৬৭৪৬৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১০৯ মভা: পদুর ইরাভ মদযাজ তালুকদায মভাছা: পযছন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১২৫ ১৭২৪৭৫৪৩২৬ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১১০ মভা: পদুর ইরাভ মভা: মভাপাজ্জর তাং মভাছা: মভষ্ট দান ৮৮৪৪৩৮১০০১২৭ ১৭২৫৮১২৪৬৯ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১১১ মভা: াপফবুয যভান মৃত: মুকমছয আরী ভাযানী ৮৮৪৪৩৮১০০১২৮ ১৭০৩০৭৫৫৯১ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১১২ মভা: যপপকুর ইরাভ ছমেয আরী মভাছা: আছাতুন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১২৯ ১৭০৬৪৮৮৯১২১ দপিণাড়া দপকা দপকা

১১৩ মভাছা: াপনা মফগভ মভা: াপফবুয ভন্ডর মভাছা: ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৩০ ১৭৯৮৩৪০০০৮ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১১৪ মভা: ভপভন মখ পদক চান মখ মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৩১ ১৭০৮৪৭৩৮৬৮ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১১৫ মভা: নাভদায আরীফক্র তামরফ খান মানফান ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৩ ১৭৯০০৮৮৫৬৩ দপিণাড়া দপকা দপকা

১১৬ মভা: ইউনুছ আরী জাময আরী তাং মভাছা: াভা যানী ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৪ ১৭০৫৩১৫৪৪২ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১১৭ মভা: ভামুন যপদ মভা: যইচ উপিন মভাকমছদান ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৫ ১৭১৯৬১৬৭১৯ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১১৮ মভা: আপজাদ মামন তাংমগারাভম মামন তাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৬ ১৭৯৪৩৮৪১৫২ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১১৯ মভা: আব্দু াত্তায তাং মগারাভম মামন তাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৭ ১৭৩৮০৭৮৪৭৩ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১২০ মভা: া আরভ ফাাদুয যকায মভাছা: ামদা ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৮ ১৭৭৯২১৪৮৭৭ পিভাড়া দপকা দপকা

১২১ মভা: মাফয আরী খান আমরপ খান এজাতুন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১৩৯ ১৭৩৬৭৭৮৬২৫ দপিণাড়া দপকা দপকা

১২২ মভাছা: জয়গন মফগভ মদাময়ত উল্লা বানু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৪২ ১৭০০৫৬৭৭৬৭ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১২৩ মভা: মছারাইভান াভসুর ক ছুযতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১৪৩ ১৭৭৯৮৩২৮৭০ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১২৪ মভা: পজলুয যভান মভা: জুপয উপিন তালুকদায ৮৮৪৪৩৮১০০১৪৫ ১৭৪০৮২১৬৪৭ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১২৫ মভা: পযাজুর ইরাভ মভা: পজলুয যভান মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৪৬ ১৭৪০৮২১৬৪৭ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১২৬ মভা:আব্দুরাই তাং ফাাছ উপিন তাং মভাছা: ছামভদান ৮৮৪৪৩৮১০০১৪৭ ১৭৪৮২৯৪৮০৪ দপিণাড়া দপকা দপকা

১২৭ মযায়ায মামন াভসুর আরভ মভাছা: সুযাতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১৫০ ১৭২০৭২৪৫৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১২৮ মভা: দুরার মামন তং মাকয আরী তাং মভাছা: সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১৫১ ১৭৫০৪৮৪৬৭৭ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১২৯ মভা: যপফউর ইরাভ মভা: চাদ মামন মভাছা: ভামরকা ৮৮৪৪৩৮১০০১৫২ ১৭৫৬৬৬৪৬৮৬ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৩০ মভা: আ: ছাত্তায আবু তাময মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৫৩ ১৭২৫৭৪৪৬০৮ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৩১ মভা: মফাযান উপিন মভা: সুরুত াভদ্র ভন্ডর মভাছা: াপদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৫৪ ১৭০৩৩৭১৭৬৫ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৩২ মভা: াআরভ পভয়া মৃত: াজাান পভয়া াানা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৫৭ ১৭৬১৩৩৫৮৪৯ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৩৩ মভা: মযাভজান ভন্ডর মকাফাদ ভন্ডর জপভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৬১ ১৭৬০৩৫৩০৮৩ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৩৪ মভা: আতাায আরী যাজা খান মভাছা: াপি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৬৩ ১৭৬০৩৫৩০৮৩ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৩৫ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: মগারাভ আকন্দ মভাছা: যামদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৬৪ ১৩১০২৯১৭১৭ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৩৬ মভা: আবু মুছা যকায কাপর উপিন যকায মভাছা: ভপযয়ভ মবয়া ৮৮৪৪৩৮১০০১৬৫ ১৭৭০০৪৮৪৩৩ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৩৭ মভা: ওফাইদুর ইরাভ ফাদা তাং মভাছা: যওন আযা ৮৮৪৪৩৮১০০১৬৭ ১৭৩১৪৩৯৫২৭ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৩৮ মভা: আব্দুর াপভদ তাং কুদ্দু তাং াপরভা ৮৮৪৪৩৮১০০১৭০ ১৭৩৫৫৭৩৪৭৪ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৩৯ মভাছা: আনু খাতুন মভা: মগার প্াং আপফযন ৮৮৪৪৩৮১০০১৭১ ১৭৬৩৪৩৫৮৭০ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৪০ মভা: মারাইভান যকায জারার যকায মামনকা  ৮৮৪৪৩৮১০০১৭৩ ১৭৪৩৩০৩৬৪৫ পিভাড়া দপকা দপকা

১৪১ মভা: মানাপতল্লা  ফাাজ যকায ভভজান ৮৮৪৪৩৮১০০১৭৬ ১৭৬৭৮০৫০৭৭ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৪২ মভা: ালান তাং ভপজফয তাং মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৭৭ ১৭৯৫৬২৮২৭৫ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৪৩ মভা: আব্দুর খামরক মভাকমজর মভাছা: ডাপরভা ৮৮৪৪৩৮১০০১৭৮ ১৭০৮৯১০০৯৮ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৪৪ মভা: পজর তাং খুকা তাং মভাছা: মখামদজা ৮৮৪৪৩৮১০০১৭৯ ১৭০৮৭৩২৮৩৬ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৪৫ মভা: আব্দুর আপজভ তাং নাময়ফ আরী মভাছা: যাপরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১৮০ ১৭৫৪১৫৯৩৮৪ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৪৬ মভা: পযাত তাং মকাফাদ তাং ভামরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১৮১ ১৭২৯৪৩৪৯২৮ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৪৭ মভা: আ: কামদয আ: কুদ্দুছ তাং মভাছা: রুপ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৮২ ১৭৪৫৪৯৮৩২৫ পূফ থাড়া দপকা দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৪৮ মভা: আপছয উপিন মভা: ছাকওয়াত মামন ছুরুতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০১৮৫ ১৭০৮৯৭৬২০২ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৪৯ মভা: আব্দুর কামভ তপফয উপিন ভন্ডর মভাছা: ামদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৮৯ ১৭৩২২৭১৮৮১ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৫০ মভা: ামতভ আরী তপছয উপিন মভাছা: াপনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৯০ ১৯৫৭১৩৯৯০০ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৫১ মভা: আব্দুর ভপভন তাং মন্নত উল্লা তাং আমনায়াযা ৮৮৪৪৩৮১০০১৯৩ ১৭৫৩৮২১২১৯ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৫২ মভা: খপফয উপিন যভতুল্লা মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০১৯৫ ১৭৪২১৩৩৯৯৯ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৫৩ মভা: মফলু খান মজমর খাঁ মভাছা: আপজযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০১৯৭ ১৭৭০২৬০৩৬২ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৫৪ মভা: আান খাঁ মভা: মভামত্তর মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০১৯৮ ১৭৫৯৭১১৫৬৩ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৫৫ মভাছা: জামদা খাতুন ভজুফায আরী আকন্দ মভাছা: জয়গন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০১৯৯ ১৮৭৪২৫৬৪৫২ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৫৬ মভা: আব্দুর রপতপ ভন্ডর আ: াপভদ ভন্ডর মভাছা: যয়ন আযা ৮৮৪৪৩৮১০০২০১ ১৭৭১১৫৬৪৬৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৫৭ মভা: ভপজফয যভান যভতুল্লা ভন্ডর মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০২০২ ১৭৯২২৩৮০১২ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৫৮ মভা: আপনছুয যভান ওভয  ফক যপভা ৮৮৪৪৩৮১০০২০৫ ১৭৩৬৭৭৮৬২৫ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৫৯ মভা: এযাদ আরী মভা: পজন্না ভন্ডর মভাছা: ভপদনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২০৬ ১৭৮০৬২৮৬৭৫ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৬০ মভা: পজয়াউর ইরাভ মভা: মভাপাজ্জর মামন মভাছা: মভষ্টদান ৮৮৪৪৩৮১০০২০৭ ১৩১০২৯১৪৬৭ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৬১ মভা: জাভাত আরী তাময ভন্ডর ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২০৮ ১৭৯৬৯১০৬১১ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৬২ মভাছা: মযপজয়া মফগভ মভা: ফাফয আরী মভাছা: খাপদজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২০৯ ১৭৬৫৭১১৯৮৮ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৬৩ মভা: াপফবুয যভান যভতুল্লা ভন্ডর মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০২১০ ১৯১২৪০৯৩৪৯ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৬৪ মভা: মামনায়ায মামন জাফত আরী মভাছা: আমভনা ৮৮৪৪৩৮১০০২১২ ১৭৪৪১০০১৮২ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৬৫ মভা: যভত আরী মখ মতাজাভ মখ মভাছা: পযপন ৮৮৪৪৩৮১০০২১৩ ১৭৯০১০৫৯২২ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৬৬ মভাছা: মপরনা মফগভ মভা: নুরুর মভব্বায মভাছা: পযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২১৪ ১৭৯৩২১৭৮২৬ পিভাড়া চযদপকা দপকা

১৬৭ মভা: আান আরী ভন্ডর ফা ভন্ডর আনমজরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২১৫ ১৭৯৯২৯৭১৭২ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৬৮ মভা: আব্দু াভাদ আকন্দপপছয উপিন াভথ থ ৮৮৪৪৩৮১০০২১৬ ১৩১৬৯৫৪১৫৩ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৬৯ মভাছা: আপনুয মফগভ আপছয উপিন যপভা ৮৮৪৪৩৮১০০২১৮ ১৭২৮৪৫৫৬৬২ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৭০ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: মগারাভ আরী মভাছা: যামদ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২১৯ ১৩০৫৮০১৮৮৫ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৭১ মভা: বালা খাঁ মভা: ফাবু খাঁ মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২২০ ১৭৫৮৮০৯৩৩১ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৭২ মভা: আ: আরীভ মভা: মখাদাজ্জর মামন মভাছা: মভষ্টদান ৮৮৪৪৩৮১০০২২১ ১৭৭২০৯৭৬২৫ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৭৩ মভা: পজলুয ক ভন্ডর নাময়ফ আরী ভন্ডর মানাফান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২২২ ১৭৪৬০৩৮৮৮৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৭৪ মভা: সুরতান যকায ইপিছ যকায খাপদজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২২৩ ১৭৪৮২৪১৬৪৩ পিভাড়া দপকা দপকা

১৭৫ মভাছা: যামদা মফগভ মভা: মভামত্তর যকায মভাছা: াছনা ফানু ৮৮৪৪৩৮১০০২২৫ ১৩১০৯৭৪৭৪৩ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৭৬ মভা: আরী যকায ভকমতর খাঁ মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০২২৭ ১৭০৩৩৭৩৬৩২ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৭৭ যপপকুর ইরাভ মভাপাজ্জার তাং পভজাদান ৮৮৪৪৩৮১০০২২৮ ১৭৬২৩১৬১২৮ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

১৭৮ মভা: মযাজ আরী ছমেয আরী মভাছা: আছাতুন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৩০ ১৭৫২৭৫৬৬৬২ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৭৯ মভা: জয়নার আমফদীন ভপজফয যভান জয়মনাফ মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১০০২৩১ ১৭১৭৪২৬৭৭৪ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৮০ মভাছা: তাপভনা ওয়ামজদ মভপযনাভযহুভ শুজাউপিন তাং যপভজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৩২ ১৭১৮৭৮৫২২৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৮১ মভা: কাইমুপিন তপছয উপিন মভাছা: যামফয়া ৮৮৪৪৩৮১০০২৩৫ ১৭৮৮০৮৫৫০২ পিভাড়া দপকা দপকা

১৮২ মভা: আব্দুর কপযভ মভা: দয উপিন পপযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৩৬ ১৭৬৫৭০৮০০৫ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৮৩ মভা: াইফুর ইরাভ মভা: মগারাভ আকন্দ মভাছা: যামদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৩৭ ১৭৬৮৬৭৮২৫৮ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৮৪ মভা: মামরইভান ভন্ডর মকাফদত ভন্ডর জাপভর খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৩৮ ১৭৫৪৬২৫৩২৯ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৮৫ মভা: াাজাান ফক্র জুফফয খান ছুযভাদান ৮৮৪৪৩৮১০০২৪১ ১৭৩৫৮৬২২৯৯ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৮৬ মভা: জাময তাং ভত্তাজ তাং মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৪২ ১৭৩০৯৮১৩৮৭ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৮৭ মভা: ভাদন আরী ভন্ডর ভভতাজ আরী সুযাতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০২৪৪ ১৭২৯১৬৬৩১৪ পূফ থাড়া দপকা দপকা

১৮৮ মভা: পদুর ইরাভ মভা: চাদ মামন মভাছা: ভামরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৪৮ ১৭২৩৮০৫৬০১ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৮৯ মভাছা: কদবনু মৃত: মকাফাদ ভন্ডর মৃত: জাপভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৫২ ১৭৪০৩০৮১৭১ দপিণাড়া দপকা দপকা

১৯০ আপভনুর ইরাভ মভা: আবুর মামন ভন্তুয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৫৩ ১৭৪২৫৮২৪৩৪ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯১ মভা: মামরভান মভা:মযাজ আরী যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৫৪ ১৭৪৬২০৬৭৩১ পিভাড়া দপকা দপকা

১৯২ মভা: ভপজফয যভান মভা: পজলুর ক ভন্ডর মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৫৫ ১৭৪৭৯৪৫০০৮ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯৩ মভা:আ: যপভ মনায ভন্ডর মভাছা: চায়না ৮৮৪৪৩৮১০০২৫৬ ১৭৭০৩৬৯৩৪৭ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯৪ মভা: পনজাভ উপিন জারার পপকয মভাছা: অড়াফানু ৮৮৪৪৩৮১০০২৫৭ ১৭৮৬৩৩৮০৮৯ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯৫ মভা: মছামরইভান আরী জারার উপিন মভাছা: তাযা ফানু ৮৮৪৪৩৮১০০২৫৮ ১৭৭০৩৯১২৭১ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯৬ মভা: ওয়ামযজ আরী মগারফায মামন তাং মামপতুন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০২৬০ ১৭২৪০১৯৪৩৬ দপিণাড়া দপকা দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৯৭ মভা: ফাদর তাং মভা: ফাফয আরী তাং মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৬১ ১৭৯১৬৯৭২২২ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯৮ আব্দুর আরীভ আবুর মামন তাং মভাছা: ভন্জজুযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৬২ ১৭৩৩১৪৯১১৩ উত্তযাড়া দপকা দপকা

১৯৯ মভা: ইউনুছ  মভা: ছয়ত জাভান মভাছা: ছুরুপতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০২৬৩ ১৭২০৬০৮৭০৪ পিভাড়া দপকা দপকা

২০০ মভা: আব্দুর কামভ মভা: মখাদা ফক্র তাং মভাছা: ামজদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৬৪ ১৮২১১১৪৯৯৮ পূফ থাড়া দপকা দপকা

২০১ মভা: ওয়ামজদ  আরী আরী আযাপ মভাছা: আমনায়াযা ৮৮৪৪৩৮১০০২৬৬ ১৭৬৭৬৮০৬৬৪ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

২০২ মভা: আ: আরীভ মগারাভ মভাস্তপা মভাছা: আমনায়াযা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১০০২৬৭ ১৭৩৭২৭৭৬৬ উত্তযাড়া দপকা দপকা

২০৩ মভা: আপভরুর ইরাভ মগারাভ মভাস্তপা মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৬৮ ১৭৪৬৪১৮৬১৭ উত্তযাড়া দপকা দপকা

২০৪ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: আকফয যভান মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৬৯ ১৭৪৮২৩৬৪৩৮ পূফ থাড়া দপকা দপকা

২০৫ মভা: আবু াইদ মভা: আকতায মামন মভাছা: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৭০ ১৭৬০২৫৪১৬৫ পিভাড়া দপকা দপকা

২০৬ মভা: নীর চাঁদ মামন মগারফায মামন মভাছা: ওপছতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০২৭২ ১৭৮৬৯৪২৮১০ দপিণাড়া দপকা দপকা

২০৭ মভা: আয়পত আরী কালু তাং মানা ৮৮৪৪৩৮১০০২৭৫ ১৭৮১৩৯৭৭৫১১৪ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

২০৮ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: পজলুয যভান মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৭৭ ১৭২৭৮৫১৯৪৯ পিভাড়া দপকা দপকা

২০৯ মভা: আর ভামুদ ভন্ডর মভা: ইাাক আরী মভাছা: পযছন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৭৯ ১৭৫০৯৯২০৭৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১০ মভা: আ: যাজ্জাক মভা: আ: গফুয মভাছা: মখামদজা ৮৮৪৪৩৮১০০২৮০ ১৭৪৫৩৭১৬৪৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১১ মভা: ভপজয়ায যভান মভা: ছামফদ আরী মভাছা: জপভরা ৮৮৪৪৩৮১০০২৮১ ১৭৩০৬১৪৬০ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১২ মভা: যহুর ভপভন মভা: াপফফয যভান মভাছা: যওন আযা ৮৮৪৪৩৮১০০২৮২ ১৭৫৪১৫২২৯৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১৩ মভা: আজাায আরী মভা: মমকদায আরী মভাছা: ছাফাতন ৮৮৪৪৩৮১০০২৮৬ ১৭২৫০১৪১৪৯ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২১৪ মভা: মছামরভান মভা: আবু ফক্কায মভাছা: াযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৯০ ১৭১৪৫১২৫০১ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২১৫ মভা: যদ আরী গনমজয আরী গফ থদান ৮৮৪৪৩৮১০০২৯২ ১৭৫৯৪১৬৭৯৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১৬ মভা: ইকফার মামন মভা: চাঁদ আরী মভাছা: াপদজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৯৩ 1725089564 পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১৭ মভা: মগারাভ আকন্দ ভপপজ উপিন মখামদজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৯৪ ১৭৪৪৮৩৬৩১৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১৮ মভা: আ: ভপতন আবুর মামন ভামুদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০২৯৫ ১৭৯২৯৯৫৪৩২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২১৯ মভা: ইভাইর মামন মভা: আভজাদ মামন মভাছা: মামনয়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৯৬ ১৭১২৩৯২৯৪৯ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২২০ মভা: তকত মামন মভা: কপছয উপিন মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০২৯৭ ১৭১৮৫১৫৫৪০ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২২১ মভা: আযাফুর ইরাভ মভা: মভাকমছদ আরী মভাছা: সূম থ বানু ৮৮৪৪৩৮১০০৩০০ ১৭৫০৪৯২৪৭৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২২২ মভাছা: মযামকয়া খাতুন জামফদ আরী মকামভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩০১ ১৭৬৭১২৭২০৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২২৩ মভা: মামন আরী মভা: মানাউল্লা যকায মভাছা: ছপকনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩০২ ১৯০২৩৭০৪৪২ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২২৪ মভা: াকাওয়াত মামন ফপভয উপিন ছায়াতন ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৩ ১৭৪৮৭০৫৪২৬ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২২৫ মভা: আ: কামদয ভন্ডর আ: কুদ্দুছ  ভন্ডর মভাছা: জামরা ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৪ ১৭৩৯০৩১৪৫১ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২২৬ মভা: আব্দুর াপকভ মভা: াপফফয যভান মভাছা: যওন আযা ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৫ ১৭৪৫৭৩৩০৬২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২২৭ মভা: ভাজ আরী মভা: মাভমজয আরী মভাছা: ভামরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৬ ১৭৭৭৬৬৩১৮৫ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২২৮ মভা: মভাকমরছ মভা: মকাফাদ মামন মভাছা: জপযনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৭ ১৭৭২৩৮৮৪৩৭ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২২৯ মভা: াভান আরী মভা: আ: যভান মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৮ ১৭২৫৬৩৮৯২৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩০ মভা: আরভ যকায মতাভমছয আরী যপজতন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩০৯ ১৭৪৬২৮০৪১৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩১ মভা: জাাপিয আরভ মভা: চাঁদ আরী মভাছা: াপদজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩১০ ১৭৫৬৬৬৮২৪১ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩২ মভা: আ: ভামরক মভা: আ: গফুয মভাছা: মখামদজা ৮৮৪৪৩৮১০০৩১১ ১৭২৯৮৭১৬৯৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩৩ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: মভাকতায হুাইন মভাছা: আপছয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩১২ ১৭৩৫৪৯৯৯৬৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩৪ মভা: আব্দুর কাপজ মভা: ছুজাফত আরী মভাছা: জাানাযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩১৪ ১৭৭০২৫৯৪৪৯ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৩৫ মভাছা: যপভা খাতুন াপদ ঈভান মখামদজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩১৫ ১৭৪২৮৩৭৩৩৩ উত্তযাড়া চযদপকা দপকা

২৩৬ মভা: আ: যপভ মভা: মযাজুর ক মভাছা: ভামজদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩১৬ ১৭৩৯৪৫৭৬৮৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩৭ মভা: ইউনুছ আরী মভা: ভাবুবুয যভান মভাছা: ভামরকা ফানু ৮৮৪৪৩৮১০০৩১৭ ১৭৫৯৩০১৪০২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩৮ মভা: পপকুর ইরাভ মমকদায আরী মভাছা: কুপস্ত খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩১৮ ১৭২০৩৩৬৩১৫ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৩৯ মভা: ভযতুজ আরী ভুইয়া অছভান গুপন ভুইয়া অপরা ৮৮৪৪৩৮১০০৩২০ ১৭২৯৮৭১৩৯৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪০ মভা: লুৎপয মভা: মরাকভান আরী মভাছা: াপভচা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩২১ ১৭৪৫৮৫৫২০৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪১ মভা: মভাস্তাায আরী মভা: আ: কপরভ মভাছা: সুপভ খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩২২ ১৭৫১৩১৫১৩০ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৪২ মভা: আ: াপকভ তাং মভা: আ: ভামরক মভোছো: ভরযয়ভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩২৬ ১৭৬৭৩৫১৬৪০ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪৩ মভা: আপভনুর ইরাভ মভা: ভাকবুর মামন ভন্ডর মভাছা: াভথ থ খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩২৭ ১৭৫১৬২১৩৭৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪৪ মভা: মাযযক মামন ইভাইর মামন কুরসুভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩২৮ ১৭১৪৯৭৯৭২৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪৫ মভা: আ: যাজ্জাক মভা: ফাাছ উপিন মভাছা: াপরভা ৮৮৪৪৩৮১০০৩২৯ ১৭৬২৪৩৯৬৭৭ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

২৪৬ মভা: া আরভ ভন্ডর মভা: ভপজফয ভন্ডর মভাছা: যওনাযা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩০ ১৭৯২৪৯১৭০২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪৭ মভা: আব্দুর াপদ মভা: মারায়ভান ভন্ডর মভাছা: ছামরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩২ ১৭৫৯২৯৬৪৫৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪৮ মভা: পদুর ইরাভ মতাপাজ্জর মামন মভাছা: ছবুযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩৩ ১৭৯৮৬৭২৮৪০ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৪৯ মভা: পজল্লুয যভান মভা: আ: ছাত্তায মভাছা: মজাফাইদ খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩৪ ১৭৯৩৯২৮৮০৮ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৫০ মভা: জাাপিয আরভ মভা: আ: ছাত্তায মভাছা: মজামফইদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩৫ ১৭৫৯৭৮৩৮০১ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৫১ মভা: নুরুর ইরাভ নজাফত আরী ছপকনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩৬ ১৭৩২২২০১৮৪ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৫২ মভা: সুরতান মামন মভা: াপফবুয যভান মভাছা: পযপন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৩৭ ১৭৭৪১৮৭৮৩০ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৫৩ আবু ফকয পপিক আব্দুর াপভদ ামযা াযপবন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪১ ১৭৪৭০৯৪৪৬৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৫৪ মভা: ামচন আরী মতাজাভ আকন্দ ভইফুর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪২ ১৭৪১০৫৯৫০৯ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৫৫ মভা: াাদৎ মামন ভুপজ আ: ছরাভ মভাচা: াময বানু ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪৩ ১৭১৪৩৯৭০৩২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৫৬ মভা: জাপদুর ইরাভ মভা: মকাফাদ মামন মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪৪ ১৩১৬৫৫৩৯১৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৫৭ মভাছা: াপছনা খাতুন মভা: আ: াপকভ মভাছা: রাইপর খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪৫ ১৭২৫৩৪২১০৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৫৮ মভা: নুরু মখ মভা: আজাায আরী মভাছা: নূযজাান ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪৬ ১৭৯৬৪৩৯০৭৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৫৯ মভা: আইয়ুফ আরী মভা: ভপজফয যভান মভাছা: যওন আযা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪৮ ১৭৪৪৫৪০১৯৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬০ মভা: জহুরুর ইরাভ পনজাভ উপিন সুম থ বানু ৮৮৪৪৩৮১০০৩৪৯ ৭৪৯০৭৯১৮৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬১ মভা: আমনায়ায পফফয যভান মভাছা: পযপন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫০ ১৭২৮৬৫৮২০৪ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৬২ মভা: কারাচান মভা: যজফ আরী মভাছা: ছইকুর ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫২ ১৭৯২৩৭৭৯৫০ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬৩ ভাম্মদ  উল্লায যভান আব্দুর াপভদ যকায মভাছা: াভচুন্নাায ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫৩ ১৭৫২০৬৩৩২৯ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৬৪ মভা: ওয়ামজদ  আরী মভা: আ: ছাত্তায মভাছা: মজাফাইদা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫৪ ১৭৫৬৭৪৬৫৫৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬৫ মভা: চাঁদ আকন্দ মভা: ভিাজ আরী আকন্দ মভাছা: অপফযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫৫ ১৭২৩৮৭১৯৩৫ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬৬ মভা: ইযাইর মামন আকন্দমভা: আছাফ উপিন আকন্দ মভাছা: ফাাতন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫৬ ১৭৪৫৪৯৮৭৯০ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬৭ মভাছা নাজভা খাতুন নাভদায আরী মভাছা: ভপনজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫৮ ১৭২৬৮০৫৯০৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬৮ মভাছা: ামজযা খাতুন মভা: ময ভন্ডর মভাছা: ায়ফান খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৫৯ ১৭৩৪১৮৪১৮৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৬৯ মভা: মানাউল্লা আকন্দ নওময আকন্দ ভপজযন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬০ ১৭৯৭৩৮০৭৮৭ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭০ মভাছা: খুপ খাতুন আপজ্জর প্াং মভাছা: জপযনা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬১ ১৩১৫৩৪০৯০১ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭১ মভা: ভপনরুজ্জাভান পজর কপযভ আকন্দ মভাছা: ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬২ ১৪৩৩০৯৬০৪৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭২ মভা: যওন আরী আকন্দ মভা: মতাজাভ আরী আকন্দ ভইফুর ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬৩ ১৭৩৯৪৮৪৫১২ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৭৩ মভা: াজাান আরী আকন্দমভা: আপজজুর ক মভাছা: চন্দ বনু ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬৪ ১৩০৫২০৬৭৩৫ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭৪ মভাছা: মজামফদা মফগভ মভা: আ: জপরর মুপি মভাছা: আন্না মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬৫ ১৭১৬৭৭৩৭৩৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭৫ মভা: চাঁদ আরী আকন্দ মভা: মতাজাভ আরী আকন্দ মভাছা: ভইফুর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬৬ ১৭৩১৪৩৯৪৪৫ উত্তযাড়া চযদপকা দপকা

২৭৬ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: চাঁদ আরী ভূইয়া মভাছা: মনরুদান খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬৮ ১৭৪১০১১১৩২ উত্তযাড়া চযদপকা দপকা

২৭৭ মভা:আ: ফাপক আকন্দ মভা: ভিাজ আরী আকন্দ মভাছা: অপফযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৬৯ ১৭২৩৮৭১৯৩৫ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭৮ মভা:আ: ফাপক আকন্দ পজর কপযভ আকন্দ মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৩৭০ ১৭২৫৮৯৪৬১৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৭৯ মভা: ভামজ্জভ আরী আফজার যাপরা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৭৩ ১৭৫১৮৫২৫১৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৮০ মভা: পনয়াতভত প্াং াভমছর প্াং মভাছা: মতাযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৭৬ ১৭৬১৫৯৯৯০৪ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৮১ মভা: মভাজামম্মর ক মযাজ প্াং ওপছকান ৮৮৪৪৩৮১০০৩৭৮ ১৯৮৩৬১৫৩১০ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৮২ মভা: ফাফলু আরী মভা: আপজজুর ক মভাছা: সূম থ বানু ৮৮৪৪৩৮১০০৩৭৯ ১৭৭১৮৩৪৪৫৫ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৮৩ মভা: মভাস্তমদ আরী মভা: ছামফদ আরী মভাছা: জাপভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৮০ ১৭৮৩৮৪৭৭৮৮ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৮৪ মভা: আ: ভপভন মভা: ভপতয়ায যভান মভাছা: মভামভনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৮১ ১৭৩০৬১৬৫০৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৮৫ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: আবুর যকায মভাছা: াভছুন্নাায ৮৮৪৪৩৮১০০৩৮৩ ১৭২৮৯৭৬৭৪১ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৮৬ মভা: পযাদ আরী জাভার প্াং াপতজা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৮৬ ১৭৫৯৭৯১৭৫৩ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৮৭ মভা: দুরার মামন মভা: আপজজুর ক মভাছা: সূম থ বানু ৮৮৪৪৩৮১০০৩৮৮ ১৭৭৭০৭৭৮২৭ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৮৮ মভা: আ: ফাযী মভা: মদরফায ভন্ডর মভাছা: চাম্পা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৮৯ ১৭৪১৪৬৯৭২৭ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৮৯ মভা: মফরার মামন আকন্দপজর কপযভ আকন্দ মভাছা: ামকযা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৯১ ১৭৪০২৬৬৫৪৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৯০ মভা: ছামনায়ায মামন পফফয যভান মভাছা: পযপন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৯২ ১৭২৮৬৫৮২০৪ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৯১ মভা: ইয়কুফ আরী মভা: াভছুর প্াং মভাছা: মতাযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৯৩ ১৭৭২০৯২৭৪৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৯২ মভা: ারুনায যপদ মভা: আফজার ভন্ডর মভাছা: যাপরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৯৪ ১৭১৯৪৩৮৬৫৬ পিভাড়া চযদপকা দপকা

২৯৩ মভা: মযত আরী মভা: াজাান আরী মভাছা: ছবুয খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৩৯৭ ১৭৬৩৩৪২৮৪১ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

২৯৪ মভা: আব্দু ছারাভ গুটু প্াং ছপকনা ৮৮৪৪৩৮১০০৩৯৮ ১৭৫৫৪৯৩৯৬৭ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

২৯৫ মভা: াপপজুর ইরাভ নওন আরী মভাছা: ভপযয়ভ ৮৮৪৪৩৮১০০৪০২ 1700667390 পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৯৬ মভা: জারুর ইরাভ মভা: জুযান আকন্দ মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০৪০৩ ১৭৬০৩৫২৪০২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৯৭ মভা: আ: কাপপ তাং পজর কপযভ তাং পযছন খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৪০৭ ১৭৩৬৩৫৫৩৪৭ রিভোড়ো চযদপকা দপকা

২৯৮ মভা: মুকুর ভন্ডর মভা: আবু ছাইদ ভন্ডর মভাছা: াপি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৪০৮ ১৭৩৬৬৬৩৪৭৭ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

২৯৯ মভা: আকতায মামন নওময আরী মুননা মভাছা: ভপযয়ভ ৮৮৪৪৩৮১০০৪১০ ১৭৪৭১৩৫০৫৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০০ মভা: পদুর  ইরাভ মভা: জুযান আকন্দ মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১০০৪১৩ ১৭৫৬২২৪৯৯৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০১ মভাছা: াপছনা মফগভ জয়নার জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৪১৪ ১৭০১৯৯৮৫২১ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০২ মভাছা: মজানা খাতুন মভা: মছকযত আরী মভাছা: তুরা পফপফ ৮৮৪৪৩৮১০০৪১৫ ১৭৬৮৬৩০০৯৪ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০৩ মভা: পপযদুর ইরাভ মভা: মুনপদয আকন্দ মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১০০৪২২ ১৭৯৮২২০১০৭ দপিণাড়া চযদপকা দপকা

৩০৪ মভাছা: নাযপগছ আত্তায মভা: রুপিন মভাছা: আমভনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৪২৫ ১৭৪৭৬৭৮৩০০ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০৫ মভাছা: মামনকা খাতুন মভা: জয়নার আরী মভাছা: জামভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৪২৬ ১৭২৬৭৭২৬৬৫ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০৬ মভা: হুভায়ন কপফয মভা: চাঁদ আরী মভাছা: াপদজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৪২৮ ১৭৫০৪০৬০৯৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০৭ মভা:জয়নার আরী মভা: মমকাদায আরী মভাছা: ছামকদান ৮৮৪৪৩৮১০০৪২৯ ১৭৩৯৯৭২৫৮৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০৮ মভাছা: ছামভদান াময়জ উপিন কুরসুভ ৮৮৪৪৩৮১০০৪৩২ ১৭৫৮৮২২১৯৬ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩০৯ মভা: ামদক তাং তপছয উপিন তাং মভাছা: মভষ্ট দান খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০০৪৩৯ ১৭৮৮৬৫১২৬৯ দপিণাড়া দপকা দপকা

৩১০ মভা:আ: ান্নান তাং মন্নত উল্লা তাং আমনায়াযা ৮৮৪৪৩৮১০০৫৮১ ১৭৩৮০৩১৪৫০ ভধ্যাড়া দপকা দপকা

৩১১ মভা: ভমনায়ায মামন আপছায আরী ভন্ডর অপজভন মনছা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১০০৭৮৮ ১৭৩৫৪৯৯৯৭৪ দপিণাড়া দপকা দপকা

৩১২ মভা: তাপভদুজ্জাভান মৃত: ওয়ামজদ আরী মভাছা: তাপভনা ওয়ামজদ মভপযনা৮৮৪৪৩৮১০০৯২৭ ১৭০৪০৩০১১১ উত্তযাড়া দপকা দপকা

৩১৩ মভা: ইপরয়া উপিন মভা: মগারাভ মভাস্তপা মভাছা: জাময়দা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০১০২৩ ১৭২৬৬৬২২৯২ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩১৪ মভা: ামচন আরী যভত আরী যকায মভাছা: াপচনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১০১০২৭ ১৭৪৫৫৯৯১৪৩ পূফ থাড়া চযদপকা দপকা

৩১৫ মভাছা: াপফা নাপযন মভা: নুরুর ইরাভ মভা: সুপপয়া ফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০০৩ ১৭৪৯৮৩৫৬৮৬ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩১৬ মভা: আবু পদ অমদ ভওরা মভাছা: ছামকযা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০০০৪ ১৭৫৯২৯৩৯৯১০ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩১৭ মভা: জহুরুর ইরাভ নুরুর ক ভন্ডর ভভতা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০০০৯ ১৯৩২৮৩০২৬২ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩১৮ মভা: আব্দু ছারাভ মখ আমদ ভন্ডর মভা: ামরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০১০ ১৭৬৬২৬৬৩৭৬ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩১৯ মভা: পজন্না প্াং মভা: মুপন্দয প্াং মভাছা মজাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০১৩ 1308962903 ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২০ মভা: আব্দুর ভপজদ মভা: ভপজফয যকায আমভনা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০০১৬ ১৭৫৭৫৩৮৯২৫ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২১ মভা: আনয়ায মামন মভা: আাদ যকায মভাছা: পামতভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০২০ ১৭২০৪১২০৬৭ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২২ নুযমভাাম্মাদ যকায াপফফয যভান মভাছা: ওলুকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০২১ ১৯৫০২৯১৭১৪ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৩ মভা: শুকুয আরী প্ং গুজযত আরী প্ং আতন মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০০২২ ১৭৯৮৪৮৮১৮৫ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৪ মভা: মতাতা পভয়া জয়নার  াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০২৩ ১৯৮০৫১০৩১৩ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৫ মভা: ফাাদুয আরী মতামভজ প্াং আপজযন ৮৮৪৪৩৮১২০০২৭ ১৭৬২০০৮৩২৬ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৬ মভা: সুরুতজাভান যকায মভা: মযাজ আরী যকায মুরকজান মফগওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০০৩৬ 1762834977 দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৭ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: পপিক প্াং মভাছা: সুপপয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৩৭ ১৭৬০৪৩৮০৯০ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৮ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: আকার ভন্ডর মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৪৪ ১৭৩৩৪৯৩১৪৭ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩২৯ মভা: আব্দুর ারাভ মভা: আকার ভন্ডর মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৪৮ ১৭৩৮৩৩০৪৭০ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩০ মভা: আকার ভন্ডর াচু ভন্ডর শুবজান মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০০৪৯ ১৯৯০৪৬৩৩৪৭ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩১ মভা: আভজাদ মখ মযত আরী ছামকযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৫০ ১৪০৫৮৬৩৮৯৪ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩২ মভা: আবুর কারাভ মভা: আার ভন্ডর মভাছা: মযামকয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৫২ ১৭৮৪৭১৫৬৭৬ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৩ মভা: আমছয উপিন (ঘাটু) ভময আরী আপতনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০০৫৩ ১৭৬৪৭৫০৩৯৫ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৪ মভা: নয়ন মখ মভা: মফরার মামন মভাছা: আঞ্জুয়াযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৫৪ ১৭৬৮৬২২৮৮০ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৫ মভা: াপফবুয যভান াযান উপিন খাত াপপজুন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৫৫ ১৭২৪০৭৪৫৭৪ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৬ মভা: আবুর মামন আযান উপিন াপপজুন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৫৬ ১৭০০৫৬৮০৫২ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৭ মভা: জুঘায আকন্দ ফাাজ আরী াবুফ জান ৮৮৪৪৩৮১২০০৫৮ ১৭৮৮৯২৫৫৩১ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৮ মভা: পদুর ইরাভ আব্দু ছাভাদ মভাছা: াপভদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৬০ 1962112508 দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৩৯ মভা: মছামরইভান মামন মভা: আব্দু ছাভাত মভাছা: াপরভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৬১ ১৭৬৩৮৬৯৪৮৩ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪০ মভাছা: মযামভছা মফগভ যভজান ভওরা মভাছা: যপভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৬২   ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪১ মভাছা: নাপছভা মফগভ মভা: ভামর ব্যাযী মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৬৬ ১৯৩৫৯০৩৩২৪ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪২  মভা: ছুরুতজাভান ওভয আরী একাতন ৮৮৪৪৩৮১২০০৬৮ ১৭২৬৭৬৫১১১ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪৩ মভা: জাািীয আরভ মভা: মস্তাফয যভান মভাছা: মযপজয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০০৭০ ১৭৬৫৪৩৬১০৬ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৩৪৪ মভা: াপপজুয যভান মভা: মগারাভ মামন মভাছা: াপপজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৭৩ ১৭৫৫১৪৬৯৯৯ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪৫ মভা: নুরু যকায মমকন্দায যকায মভাছা: ভাযানী ৮৮৪৪৩৮১২০০৭৪ 1753626431 ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪৬ মভা: মতাপায়জুর ক মতাজামু্মর ক পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৭৫ ১৭১৮৫৭৬৯৯৯ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪৭ মভা: আব্দুর ভামরক মভা: আ: জুঘায মভাছা: ঝানপত ৮৮৪৪৩৮১২০০৭৬ ১৭৪৬৭১৮০৩৯ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪৮ মভা: আব্দুর মভাতামরফ ভাপনকমনজামুর ক মভাছা: ভভতাজ  মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৭৭ ১৭৩৮৯১১৭৩৭ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৪৯ মভা: মগারাভ মামন াযান মখ াপফন ৮৮৪৪৩৮১২০০৭৮ ১৭৪০৩৯২১৭৭ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৫০ মভা: ভজনু যকায মভা: সুযত জাভান যকায মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৮১ 1303417579 দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৫১ মভা: ওভান গণী জুযান ভন্ডর সুযাতন ৮৮৪৪৩৮১২০০৯৬ ১৭৫৩৮৫৭৯৮৭ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৫২ মভা: ওয়ামজদ ভন্ডর ভজুদ আরী ভন্ডর ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৯৮ ১৭৬৮৩৩৬১৩৪ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৫৩ মভা: শুকুয আরী াচু ভন্ডর সুফজান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০০৯৯ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৩৫৪ মভা: মগারাভ মামন মভা: পপ প্াং বুযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১০১ ১৭২৪৮৬১৬১৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৫৫ মভা: পপকুর ইরাভ মানাউল্লা প্াং ফাাতন ৮৮৪৪৩৮১২০১০২ ১৭৭৪৯৬২০৭৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৫৬ মভা: যপদ ারুনুয মভা: নাভদায প্াং মভাছা: ামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১০৩ ১৩১৭৭৫৯৮৭৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৫৭ মভা: আব্দুর ভান্নান খান ভপরভ উপিন আপভনা ৮৮৪৪৩৮১২০১০৪ ১৭১৫৫৯৭৩৩২ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৫৮ মভা: মগারফায মামন প্াংচান্দুরা প্াং তুরী খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১০৫ ১৩১৭৭৫৯৮৭৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৫৯ মভা: মতাতা প্াং মানাউল্লা প্াং ফাাতন  মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০১০৬ ১৭৮৭৮০৩২০৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬০ ভপতন ভন্ডর আকমছদ আরী ভন্ডর ফাছা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১০৭ ১৯৮২৮০৬৪৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬১ মভা: চাঁন পভয়া আ: াত্তায তাং সুপপয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১০৮ ১৭৩৭৬৮৮৯৫২ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬২ মভা: ভপতয়য খান ফাজখাঁ াভছুয নাায ৮৮৪৪৩৮১২০১০৯ ১৭০৬৪৩৩৬০৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৩ আরী আকফয মখ মুফাযক আরী মখ ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১১০ ১৭৪৯৬৮৩৬৮৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৪ মভা: আ: ফাযীক আকন্দ মভা: মভামত্তর আকন্দ মভাছা: ছকীতন ৮৮৪৪৩৮১২০১১১ ১৭৫২৭৪৬৪৫৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৫ মভা: ফাদা পভয়া জুনডুর প্াং কুরছুভ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১১২ ১৭৩০৬৩৮২৩৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৬ মভা: নুরুর ইরাভ ভঈন উপিন মখ সূম থ ফানু ৮৮৪৪৩৮১২০১১৩ ১৭৬৭৩৭১১৩৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৭ আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মকাযফান ভন্ডর মভামভনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১১৪ ১৭৫৩১৩৮৮৫৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৮ মভা: ামদ আরী মযত আরী াময বানু ৮৮৪৪৩৮১২০১১৫ ১৭৭৬৯৫৪২৫৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৬৯ যপপকুর ইরাভ াজাান আরী মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১১৬ ১৭৭৬৮৩১৬১৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭০ ওভয আরী যকায ইভন আরী যকায ছামনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১১৭ ১৭২৫৪১৭৩৪৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭১ মভা: যপপকুর ইরাভ মানাউল্লা প্াং ফাাতন  মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০১১৮ ১৭৪০০২২৪৯৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭২ াইদুর ইরাভ ভপজফয মখ ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১১৯ ১৩১৭৭৫৯৮৭৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৩ আকমছদ আরী ভন্ডর আময আরী ভন্ডর যপভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১২০ ১৭৪৫৫৯৯১৬৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৪ মভা: আব্দুয যপদ আকমছদ আরী ভন্ডর ফাছা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১২১ ১৭৪৫৫৯৯১৬৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৫ নুয মুাম্মাদ ত্তায  ভন্ডর মযপজয়া ৮৮৪৪৩৮১২০১২২ ১৭৭৬০৯৬১৪৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৬ মভা: াজাান মভা:ভইমুপিন মভাছা: াভথ থ ৮৮৪৪৩৮১২০১২৩ ১৭৬১৯৪০০৬৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৭ মভা: ছারাভ যকায মভা: মগারাভ মামন মভাছা: ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১২৪ ১৭৪৯২৪২৪৭৯ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৮ মুকুর ভন্ডর আকমছদ আরী ভন্ডর ফাছা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১২৫ ১৭২৯৪৯০২৮৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৭৯ মভাছা: পপযদা মফগভ মভা: পকর মখ মভাছা: অভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১২৭ ১৭৪৫৭৫৮৪৭৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮০ এ মক এভ াজাান াভময আরী আকন্দ কুরছুভ মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০১৩১ ১৭৬৮৬০৯৭২৫ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮১ মরার উপিন আব্দুর াপকভ াপভদা ৮৮৪৪৩৮১২০১৩৪ ১৭৯১৩৩৫১০৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮২ মভা: আর আপভন মখ মভা: আ: জপরর মখ মভাছা: ওয়ামজদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৩৬ ১৭৮২৯৭৯৬৪৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৩ মভা: াইফুর ইরাভ মভা: কপফয  মভাছা: ভামজদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৩৭ ১৭২৯৪৯১৮২৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৪ মভা: আরভগীয মামন জয়নার ভন্ডর জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৩৮ ১৭০০৬২৬৪০৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৫ মভা: াপভদুর মখ মভা: আ: াপজজ মখ মভাছা: বুলু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৪০ ১৩০৮৮৫৫৯১৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৬ মভা: আবুমনা আপমকর যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৪১ ১৭৫৩৭০২৪৪৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৭ মানাউল্লা প্াভাপনক ভনসুয আরী প্াভাপনক আয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৪৪ ১৭৪৪১৬৭৬৩২ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৮ াজী মভা: আক্তায মামনরারচান ভন্ডর কাঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৪৮ ১৭০৬১৪৯০০১ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৮৯ মভা: পদুর ইরাভ প্াং মভা: মযত আরী প্াং মভাছা: বানু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৪৯ ১৭৫০৪৮৫০৯০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯০ আ: ভান্নান তাযা প্াং মযজুকা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৫১ ১৭৭৫৬৪৯৬৩৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯১ মভা: আ: ভান্নান প্াভাপনক মভা: কযফাপন আরী প্াং মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৫২ ১৭৫৬৭৩১২৭০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯২ মভা: ইভাইর প্াং মভা: মযত আরী প্াং মভাছা: বানু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৫৩ ১৭৮৯৬৩৮৭৭৪ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৩৯৩ মভা: মযত আরী প্াং মভা: ভধু প্াং মভাছা: কদয মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০১৫৪ ১৭৮৯৬৩৮৭৭৪ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯৪ মভা: যপফউর মখ পময়জ উপিন মখ ভপজযন ৮৮৪৪৩৮১২০১৫৫ ১৩০৪৯৮৩৬৫৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯৫ মভা: আব্দু ছারাভ মখ মভা: জুযান মখ মভাছা : উলু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৫৬ ১৭৪৫৬০৬৩০৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯৬ মভা: াাদত প্াং মভা: আপজমুপিন প্াং মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৫৭ ১৭৩৬৪৯৮৩৯৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯৭ মভা: আব্দুর জপরর ভন্ডর মভাাম্মাদ আরী সুন্দযী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৬০ ১৭১৩৭১৪৩৩৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯৮ মভা: মপরভ প্াং মদরফায প্াং জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৬১ ১৭৪৫৪৬৭৩৮০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৩৯৯ মভা: আব্দুর কপযভ যকাযমভা: ইয়াকুফ মামন যকাযমভাছা: কপনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৬৩ ১৭১৯৫৯০৫৫৯ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০০ সুজাফ আরী মখ ভয়ন উপিন মখ সূম খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৬৭ ১৭৭৭০২৮৮২৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০১ মভা: ছাইফুর ইরাভ মভা: ভকমতর ভন্ডর মভাছা: ছামফদান ৮৮৪৪৩৮১২০১৬৮ ১৭৬৮২৯৩৬৩০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০২ মভা: চানপভয়া জনতুর প্াং যপভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৭০ ১৭৬২৫৩৫৩৬০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৩ মভা: াকাওয়াৎ মামন মভৌরফী ফাারুর যকায মভাছা: ছুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৭১ ১৭১৯৭৯৫৭৬৬ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৪ যইচ আরী ভন্ডর আয়ান ভন্ডর ফাচা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৭২ ১৭২৮০১৭২৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৫ মভা: পদুর যকায জুযান যকায মভাছা: পামতভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৭৪ ১৭০০৭২১৯৫১ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৬ মভা: আব্দুর ভপতন আব্দুর মামন পয খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৭৫ ১৭০৩৩৭৬১১৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৭ মভা: ভপতন মভা: রারচাদ  মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৭৬ ১৭৮৩৪৬০৮৬৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৮ মভা: আব্দুর রপতপ মভা: রারচাদ ভন্ডর মভাছা: আমনায়াযা ৮৮৪৪৩৮১২০১৭৭ ১৭৯১৩৩৫১০৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪০৯ মভা: কদভ আরী ভন্ডর আময়জ উপিন ভন্ডর যীছন ৮৮৪৪৩৮১২০১৭৮ ১৭৯৯৬৫৮৭০১ পিভাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১০ মভা: ফাচ্চু মখ পকমুপি ফাচা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৭৯ ১৭২৬০৩৭৯৯৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১১ মভা: আব্দুর গণী খান মদর মভাাম্মাদ খান আছাতনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০১৮০ ১৭৩৫৯৩৫৯৮৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১২ আয়ুফ আরী যকায আব্দুর কুদ্দু যকায ভমনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৮১ ১৭৬৬৬৫৯২২১ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৩ মভা: যভজান মভা: কমর প্াং মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৮২ ১৭৫৭৬৩৯৯৩২ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৪ মভা: আবু ছাইদ মখ মভা: জুযান আরী মখ মভাছা: টুলু মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০১৮৩ ১৭৭১১৮১৯০৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৫ মভা: বুদ্দু তাং মভা: পময়জ তাং মভাছা: আছভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৮৪ ১৭৪১১৯১৩৩২ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৬ আেয যাজ্জাকমখ দযাফ আরী মখ মযপজয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০১৮৬ ১৯৮৬৫১৩৭৯১ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৭ মভা: ঠান্ডু মখ মভা: আব্দুর াপজজ মখ মভাছা: বুলু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৮৭ ১৯২২৮৩০০৭ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৮ শুকুয মখ আপজার মখ অপফযন ৮৮৪৪৩৮১২০১৮৯ ১৭২৪৮৯৩৪৮৬ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪১৯ মভা: াজু মভা: মারায়ভান মভাছা: ামজদা ৮৮৪৪৩৮১২০১৯০ ১৭১০০১০৩২৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২০ মভা: আ: াপকভ যকায মভা: ইয়াকুফ মামন যকাযমভাছা: কপনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৯১ ১৭৪০৩৯২৩৭০ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২১ মভা: নজরুর ইরাভ মযত আরী ভন্ডর মামনকা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০১৯২ ১৭৬৩৫৪৮৪৭১ পিভাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২২ মভা: আরভ ভন্ডর মদরফায ভন্ডর মভাছা: াপি ৮৮৪৪৩৮১২০১৯৩ ১৭২৬৪২০৬৫২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৩ মভা: ফাপযক প্াং মছাফাান প্াং মভাছা: আযানী ৮৮৪৪৩৮১২০১৯৫ ১৭৭২৬৩০৫৫৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৪ মভা: াপন প্াভাপনক মাফাান প্াভাপনক মভাছা: আযানী ৮৮৪৪৩৮১২০১৯৬ ১৭৭৩৯৬৫৫০২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৫ মভা: চান পভয়া প্াং আমছয উপিন প্াং ওপভছা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৯৭ ১৭৩৩৫৩৯১৯৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৬ মভা: আকুর াপভদ আবু মামন যকায পয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০১৯৯ ১৭০৩৩৭৬১১৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৭ যওনাযা মফগভ মযাস্তভ ভন্ডর মপত খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২০০ ১৭৪৫৯২১৭১৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৮ মভা: ছািাভ যকায মভা: ইব্রাপভ মামন মভাছা: ছাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২০১ ১৭৩১২৪৬০৩৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪২৯ মভা: াজাভার  মভা: ফাাদুয আরী মখ মভাছা: ামকদান ৮৮৪৪৩৮১২০২০৪ ১৭৮৫৪৩৯৫১৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩০ মভা: মজাভনা প্াং মতাছয প্াং ওয়ামদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২০৫ ১৭৬১০৯৭৩৬৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩১ মভা: আ: যপভ প্াং মতমছয প্াং ওয়ামদান ৮৮৪৪৩৮১২০২০৬ ১৭৫১৮৯৫৭৩৬ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩২ মভা: মুকুর প্াং মদরয়ায প্াং জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২০৯ ১৭৯৭৪৩৪৭৬৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৩ মভা: মুছা প্াং ামদক আরী প্াং তপছযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০২১১ ১৭০০৫৬৭৬৪৭ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৪ মভাছা: মভামভনা মফগভ মভা: াভমচর আরী মখ মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২১২ ১৭২৬০৭০৬৩৬ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৫ মভা: আব্দুয যপভ মভা: কামভ আরী আকন্দ মভাছা: যত্না খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২১৩ ১৭৩৬০৯৫০০১ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৬ মভা: ভকুর মামন ভন্ডর পময়জ উপিন আছভন মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২১৫ ১৭৪৭৩৪৮৮২৮ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৭ মভা: আপভয উপিন মখ আপজ্জর মখ ামকযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২১৬ ১৭৩৬৩৫৫২১৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৮ ছাকওয়াত মামন মখ মভায়ামজ্জভ মামন ছামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২১৭ ১৭৫২১৮১৬৯৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৩৯ মভা : ছামনায়ায মামন মখমভা: আব্দুর ছাত্তায মখ মভা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২১৮ ১৭৬৬২০৭২৩৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪০ মভাছা: আভনা খাতুন মভা: জযত আরী আল্লাদী ৮৮৪৪৩৮১২০২১৯ ১৭০৬২৭৮১০৩ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪১ মভা: পফ প্াং মভা: রুস্তভ প্াং মভাছা: ছামকযা ৮৮৪৪৩৮১২০২২০ ১৭৪০১১২৮১০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৪৪২ মভাছা: আপমযাজা খাতুন আম্মদ আরী আপরভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২২১ ১৭৩৩৭১৩৭১৬ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৩ মভা  আব্দুর ফাকী মভা: কামভ আরী মভাছা: যত্না খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২২৩ ১৭৮৮৮০২৬৫৯ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৪ মভা: তুপন খান মভা: মদমরায়ায মামন মভাছা: মতাযা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২২৪ ১৭৪৫৭৫৮৪৭৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৫ মভা: পদুর ইরাভ যকাযযভত আরী মভাছা: তাযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২২৫ ১৭৪৪৬৬৬১১৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৬ মভা: জহুরুর ইরাভ ামফদ আরী জামভরা ৮৮৪৪৩৮১২০২২৬ ১৭২৪৯০০২৪৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৭ মভা: নাময়ফ আরী যকায মভা: লুৎপয যকায মভাছা: াপরভা ৮৮৪৪৩৮১২০২২৮ ১৭৬৭৬৭১৯৮৫ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৮ মভা: বুপিন আবুর ছপযয়া মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২২৯ ১৭৩৭০৬৪৫৩৯ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৪৯ মভাছা: ভারা মফগভ মভা: মখাদা ফক্স ভন্ডর মভাছা: াতা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৩০ ১৭৯৯৮১৩৭২৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫০ মভা: কারাভ ভাপনক মভাছা : আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৩১ ১৭০০৬৬৭৩৭৫ পিভাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫১ মভাছা: আপনুয মফগভ মভা: আান আরী আকন্দ মভাছা: সূম থ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৩২ ১৭১৫৮৪৫৩৬১ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫২ যপপকুর ইরাভ মগারজায মামন ৮৮৪৪৩৮১২০২৩৬ ১৭৭২৬৮০৪৩৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৩ মভা: আপনছুয যভান মভা: মভাজামম্মর ক মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৩৯ ১৭০৭৭২২০৩ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৪ মভা: আবু াইদ মভা: ফাদুরী প্াং মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৪০ ১৭০০৬৬৭৩৭৫ পিভাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৫ মভা: পদুর ইরাভ জামফদ আকন্দ ছপকনা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২৪২ ১৭১০৯৬৫৯২২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৬ মভাছা: াপরভা মফগভ মভা: পজল্লুয যভান মভাছ: াভসুন্নাায মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৪৪ ১৭৪৬১২৯৭২৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৭ মভা: াভছুর ক ভািন আরী আকন্দ মানাফান ৮৮৪৪৩৮১২০২৪৬ ১৭৪০৩৬১৫৫৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৮ মভা: আব্দুয যভান ভন্ডর আজভত আরী ভন্ডর মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৪৮ ১৭৩২৭৩০২৬২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৫৯ মভা: মযজাউর কপযভ ভময়জ আকন্দ মভাছা: আমনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২৫০ ১৭৭৭৪৬৬৮০১৮ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬০ মভা: নুরুজ্জাভান ভাদায ফক্স আকন্দ মাাগী ৮৮৪৪৩৮১২০২৫১ ১৭৪৩৪৩৩২৬৫ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬১ মভা: জাভার উপিন মভা: যপভ ফক্স মভাছা: জামভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২৫২ ১৭২৫১৪১৩৪০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬২ মভা: জাময আরী মতামছয আরী প্াং যমদান ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৩ ১৭৭৪৬৬৮০১৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৩ মভা: মযাজ প্াং মতাছয প্াং ওয়ামদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৪ ১৭১৮৯৫৬১০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৪ মভা: ছামনায়ায মামন তমভজ আরী আকন্দ আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৫ ১৭৫৮৩৯১৯৫৮ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৫ মভা: আব্দুর ছারাভ আকন্দমুজাায আরী আকন্দ মভাছা: আপছয়া মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৬ ১৭৩১৫০৪১৩৬ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৬ মভা: আ: াপরভ আ: মছাফাান াপরভা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৭ ১৭১৩৯৪২৫৪৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৭ মভা: আ: যভান মছাফাান ভন্ডর াপরভা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৮ ১৭২৮৩৫৯২২৬ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৮ মভাছা: যপভা খাতুন মভা: াজাান মখ আপরভন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৫৯ ১৮১২৩০৩২১১ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৬৯ মভাছা: ামজদা মফগভ মভা: সুজাফ আরী ভন্ডর মভাছা: াভচুযনাায ৮৮৪৪৩৮১২০২৬০ ১৭৭৬০৪৩০১৭ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭০ মভা: পজর মামন আ: ভপজদ ভভতা  ৮৮৪৪৩৮১২০২৬১ ১৭৭৪২৯১৭৩৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭১ মভা: মযাজুর ইরাভ মভা: নুরুর ইরাভ মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৬২ ১৭৪৪৫৪৮৯১২৭ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭২ মভা: আ: কামদয নয়াপদ কুরুজ ৮৮৪৪৩৮১২০২৬৩ ১৭৮১৮০০৪৯৯ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৩ মভা: আ: যাজাক মভা: জাভার প্াং মভাছা: ছাড়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২৬৪ ১৭৪০৫১৫৫৩৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৪ মভা: আরভ মামন কালু আকন্দ মভাছা: মযামকয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২৬৭ ১৭৬০৩৫২৮৮৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৫ মভা: আ: ভপজদ প্াং ফাাদুয আরী প্াং আমভপদ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৬৮ ১৭৩৮৪২৮৭৯৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৬ মভা: ছাকাওয়াৎ মামন মভা: মখামদ আরী ভন্ডর মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৬৯ ১৭৬৪৫৬৯২৫০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৭ মভা: আ: কামদয ভন্ডর মভা: যভান আরী ভন্ডর মভাছা: আমভরা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০২৭৩ ১৭১৬২১১০৩ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৮ মভাছা: জামফদা মফওয়া জাভাত প্াং মভাছা: ছামরকা ৮৮৪৪৩৮১২০২৭৫ ১৭৪২০৭৩৩১৫ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৭৯ মভা: আনছায আরী যকাযমভা: আময আরী যকায মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৮২ ১৭৩২৪০১২২৯ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮০ মভা: মগারাভ আকন্দ মুজাায আরী আকন্দ মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৮৩ ১৭৪৬২২৮৪০২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮১ মভাছা: আপভনা মফগভ মভা: আয়াত আরী আকন্দ মভাছা: মানাফান ৮৮৪৪৩৮১২০২৮৫ ১৭৯৯৭০৮২৭২ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮২ মভাছা: আপভনা খাতুন মভা: মরাকভান ভন্ডর মভাছা: ছুযাতনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০২৮৯ ১৭৫৮৭৫৮৩৭৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৩ মভাছা: বানু মফগভ কাভার যকায ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৯০ ১৭৩৭৬৫১১৪৯ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৪ মভা: ছাইফুর ইরাভ ভন্ডরমভা: ভপজফয যভান মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৯২ ১৭৫০০১৩৬৮২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৫ মভা: আবু াইদ মখ ভামজদ আরী মখ মভাছা: আমফদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৯৫ ১৭১৬৯৮৮৫২৮ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৬ মভা: আ: ফাযীক কালু আকন্দ মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৯৬ ১৭৪১৯৭৬৩৮০ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৭ মভা: ছফান আরী যকায আময আরী  মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০২৯৭ ১৭৭৪২১৮০৯৬ পিভাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৮ মভা: মামন আরী আকন্দ কযফান আরী আকন্দ মভাছা: আয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০২৯৯ ১৭২৫২৪৪৮২৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৮৯ মভা: াাজাভার মভা: জয়নার  প্াং মভাছা :সুযভাদান ৮৮৪৪৩৮১২০৩০০ ১৭৮৩৭৭১২৭৮ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯০ আ: জপরর যকায ইয়াকুফ মামন মভাছা: মকাপনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩০১ ১৭৯৫৭২৬৪৬০ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৪৯১ মভা: াভীভ মযজা াজাভার প্াং ছামভদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩০২ ১৭২৫২০৭৫৯৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯২ আরাজ ভন্ডর যজফ উপিন ভন্ডর য বানু ৮৮৪৪৩৮১২০৩০৩ ১৭৬২৫৩৪১১৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৩ মভা: আ: াপভদ কালু আকন্দ মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩০৪ ১৭৭৪২২৩৫০৬ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৪ মভাছা: াপনুয মফওয়া আজগয আরী সুপপয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৩০৬ ১৭৪৩৫৭৭০৪২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৫ মভা: আজাত ভন্ডর মভা: আব্দুর ভপজদ ভন্ডর মভাছা: যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩০৭ ১৭৭৪১৮৮৫৪২ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৬ মভা: আবু তামরফ মভা: নুরুর ইরাভ মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩১০ ১৭১৮৯৬৯৩৪৭ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৭ মভাছা: ছবুযা খাতুন মভা: কপফয ভন্ডর ভপরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩১২ ১৭৬৭০৫৮০৯৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৮ মভা: মযাজুর ক চান্দুরা প্াং জপভরা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৩১৫ ১৭৬০৮৪৪৫১২ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৪৯৯ মভা: ইউসুপ আরী যকাযতাজউপিন এপরজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩১৭ ১৭৯৬৯১৪৯৫৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০০ মভা: মদাতুল্লা ক মভা: নুরুর ইরাভ মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩১৯ ১৭৯৮১২০৯৫৫ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০১ মভা: াজাান আরী মভা: খাইরুজ্জাভানা মভাছা: যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩২১ ১৭৬৪৬০৩০৬৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০২ মভা: আ: ান্নান মখ আ: াপকভ মখ মভাছা: ছুফযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩২২ ১৭৫০৪৫১৮৭০ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৩ মভা: ছারাভ যকায মভা: যপভ যকায মভাছা: জামভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩২৩ ১৭৬১৩৩৫৭৩১ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৪ মভা: লুু্ৎপায যভান মভা: মছাফাান ভন্ডর মভাছা: মভামভনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩২৪ ১৭২৬৭৯৩০৯৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৫ মভাছা: লুৎপা মফগভ জামফদ আরী ভন্ডর কাঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩২৭ ১৩০৫২৫৬১৮০ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৬ মভাছা: কুরসুভ মফগভ মভা: াকয়াৎ আরী মভাছা: সুন্দযী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩২৮ ১৭১৪৯২৪৯৫৬ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৭ মভা: জফনার আকন্দ মভা: ভপকজ উপিন মভাছা: নুযজাান মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৩২৯ ১৭৯২৩২৩৯৬৩ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৮ মভাছা: পামতভা খাতুন মভানতাজ প্াং ছপকনা ৮৮৪৪৩৮১২০৩৩১ ১৩১০২৯১৪৮১ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫০৯ মভা: আকফয আরী প্াং মভা: দামযাগ আরী প্াং মভাছা: যপভছন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৩৩২ ১৭৪৭৬৪৭৯৯৭ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১০ মভা: আরী মযজা মভা: আ: ভপজদ ভন্ডর যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৩৭ ১৭৭৩৪২২৩২৮ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১১ মভা: শুকুয কাজী কপযভ ফক্স কাজী নপছভন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৪০ ১৭৬৫৬২৫৬৩৪ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১২ মভা: ভনজুয আরভ ামযজ প্াং মভাছা: নচু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৪৪ ১৭২৪৭৭৩৫৬৯ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৩ মভা: আবু তাময মভা: ামযজ  পযছন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৪৫ ১৩০০৬০৯৯৫১ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৪ মভা: যজফ আরী খান াজী মামন আরী জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৪৯ ১৭৩৯৪২৫৪৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৫ মভা: আব্দু ারাভ প্াং আব্দুয যপভ যপভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৫৩ ১৭৫৩৯৪৩৩৮৪ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৬ মভা: ফপছয উপিন আছাফ আরী ভন্ডর াওয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৫৫ ১৭১০৮৫১২৩৭ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৭ মপরভ মযজা ভংরা মখ পরপর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৫৭ ১৭২২৯০৩৩৩৯ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৮ আপজজর প্াং আমককর আরী আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৬০ ১৭০৬২৭৮১০৩ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫১৯ মভা: আব্দু ছাত্তায খাঁন াজী মামন আরী জামভর খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৬২ ১৭৮৭৫২৫০৭৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২০ আব্দুল্লা মভা: ামযজ প্াং মভাছা: পযছন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৩৬৯ ১৭৭০৩৫৫৬৭০ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২১ মভা: কপযভ আকন্দ মভা: জারার উপিন মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৩৮১২০৩৭০ ১৭৫৬৬৯৬০৩৬ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২২ মভাছা: ভভতা মফগভ ফাাদুয মখ মভাছা: মাাগী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৭১ ১৭৯১৬১৮৯৭৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৩ মভা: আব্দুর কারাভ আকন্দমভা: আময আরী মভাছা: মভষ্টদান ৮৮৪৪৩৮১২০৩৭২ ১৭৯৮১৪১২২০ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৪ মভা: আব্দুয াপকভ মভা: আ: মাফাান যকায সূয্য মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৭৪ ১৭১০৭২৪৯২৫ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৫ মভা: ছাইদুর ইরাভ প্াং ছাভান প্াং ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৭৫ ১৭৫৮০৬৫৪৭৪ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৬ মভা: ায়দায আরী আকন্দ মভা: আব্দুর ভামজদ মভাছা: াপপজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৭৬ ১৭৭৪৬৬৮০১৮ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৭ মভা: আবু ফকয মভা: সুযভান মভাছা: সুপপয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮০ ১৭২৯১০২৯৪৬ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৮ মভা: মরার মভা: সুযভান মভাছা: সুপপয়া  ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮২ ১৭২১৩৩৮৯৭২ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫২৯ জনাফ আরী ভন্ডর আকমছদ আরী ভন্ডর ফাা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮৩ ১৭৯৮১৪১৭২৫ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫৩০ এভ এভ আব্দুল্লা আর ভামুনমৃত: মগারাভ আজভ মৃত: ামযছুন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮৬ ১৭১৭৩২৬৮৩৭ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫৩১ মভা: ছাকওয়াত মামন জুব্বায পন্ডত ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮৭ ১৭০৫২৯৫১২৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫৩২ মবারা মভান্ডর আময়ন উপিন ভন্ডর পযছন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮৮ ১৭১৬২৮০৬১৩ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫৩৩ ছাইফুর ইরাভ মগাজায মামন সুপপয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৩৮৯ ১৭৭২৬৩১৮৭৫ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৫৩৪ মভাছা: াযা ফানু মভা: পপকয যকায মভাছা: জামভরা ফানু ৮৮৪৪৩৮১২০৩৯১ ১৭৭৬০১৩৮৫৫ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৩৫ মভা: দময আরী তাং মভা: ভামছদ আরী মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৩৯২ ১৯২৭৭০৪৭৫৯ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৩৬ মভা: ভামজদ আরী মখ আমান মখ ওয়াদান ৮৮৪৪৩৮১২০৩৯৩ ১৭৪৩৪৯২৫৮৮ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৩৭ মভা: তাজ উপিন মভা: তামভজ উপিন মভাছা: সুপখতন ৮৮৪৪৩৮১২০৩৯৪ ১৭৯৬৮৬৫৮৯৩ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৩৮ মভা: াান আকন্দ মভা: ইউনু আরী আকন্দ মভাছা: জাপভরা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৩৯৮ ১৭২২৫৩৫১৩২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৩৯ মভা: মফরার মামন মখ মভা: আজ্জর মখ মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪০০ ১৭৬১২৮৯৮১৩ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৫৪০ মভা: নাপগয আরী প্াং মকাযফান আরী মভাছা: ফাাতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৪০২ ১৭২৬৪০৬৫১৮ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪১ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: নাপগয আরী প্াং মভাছা: ওপছদান ৮৮৪৪৩৮১২০৪০৩ ১৭৯৭২৭৬১৫ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪২ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: নাপগয আরী প্াং মভাছা: ওপছদান ৮৮৪৪৩৮১২০৪০৪ ১৭৭৬৫২৪৫৭০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৩ মভা: আাদ আরী প্াং মভা: ভপজদ  প্াং মভাছা: ওপফযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪০৫ ১৭৫০৯০৪১৪০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৪ মভা: মারাইভান প্াং মভা: ছামভদ আরী তাং মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪০৮ ১৭৫৪৫১৬১৪৯ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৫ মভা: আবুর কামভ মভা: মকাযফান আরী াং মভাছা: ফাাতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৪০৯ ১৯০৫৩৮৪৯২৩ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৬ মভা: আবু ছাইদ ভন্ডর াজী এনাজ আরী ভন্ডর আপজযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৪১০ ১৭০৩৫৪৯২৩৩ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৭ মভা: পদুর ইরাভ মভা: আকফয আরী মভাছা: নীলুদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪১১ ১৭৯৪৫৪৭৪০৬ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৮ মভা: াইফুর ইরাভ জয়নার আমফদীন ভন্ডর মভাছা: াপদা ৮৮৪৪৩৮১২০৪১৩ ১৭২৪০৮৫০৬৬ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৪৯  মভা: আব্দুর ভামরক আব্দুয যভান কদফানু ৮৮৪৪৩৮১২০৪১৮ ১৭৮২৫৮৩৮৯০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫০ মভা: ভামুদ াান আব্দুর াপরভ ভূইয়া াকাদান ৮৮৪৪৩৮১২০৪২১ ১৭২১৩৮৪৮২৮ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫১ মভাছা: াওয়া মফগভ মভা: গফুয আরী তাং মভাছা: তাযা ফানু ৮৮৪৪৩৮১২০৪২৪ ১৩০২৮৬৭৫৩৩ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫২ মভাছা: ভামজদা মফগভ মভা: আ: ভপজদ ভন্ডর মভাছা: ানুদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪২৮ ১৭৪০২৬৯২৬১ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৩ মভা: মভাতাপরফ লুৎপয মভা: মুন্না আপর মৃধা মভাছা: ভাপনক পফপফ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৩১ ১৩০২৩৯৮৮২১ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৪ মভা: জাকাপযয়া ভন্ডর মভা: আইয়ুফ আরী ভন্ডর মভাছা: যওন আযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৩৩ ১৭২০৫১৩৬০৫ মখোড়ো কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৫ মভা: রার চাদ মভা: আবুর মামন মৃধা মভাছা: মভামভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৩৫ ১৭২৪৪৫৪০৫৯ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৬ াপজ পজরায যভান দামযজাভান খন্দকায জপভভন ৮৮৪৪৩৮১২০৪৩৬ ১৭৫৭০০৫০৭৬ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৭ খন্দকান ভজনু াজীজুরায যভান ভমনায়ায মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৩৭ ১৭১৬৫০৪৮৬৮ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৮ মভা: াইফুর ইরাভ মখ মভা: পজর মখ মভাছা: জমফদা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৪০ ১৭৫৩৮২২০৮৪ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৫৯ মভাছা: মনা মফগভ পভজান যকায আয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৪৪ ১৭৭৩৬৭০৭৮৪ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬০ মভা: ভপতয়ায যভান ভূইয়াআপজার মামন মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৪৫ ১৭১৫১১৭০৬৩ পিভাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬১ মভা: আব্দুছ ছারাভ মৃধা জনাফ আরী মৃধা যাপরা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৪৭ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬২ মভা: জারার উপিন মভা: আপকফয মামন মৃধা মভাছা: খাপদজা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৪৪৮ ১৭০৫০৬৪৯৮৯ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৩ মভা: াপরভ খন্দকায ভপপজ  উপিন খন্দকায াপরভামফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৪৯ ১৭৫৭৪৪৮২২৫ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৪ মভা: আব্দুর কারাভ আ: ফাযী মখ মভাছা: মকামভরা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৫২ ১৭৩৫৭১৬৮৮ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৫ মভা: ভামজ্জভ আরী পজর মখ মভাছা: জমফদা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৫৬ ১৭৫৩৮২২০৮৪ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৬ মভা: মপরভ মযজা মভা: জুরভপত আরী আকন্দ মভাছা: ছুযভাদান ৮৮৪৪৩৮১২০৪৫৭ ১৭৫০৬৩২৬৫১ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৭ মভা: মামরভান মখ য় আরী মখ আপছয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৫৮ ১৩১৮৪৮৫৩৯ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৮ মভা: আব্দুয যাজ্জাক খন্দকাযখামদভ ফক্র খন্দদায যামফয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬০ ১৭১৯১৩৮৯৭১ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৬৯ মভা: পজন্না মামন মভা: াভমর প্াং মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬৩ ১৭৯৬৬২১১০৯ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭০ মভাছা: পামতভা খাতুন মভা: ইউসুপ ভন্ডর মভাছা: কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬৫ ১৭৪৪৫৫০০০২ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭১ মভা: আরাজ আরী মভা: াপফ আরী মখ মভাছা: যামফয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬৬ ১৭৮৪০৫২৭৮৫ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭২ মভা: তাজ উপিদন মভা: তামভজ উপিন মভাছা: ডাপরভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬৭ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৩ মভাছা: আন্না মফগভ মভা: কপয প্াং মভাছা: নুয জাান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬৮ ১৯২৫১৭৯৯১৫ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৪ মভা: ফাবু মখ য আরী মখ নুয মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৬৯ ১৭২৩৬৫৮২৯১ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৫ মভা: জারার ভন্ডর মভা: আবু াময়জ মভাছা: জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৭০ ১৭৫৭৫২৬২৯২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৬ মভা: আবু াময়জ উল্লা মভা: রুস্তাভ আরী ভন্ডর মভাছা: বুলু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৭২ ১৭৫৭৫২৬২৯২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৭ মভাছা: ভামুদা মভা: ইযভাইর মামন মভাছা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৭৩ ১৩১৭৩২৩৭১৫০ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৮ মভা: মভাকামিছ আরী আপজার ভূইয়া মভাছা: ফাওাভী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৭৬ ১৭৯৯৯৭৩৫৯৫ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৭৯ মভা: পদুর ইরাভ মভা: াজাান খন্দকায মজাযা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৭৭ ১৭০৭০৮৭২৭২ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮০ মভা: আব্দুর ভপজদ মখ মভা: আভজাদ মামন মভাছা: পযছন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৮০ ১৯২০২৮৩২৬২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮১ মভা: এনছায আরী মখ খামদভ মখ ভইফুর মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৮১ ১৭৮২৪৬৭৩৫৮ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮২ মভা: ফাফলু খন্দকায মজাায আরী খন্দকায নাপছভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৪৮৩ ১৭২৪৬২৮৪৭৭ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮৩ মভা: াইফুর আকন্দ মভা: আ: গফুয আকন্দ মভাছা: ভমনায়াযা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৮৪ ১৭৬৬১৩৬৭১৫ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮৪ মভা: মুন্টু যকায যজফ আরী যকায মভাছা: আপছয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৮৫ ১৭১৭৪০২৩৩৪ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮৫ মভা: আপজজর ক এিাজ আরী ভন্ডর আপজযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৮৭ ১৭৮৬১৯১১৯৬ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮৬ মভা: কামজভ আরী মভা: মকাযফান আরী মভাছা: ফাাতন ৮৮৪৪৩৮১২০৪৯২ ১৭৩১৮৯৯০১৭ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮৭ মভা: জুু্ব্বায মখ খামদভ মখ ভইফুর ৮৮৪৪৩৮১২০৪৯৪ ১৭৩৮৬৪৫৫৮১ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৮৮ মভা: আব্দুর ওয়াাফ মখ মভা: আমান মখ ওয়দান ৮৮৪৪৩৮১২০৪৯৫ ১৭৫৫৩৫৯৫৭৩ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৫৮৯ মভা: াজাান খন্দকায মদযাজ আরী মভাছা: যাপরা  ৮৮৪৪৩৮১২০৪৯৭ ১৩১৪৫৮৫৪১৯ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯০ মভা: আব্দুর খামরক দামনজ মখ যপভা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৪৯৮ ১৩০০০৯১১১৬ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯১ মভাছা: চম্পা মফগভ আজাায আরী মভাছা: ামরা ৮৮৪৪৩৮১২০৪৯৯ ১৭৪৬৭১৮০৪৭ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯২ মভা: পদুর ইরাভ মভা: আজাায আরী ভূইয়া মভাছা: ছামরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৫০০ ১৭৪৮৬৬০৮৪ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৩ মভা: য়গম্বায মৃধা মভা: ভপদজ মৃধা মভাছা: জয়গন ৮৮৪৪৩৮১২০৫০১ ১৭৪৭০১০০২৭ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৪ মভা: ফাবু ভন্ডর মভা: পফফয ভন্ডর মভাছা: কুরছুভ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫০২ ১৭৬৫১৩০৭০২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৫ মভা: নুয মভাাম্মদ মভা: চান দুল্লা প্াং মভাছা: ামফান ৮৮৪৪৩৮১২০৫০৩ ১৭০৫৩১৫০৭৮ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৬ মভা: উজ্জর মামন মভা: গুছুয আরী মভাছা: মানাফান তাযা ৮৮৪৪৩৮১২০৫০৪ ১৭৮৬৬০৫৬০৭ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৭ মভাছা: াানাজ াযপবন মভা: মামন আরী মখ মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫০৫ ১৭০৪৪৩৫৪০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৮ মভা: আবুর মামন মভা: ভপিজ উপিন মভাছা: ওপফযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫০৬ ১৭৭৫০৬০৮৩১ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৫৯৯ মভা: আব্দু াভাদ মভা: ফাাজ উপিন যওন আযা ৮৮৪৪৩৮১২০৫২০ ১৩১৭০২৬৯৮১ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০০ মমভা: খাপদমুর ইরাভ জয়নার আমফদীন ভন্ডর মভাছা: াপদা ৮৮৪৪৩৮১২০৫২৬ ১৭৬১৩৩৬০০৮ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০১ মভা: ভামুন ভন্ডর মুজাায ভন্ডর ছরুতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৫২৯ ১৭৯৭২৯৭৯২২ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০২ মভা: সুভন মামন আব্দুয যাজ্জাক ভন্ডর মামনকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩১ ১৭১৯৮৬০৯৬৭ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৩ মভা: আবু মুা  যকায মভা: আব্দুর ভপজদ যকায মভাছা: যপরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩২ ১৭২৮৬০৬৪৬০ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৪ মভা: আব্দুর াই যকায মভা: আব্দু মাফাান যকাযমভাছা: ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩৩ ১৭৪৭০৫১৯৫২ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৫ মভাছা: সুপপয়া মফগভ মভা: মারায়ভান ভূইয়া মভাছা: মভামভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩৪ ১৭৯৯৩৬৮০৬৫ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৬ মভা: আব্দুর কারাভ মভা: আ: াপকভ মভাছা: জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩৭ ১৭০৮৭৩২৮৭০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৭ মভা: জহুরুর ইরাভ ভামজ্জভ মামন মভাছা: জপযনা ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩৮ ১৭২৬৪৮৭৭৮৪ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৮ মভা: ছাইফুর ইরাভ মভা: কছুভপি ভন্ডর মাাগী ৮৮৪৪৩৮১২০৫৩৯ ১৭৬৮৭৬৯৯৪৫ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬০৯ মভা: ফাদা পভয়া মভা: আজাায আরী মভাছা: মগামরছান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৫৪০ ১৭৫৩৬৪১২৮২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬১০ আবু াইদ াজী পজনাত যকায আপফযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৬৮০ ১৭১৮৭৮৪২৫৭ দআনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৬১১ মভা: আয়নার ক ওভয আরী যকায একাতন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৬৯০ ১৭৭২২৭৯৩০১৪ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা

৬১২ মভা: আ: আরীভ ভন্ডর মভা: ভপতয়ায যভান ভন্ডর মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৭৩২ ১৭০৬১৪৯০৭৫ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬১৩ মভা: মগারাভ পকদায ামছন আরী পকদায তাভা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৭৭৯ ১৭১০৩৭৬২৬৩ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬১৪ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: ছাভান আরী যকায ৮৮৪৪৩৮১২০৭৮৫ ১৭১৭১২৫২৫ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬১৫ মভা: পরয়াকত মভাল্লা মভা: নাময়ফ আরী মভাল্লা জয়গন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৭৮৮ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬১৬ মভা: ফাদা আকন্দ যজফ আরী অপজযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৭৯১ ১৯১০৯৭৫৮১৩ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬১৭ মভাছা: াানা মফগভ মভা: ামযায়ায মামন মভাছা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৭৯৩ ১৭২০৬৬২৫৩৫ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬১৮ মভাছা: বুরবুপর আবুর মামন যকায আয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৭৯৫ ১৭৬৫০০৪৬৮৭ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬১৯ মভা: নুযনফী মভা: মভায়ামজ্জভ মা: মভাছা: জপযনা ৮৮৪৪৩৮১২০৮০১ 1318731077 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২০ মভা: পজলুর কপযভ যভতুল্লা পযয়াতুনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮০৩ ১৯৪৯৬৫৫৩৫০ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২১ মভা: াজাভার প্াং মুজা প্াং মভাছা: ছপকনা ৮৮৪৪৩৮১২০৮০৪ ১৭৭৮৫০৩১১৭ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২২ মভা: ারুন অয যপদ মভাকমছদ আরী পযছন ৮৮৪৪৩৮১২০৮০৫ ১৭৬৯৯৯০৩৩৪ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬২৩ মভা: পদুর ইরাভ তমছয উপিন কাজী মভাছা: ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮০৬ 1759835739 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২৪ মভা: নুরুর ইরাভ ামগয আরী যকায নুযজাান ৮৮৪৪৩৮১২০৮০৯ ১৭১৯৯৩১৬৭১ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২৫ ভাপজথয়া খাতুন মতাজামম্মর ক আমরয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৮১১ ১৯৭২১৮৬৭৭০ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬২৬ মভা: আব্দু াভাদ মভা: মভাজ্জামম্মর ক মভাছা: ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮১৪ ১৭০৩৮২৭৭৩৫ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২৭ মভা: মজরক কুদ্দু প্াভাপনক কাজরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮১৫ ১৯৫৬৯৪২৫৯২ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২৮ মভা: ছুরুত জাভান মকভত আরী মভাল্লা মভাছা: াপি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮১৬ 1725244829 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬২৯ মভা: াখাওয়াত মামন মছপাতুল্লা মভাছা: ছামকযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৮১৮ ১৭৬৭৬৯৮৮৫৫ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৩০ মভা: মরার উপিন মভা: মছপাতুল্লা মখ মভাছা: ছামকযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৮১৯ ১৭৪১৫৯৭৬৮২ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৩১ মভা: আভজাদ প্াং মদায়াত আরী প্াং মগামরচানমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮২২ ১৭৬৭৩১৮৬৩৭ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৩২ মভা: পফা মমকন্দায আরী আকন্দ পজযন ৮৮৪৪৩৮১২০৮২৮ ১৭৫১০৭২৭৮২ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৩৩ মভা: মযমজদ দুখা মুনী ফাাতনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৩১ ১৭৯৪৮০৯৯১৫ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৩৪ মভা: ছুরুত জাভান মভা: ািা প্াং মভাছা: ছুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৩২ ১৭৯৩২১৮০০৩ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৩৫ মভা: মানাউল্লা মভাকমছদ আরী পখতনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৩৪ ১৭২৯৭৩৫১৬০ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৩৬ মভা: আবু ইয়াপয়া মভা: ভপজফয যভান মৃত: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৩৭ ১৭৫১৮৮৯৯২৮ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৩৭ মভা; আব্দুর জপরর প্াং নাময়ফ আরী প্াং মভষ্টদান ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪০ ১৭৬৩৮২৩২৯৯ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৬৩৮ মভা: পদুর ইরাভ মযত আরী মজাস্না মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪২ ১৭২৪৩৪২৮১০ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৩৯ মভা: পজর কপযভ পফফয যকায মভাছা: জামভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪৩ 1738921936 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪০ মভা: লুৎপয যভান চাঁদ উল্লা ভন্ডর ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪৫ 1742073319 উত্তযাড়া চযকুড়া দপকা

৬৪১ মভা: জয়নার মখ মছপাতুল্লা মখ মজামভদান ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪৬ ১৭৭৫৭০১৯৪৮ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪২ মভা: মারায়ভান আরী আাজ আরী আকন্দ সুযভাদানমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪৮ ১৩০৮৭৭৬১৫৬ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৩ মভা: আব্দুর আরীভ মভাাম্মাদ আরী যকায মভাছা: যওফুরমনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৪৯ ১৭৬৭৯৬০৯৮০ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৪ মভা: আব্দু ছাত্তায মভা: পনদান প্াং মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫২ ১৭৫৮২৮৪১৯৫ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৫ মভা: মফল্লার মামন মভা: ইভাইর মামন মভাছা: পফরপক মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫৩ ১৭১৯৯৩৩৪২২ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৬ যপদা মফগভ মভা: আ: যপদ মভাছা: চামভরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫৪ ১৭১৯৯৩৩৪২২ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৭ মভা: ইভাইর মামন ভনতাজ আরী মখ মভাছা: ছুরুতন মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫৫ ১৭৫৮২২৯১১০ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৮ মভা: আর আপভন মভা: ইভাইর মামন মভাছা: পফরপক মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫৬ ১৭৮৬৫৪০১৫৬ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৪৯ মভা: পরয়াকত আরী মভা: ভপজফয যভান যকাযরাইরী খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫৮ ১৭২৮৩২৩৯১০ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫০ মভা: চাঁদ পভয়া ইয়াপছন মখ গংমদান ৮৮৪৪৩৮১২০৮৫৯ ১৯২২৫০৫৮৬২ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫১ মভা: ওকত মামন মভা: ভপজফয যভান মৃত: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৬০ ১৭১৬০৫৭৬৪৭ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫২ মভাছা: পফরপক খাতুন মভা: ভপজফয যভান ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৬৩ ১৭৫৮২২৯১১০ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৩ মভা: যপপকুর ইরাভ মুত: আব্দুর জব্বায যকায মৃত: জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৬৪ ১৭১৬২৯৭৮৯৫ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৪ মভা: আব্দু ছাত্তায আবু ফক্কায পপিক ভন্ডর চন্দ্রফান মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৬৬ ১৭৫৪২১১৪৭৯ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৫ মভা: ফাবুর আকতায মকাফাদ যকায মভাছা: পখনা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৭০ ১৭০৬৩৫৭৬৫৬ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৬ মভা: বুি পকদায জুযান পকদায জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৮৭২ ১৯৩১৪০৩৫৭৬ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৭ মভা: আমনায়ায মামন মভাম্মাদ আরী মভাছা: মযনুকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৮৭৫ ১৭২৩৭৯৮৩০৮ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৮ মভা: মভাক্তায মামন মভা: মকাফাদ মভাল্লা মভাছা: মখতন ৮৮৪৪৩৮১২০৮৭৬ ১৭৫৮৭৫৬৩৮৩ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৫৯ মভা: আরভ প্াং মভা: তাপয উপিন তাযা ফানু ৮৮৪৪৩৮১২০৮৮৫ ১৭৩৯৬৮৬৮৪৬ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৬০ মভা: আব্দু ছাভাদ পকদাযমামন আরী পকদায ছফুযা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৮৮৮ ১৭০৮৪৫৩৮৫৬ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৬১ মভা: আমছয উপিন দামনজ আরী যমফদান মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৮৯১ ১৭৫২৪৬৬৯৫৪ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৬২ মভাছা: আপখ মফগভ মভাছা: জয়ান আকন্দ মভাছা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯০০ ১৭৫৪২৩৮৬৪৫ দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৬৩ মভা: মামন আরী ফাাদুয আরী  যপভা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯১০ ১৭৪২৯৫৫০৫৬ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৬৪ মভা: াখাওয়াত মামন আাজউপিন আকন্দ ছুযভাদান ৮৮৪৪৩৮১২০৯১৪ ১৭৯৪৪৪৯২৬৯ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৬৫ মভা: নামজভ উপিন ভয়দান যকায অমদান মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৯১৬ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৬৬ মভা: ভন্টু প্াং আপভয প্াং মভাযানী ৮৮৪৪৩৮১২০৯১৮ 1926893420 ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৬৭ মভা: আমনায়ায মামন আভজাদ মামন মভাছা: আপভনা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৯১৯ ১৭২৫৩০৮৫৯৪ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৬৮ মভা: আব্দুয যপদ আবু ফক্কায পপিক ভন্ডর চন্দ্রফান মনছা ৮৮৪৪৩৮১২০৯২১ 1315546131 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৬৯ মভা: মামন আরী মভা: আ: যাজ্জাক মভাছা: মাফাদান খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৯২৭ ১৭৫৬৬৬৮১৬২ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৭০ মভা: আাদুর ইরাভ মভা: মুকুর মামন যকায মভাছা: যামফয়া খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৯২৮ ১৭৫৬৬৬৫৩৩৩ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৭১ মভা: পদুর ইরাভ ভািন যকায যপফযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৩৩ 1754039433 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৭২ মভা: মারায়ভান আরী মভা: মদালু পভয়া মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৩৬ ১৯১৩২৮৩৭৭২ পূফ থ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৭৩ মভা: দুা যকায ভয়দান আরী যকায মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৩৮ ১৩১৭৭৬০৩৩৭ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৭৪ ছামনায়ায মামন মযত আরী মছামভদান মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৪৪ ১৭২৩৫৬০৯৩১ পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৭৫ মভা:আজগয আরী জুড়ান মখ আমভরা মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৯৪৯ 1309292950 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৭৬ আভজাদ মামন অমদ আরী সূম থফান ৮৮৪৪৩৮১২০৯৫৯ 186788583 নতুনাড়া চযকুড়া দপকা

৬৭৭ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: আরী আজগয মভাছা: রার পফপফ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৬২ ১৭৩৮৭২৯৭৭৯ ছয়আনাাড়া মস্তককুড়া দপকা

৬৭৮ মভা: আর ভাযাপ আজগায আরী যকায মভাছা: ভইফুর মনা ৮৮৪৪৩৮১২০৯৬৫ ১৭৩৮৫০১২৯১ উত্তযাড়া চযকুড়া দপকা

৬৭৯ মভা: যপকফ উপিন মভা: আজাায কাজী মভাছা: ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৬৯ ১৭৫৩৪৫৫৮২০ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৮০ মভা: াপপজুর ইরাভ ফাাজ প্াং মভাছা: মানাফান ৮৮৪৪৩৮১২০৯৭১ 1778968128 দপিণ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৮১ মভা: মকামভরা খাতুন মভা: ভাপজার ছমরকা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৯৭৪ ১৩০১৯৫১২৩৫ উত্তযাড়া চযকুড়া দপকা

৬৮২ মভা; আপভয ভন্ডর ছামদক আরী ভন্ডর ৮৮৪৪৩৮১২০৯৭৬ 1774726530 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৮৩ মভা: টিককা কাজী তপজমুপিন কাজী মভাছা: আয়া মফওয়া ৮৮৪৪৩৮১২০৯৮৩ 1917212384 পিভ াড়া চযকুড়া দপকা

৬৮৪ মভা: আবুর কারাভ মভা: মযাস্তভ আরী বুরবুপর ৮৮৪৪৩৮১২০৯৮৫ ১৭৩৫৮৬৬৪২৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৮৫ মভা: খপরলুয যভান মভা: ভপজফয যভান পকদাযজামভরা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২০৯৮৬ ১৭২৪৫৪০৮৮৮১ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৬৮৬ মভা: াপজদুর ইরাপভ পভন্নত আরী মভাছা: ছাময়যা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২০৯৮৮ ১৭২০৫৯৭৮৯৭ ভন্ডরাড়া মস্তককুড়া দপকা



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৬৮৭ মভাছা: কুরছন মনছা ওয়ামদ আরী যকায চাঁন পফপফ ৮৮৪৪৩৮১২১০০১ ১৭৪৪৮৪৭১৬৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৮৮ মভা: পপকুর ইরাভ কুযফান আরী আকন্দ মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০০২ ১৭৩৯৬৮৬৬৯৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৮৯ মভা: ভপজদ মভা: াাজান আরী মভাছা: অপজযন ৮৮৪৪৩৮১২১০০৩ ১৭৫০৯৮১৮১০ ভধ্যাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৯০ মভা: আ: যপদ যকায মভা: যপভ যকায মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০১৫ ১৭৩৭০৪২৫২৪ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৯১ মভা: াাদত মামন ভন্ডরযভজান ভন্ডর আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০১৭ ১৭৬৭৩৬৭৮৯৯ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৯২ মভাছা: পফরপক মফগভ মভা: ইউসুফ আরী যকায মভাছা: ামজদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০১৯ ১৭৬৫৮০৯১৫৫ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৯৩ মভা: পজল্লায আকন্দ ামদ আরী আপরা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০২০ ১৭৯১৭৪৭৬০৩ দপিনাড়া ফড়কুড়া দপকা

৬৯৪ মভা: মামন আরী মভা: ারাওয়ত মামন প্াং মভাছা: ভামজদা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২১০৩৪ ১৭৫৬৯৩৫৩৫২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৯৫ মভা: ভপনরুজ্জাভান মভা: পজনায যভান খন্দকাযমভাছা: ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০৩৫ ১৭৫৭০০৫০৭৬ খন্দকাযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৯৬ মভা: আব্দুর াই মভা: ফাাজ উপিন তাং মভাছা: যওন আযা ৮৮৪৪৩৮১২১০৫২ ১৭৭৮৪৯৭১২৬ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৯৭ মভাছা: াপফনা জাভার উপিন ভন্ডর ামভদান ৮৮৪৪৩৮১২১০৭০ ১৭৬৩৯৭৮৩২৭ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৯৮ মভাছা: মানাফান তাযা মভা: ভনমভয মখ মভাছা: ানা ফানু ৮৮৪৪৩৮১২১০৭১ ১৭৩৬১৯১২২০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৬৯৯ মভা: পছপিক ভন্ডর মভা: মযত আরী ভন্ডর ফাতাপ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০৮৫ ১৭৩৬৩৫৫০৪৮ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০০ পপকুর ইরাভ ভন্ডর জয়নার আমফদীন ভন্ডর মভাছা: াপদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০৯৮ ১৭৩২১৫৫৮৮১ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০১ মভা: াভছুয যভান জয়নার আমফদীন ভন্ডর মভাছা: াপদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১০৯৯ ১৭৩৪২৪১০৫৬ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০২ মভাছা: চায়না মফগভ ভয়দান মখ আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১০০ ১৭৫৮৪৭৩০৫২ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৩ মভা: ইউসুপ আরী ভন্ডর মভা: মযত আরী ভন্ডর ফাতাপ ৮৮৪৪৩৮১২১১০১ ১৭২০৫৬৫৬৫২ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৪ মভা: চান পভয়া মডাভয আরী বুপড় মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১০২ ১৭৬৫৫২২৭৬৪ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৫ মভা: াপি আকন্দ আান আকন্দ জমফদা ৮৮৪৪৩৮১২১১০৫ ১৯৮৬৬৩২৭৫৫ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৬ মভা: আমনায়ায মামন মভা: ভপল্লফ ভন্ডর মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১০৬ ১৭৫৯৪০০৬৯১ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৭ মভা: নপজভ ভন্ডর ওয়ামদ আরী  আমফদান মনছা ৮৮৪৪৩৮১২১১০৭ ১৭৭১৬৯৪০০১ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৮ মভা: পরটন মামন মভা: ইছাক আরী মখ মকামভরা ৮৮৪৪৩৮১২১১০৮ ১৭৩৪৭২৮৫২৪ মখোড়ো কুড়াউদয়পুয দপকা

৭০৯ মভাছা: আয়া  মভা: ওমভজ প্াং মভাছা:  পখতন ৮৮৪৪৩৮১২১১১৪ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১০ মভাছা: চম্পা মভাাম্মদ আরী মভাছা: পদা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১১৬ ১৩১৫৩৪২২৯৬ মখাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১১ মভা: ফাবু মভা: নুয মভাাম্মদ মভাছা: আয়া ৮৮৪৪৩৮১২১১১৭ ১৭৮৬০৭৩৮২৭ পূফ বোড়ো কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১২ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: ওমমদ আরী তাং মভাছা: ওপজভন  মনছা ৮৮৪৪৩৮১২১১২২ ১৭৫৮৭৩৪১২২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১৩ মভাছা: ভামজদা খাতুন মভা: মভমজ উপিন ভন্ডর মভাছা: ছুযাতন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২১১২৮ ১৭৪৮৬৩৩৯৫৫ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১৪ মভা: আব্দুর রপতপ ইয়াকুফ মামন ভন্ডর পযছনমনছা ৮৮৪৪৩৮১২১১৩০ ১৭১২২৯৫১২৩ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১৫ মভাছা: ামজদা মফগভ মভা: াাদৎ ভন্ডর মভাছা: মানাফান ৮৮৪৪৩৮১২১১৩১ ১৭৪৫৮০৫৪০২ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১৬ মভা: পদুর ইরাভ মভা: ছমভদ আরী তাং মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১৩৯ ১৭২৮০৫৫৪৮০ পূফ থাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭১৭ মভা: ামছন আরী আকন্দ মভা: যভান আকন্দ মভাছা: জয়নফ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১৪২ ১৭১৮৪৪২৪৯২ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৭১৮ মভা: মভাপাজ্জর মামন মভা: ভকবুর মামন ভন্ডর মৃত : মকামভরা ৮৮৪৪৩৮১২১১৪৩ ১৭১৮৪৪২৪৯২ উত্তযাড়া ফড়কুড়া দপকা

৭১৯ মভা: আপভনুর ইরাভ মভা: আব্দুছ ছাত্তায যকায মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১৪৪ ১৭১৫৩৮৬০৬৫ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭২০ মভা: এনামুর ইরাভ মভা: আব্দুছ ছাত্তায যকায মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৩৮১২১১৪৫ ১৩০২৮৬৭২৭৮ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭২১ মভা: ছামনায়ায মামন খন্দকাযমজাায আরী খন্দকায নাপছভা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২১২১০ ১৭১৪৭৪১৫৩৬ ভধ্যাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭২২ মভা: হুভায়ন কপফয মভা: মকাযফান আরী জাানাযা খাতুন ৮৮৪৪৩৮১২১৩০০ ১৩০৭৭৮৭১০০ ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৭২৩ মভা: মতাতা ভন্ডর সুজাফ ভন্ডর মভাছা: মগামরছান ৮৮৪৪৩৮১২১৩০১ 1760697903 ভধ্যাড়া চযকুড়া দপকা

৭২৪ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: আব্দুর আপজজ পভঞা মভাছা: পজযন মনছা ৮৮৪৪৩৮১২১৩১৪ ১৭১৮৪৪৪২৪৯২ উত্তযাড়া কুড়াউদয়পুয দপকা

৭২৫ মভোোঃ আোঃ আরীভ খোন মভোোঃ ভোন্নোন খোন মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯৪ ০১৭২৪৬১৩৩১১ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭২৬ মভোোঃ োইদুর ইরোভ তোেং মভোোঃ আবুর মোনন তোেং মভোছোোঃ মকোরনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮১৮ ০১৭৮৬০৭৯১২৩ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭২৭ মভোোঃ রভরন খোন মভোোঃ ফোদো খোন মভোছোোঃ োরি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮১০ ০১৩১৯৩৯৪১৭২ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭২৮ মভোোঃ পরযদুর ইরোভ তোেংমভোোঃ আোঃ মোফোোন তোেং মভোছোোঃ সুরপয়ো মফভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৯১ ০১৭৭০৬৪৮২০৯ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭২৯ মভোোঃ নজরুর ইরোভ রকদোযমভোোঃ নুয মভোোম্মোদ রকদোযমভোছোোঃ যওন আযো মফগভ৮৮৪৪৩৮১১০৮১৬ ০১৭৬৭৬৫৫৩৭৮ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩০ মভোোঃ ঠোন্ডু রভয়ো মৃত ফনিয আরী ভন্ডর মভোো্ছোোঃ ডোররভন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৪৯ ০১৭৭৪৬০৮৮৫৮ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩১ মভোছোোঃ রোয়রো মফগভ মভোোঃ আোদ ভন্ডর মভোছোোঃ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯৭ ০১৭৪৮৩৬২৬৪৬ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩২ মভোছোোঃ মকোনভরো মফগভ মতোজোভ ভন্ডর মভোছোোঃ জয়নফ ৮৮৪৪৩৮১১১০৪৯ ০১৯৬৩০৭৬৪৫৩ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩৩ মভোোঃ মফরোর মোনন তোেং মগোরোভ তোলুকদোয জরভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯১৯ ০১৭১৮৮১৭৩৩০০ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩৪ মভোোঃ আোঃ খোনরক ভন্ডর মভোোঃ ইয়োকুফ ভন্ডর মভোছোোঃ ছোনভদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৪১ ০১৭১২২২২৮৩৯ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩৫ মভোছোোঃ োনযো মফগভ তোযো রভয়ো মভোছোোঃ পোনতভো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১১০৫৬ ০১৭৩৬৯০২৬৫২ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৭৩৬ মভোোঃ আোঃ োররভ মভোল্লো মযত মভোল্লো খুকী খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৭০ ০১৭৮৯৯২৩৫৬৫ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩৭ মভোোঃ মফরোর মোনন মভোোঃ আোঃ আরজজ ভন্ডর মভোছোোঃ মযখোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৯১ ০১৭৯৭৩৭৯৮৪৩ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩৮ মভোোঃ মরোর খোন ভছনরত উরিন খোন মভোছোোঃ ওরভছো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৩৮ ০১৭৫৩৬৩৫২৫৫ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৩৯ মভোোঃ রপকুর ইরোভ আরজজুর ক খোন মযরজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৩৮ ০১৭৩৮৬৪৫৫৮৪ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪০ মভোোঃ আোঃ খোনরক ভন্ডর ভরজফয যভোন মভোছোোঃ যোনরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১১০৩৩ ০১৭১৮৭৭২০৭৪ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪১ মভোোঃ লুৎপয যভোন মভোোঃ োনেন ভন্ডর মভোছোোঃ ছোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৮১ ০১৭৮৪৬৮৬৬৬৬ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪২ মভোোঃআোঃ ভোন্নোন ভন্ডর ইয়োকুফ ভন্ডর ছোনভদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬৭ ০১৭৬৬৩৭৬৪০৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৩ মভোোঃ মরোর ভন্ডর আোঃ ওয়োনদ ভন্ডর মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯২০ ০১৭৫৪২৩৫৪৭৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৪ মভোোঃ আননোয়োয মোনন তোেংমভোোঃ নূযনফী তোেং মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৩৪ ০১৭৯২৪৯১৬৭৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৫ মভোোঃ মগোরোভ মভোস্তপো মভোোঃ তরছয উরিন ভন্ডর মভোছোোঃ মগোর ফোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৮৭৯ ০১৭০০৬৬৭৪৭৪ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৬ মভোোঃ আবু োইদ ভন্ডর বুরি ভন্ডর মভোো্ছোোঃ ডোররভন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫৩ ০১৭৫৩৯২৭৯২৫ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৭ মভোোঃ ইকফোর মোনন মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন খোন মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯৩ ০১৩১৯৭৪৭৯৭৩ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৮ মভোছোোঃ রর মফগভ মভোোঃ মরকভোন মোনন মভোছোোঃ শুবতোযো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৩২ ০১৭৪৩৪১০৪৬৫ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৪৯ মভোোঃ আবু োভো োনেন আরী ভন্ডর ছোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৭৯ ০১৭৫৮২৭৯৭২২ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫০ মভোোঃ ভয়নুর ক ভন্ডর তনছয উরিন ভন্ডর গনরজোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৭৮ ০১৭৮৬৯০১৮১৫ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫১ মভোোঃ ইব্রোরভ ভন্ডর মভোোঃ োনেন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ যোরফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬৮ ০১৭০৭৭২৩১৫১ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫২ মভোোঃ মভোক্তোয মোনন রকদোযডোোঃ মফরোনয়ত মোনন মভোছোোঃ মজনরভন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৭৬ ০১৭৩২৫০৭৯২১ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৩ মভোোঃ ভরনরুর ইরোভ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন ভন্ডর মভোছোোঃ আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬৮ ০১৭৬৬৩৭৬৪০৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৪ মভোোঃ আরভনুর ইরোভ ফোবুআব্দুর ফোড়ী ভন্ডর য বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৮৮৬ ০১৭৩৬৯০৭১৫০ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৫ মভোছোোঃ ভননোয়োযো মফগভ মভোোঃ নফোফ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ সূম ৮৮৪৪৩৮১১০৯৯৩ ০১৭৩৯৪৯২৪০৬ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৬ মভোোঃ পজলুয যভোন মভোোঃ ভরজফয যভোন খোন মভোছোোঃ যররো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৭০ ০১৭১৮৭৭২০৯৩ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৭ মভোোঃ আোঃ োন্নোন মভনোজ আরী তোলুকদোয মভোেোোঃ ছোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮১২ ০১৭১৬৮৫৪৬৬৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৮ মভোোঃ শুকুয আরী োনছন আরী ছোনরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১১০৫৮ ০১৭৭৬০৮৯৩৯৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৫৯ মভোোঃ আবুর কোরোভ যকোযরোর েোuদ যকোয জহুযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫৪ ০১৭৮৫০১৬৬৭০ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬০ মভোোঃ আব্দুর খোনরক ননয আরী ভন্ডর খুরক ৮৮৪৪৩৮১১০৮৭৭ ০১৭৬০১৮৬১০০ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬১ মভোোঃ যরফউর ইরোভ রোর েোuদ যকোয মভোছোোঃ জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৭৬ ০১৭২৫৭৬৬৪৬৪ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬২ মভোোঃ আোঃ োন্নোন োযোন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ মকছোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৭৩ ০১৭৯৩৩২৫৩৬৬ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৩ মভোোঃ মযজোউর করযভ োভসুর ক মভোছোোঃ ররযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫২ ০১৭৪৬৯০৫৬৭৩ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৪ মভোোঃ োরন ো ভরজফয যভোন মভোছোোঃ মফকোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫৬ ০১৭৫১২৫৩১১৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৫ মভোছোোঃ মোননয়োযো মফগভ রকোিোয আরী যকোয জরভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৮০ ০১৭২৮৩৫৯২০৭ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৬ মভোোঃ ভরজফয যভোন তোেং মদছোয তোলুকদোয মভোছোোঃ কোঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০২৩ ০১৭২৯৫৫৭৫২৪ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৭ মভোোঃ োোদত মোনন খোনভরজফয যভোন খোন মভোছোোঃ যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮১৩ ০১৭৯৭৫৭১০২৮ ভধ্যোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৮ মভোোঃ মযজোউর করযভ মভোোঃ কুদ্দু রকদোয মভোছোোঃ ফোনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০২৫ ০১৭২৬৮০৪৯৪৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৬৯ মভোোঃ নজরুর ইযোভ মভোোঃ োজোোন তোেং মভোছোোঃ ছোরভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬৫ ০১৭৩৯৮২৫৭৮১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭০ মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ মভোোঃ ভোঙ্গন ভন্ডর মভোছোোঃ ফরছরুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১১১০০ ০১৭৩৭৮৯৬০৪৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭১ মভোোঃ আবুর কোরোভ রকদোযআোঃ জররর রকদোয মভোছোোঃ ছোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮০৩ ০১৭৬৬৩২১৬৮২ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭২ মভোোঃ আকফয আরী যকোযমভোোঃ তপু যকোয মভোছোোঃ নুযজোোন খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮০২ ০১৭৩৫৩৩১০৭৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৩ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন রকদোয ফোোদুয রকদোয মভোছোোঃ যরভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৯৪ ০১৭৬৮৯১১০৯৯ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৪ মভোোঃ োইদুর ইরোভ ফোোদুয আরী রকদোয মভোছোোঃ যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৪৯ ০১৭৬৮৯১১০৯৯ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৫ মভোোঃ োভছুর ক প্োেং আব্দুয যভোন প্োেং নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯২৮ ০১৭২৭২৪৯৬৯৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৬ মভোোঃ োরফফয যভোন ভন্ডরবুরি ভন্ডর ডোররভ খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৮৩ ০১৩১০২৯১৪৬৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৭ মভোোঃ মভোখনরছুয যভোন মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয রকদোয মভোছোোঃ রভরন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯১৩ ০১৭৬৫৩০৫৫০৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৮ মভোোঃ আোঃ করযভ মভোোঃ আব্দুর ফোড়ী মভোছোোঃ ররতপো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮০১ ০১৩১০৮২৭৮৮১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৭৯ মভোোঃ ছোইফুর তোেং মভোোঃ রনজোভ তোেং মভোছোোঃ ভোনজদো কোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৮৩ ০১৭৯৮২০৫৭২৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮০ মভোোঃ মযোজুর ইরোভ রকদোযফোোদুয আরী রকদোয মভোছোোঃ যরভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৪৮ ০১৭২৩৫৬৪২৫৯ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮১ মভোছোোঃ োোনো খোতুন আবুর মোনন মখ আয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৭১ ০১৭০৮০৭৩২৮০৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮২ মভোোঃ রভল্টন মোনন মভোোঃ আবু োইদ মভোছোো্োঃ ভরজবনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫৯ ০১৭৪২৮৬৮৫৪৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮৩ মভোোঃ ভোবুবুর আরভ যকোযআোঃ গরন যকোয মনছো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬১ ০১৭২৮০৮৮৪৬০ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮৪ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ সুজোফ আরী ন বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৯১৮ ০১৭৬১৩৭৭২৯৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৭৮৫ মভোোঃ মররভ রকদোয মভোোঃ আোঃ ফোড়ী রকদোয মভোছোোঃ ররতপো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৯৭ ০১৭৮৭৫২৭৩১৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮৬ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোোঃ োজোোন তোেং মভোছোোঃ ছোরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬১ ০১৭২৪৯২৮৯৭৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮৭ মভোোঃ নোন্নু প্োেং মভোোঃ তোযো প্োেং মভোছোোঃ মেন বোনু ৮৮৪৪৩৮১১১০০৬ ০১৭৬৩৮২২৫৪৯ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮৮ মভোোঃ একযোভ আরী মভোোঃ মদরনখো ভন্ডর মভোছোোঃ ফোোতন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৭৭ ০১৭৮২১৮১২৭২ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৮৯ মভোোঃ বুদ্দু তোেং মভোোঃ মযত আরী ছোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৭৯ ০১৭৪৯৭০৫৮৩০ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯০ মভোোঃ নজরুর ইরোভ রকদোযমভোোঃ আোঃ কুদ্দুছ রকদোয মভোছোোঃ ফোনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০৩৭ ০১৩০৭০৮৪৩৭১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯১ মভোোঃ ভরনরুর ইরোভ জররর ভন্ডর মভোছোোঃ তহুযো ৮৮৪৪৩৮১১১০১৮ ০১৯৬৫১৫৬২৫০ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯২ মভোোঃ ইভোইর মোনন মভোোঃ ওভয আরী মভোছোোঃ মযকোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫৮ ০১৭১৫৯৪৬০২১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৩ মভোোঃ আযোফুর যকোয মভোোঃ যোর েোuদ যকোয মভোছোোঃ জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯১০ ০১৭৭২০৯৬৩৫১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৪ মভোোঃ ন্টু প্োেং মুজোনম্মর ক প্োেং মভোছোোঃ মোোগী ৮৮৪৪৩৮১১১০৪২ ০১৭২০১৩০৩৭৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৫ মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয ভন্ডর কোলু ভন্ডর নরছযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৭৮৬ ০১৭২২৯৩৬৫৮২ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৬ মভোছোোঃ জোোনোযো খোতুন জয়নোর আনফরদন যকোয খয়রুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৩৬ ০১৭১৭৭৯৯৪৪১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৭ নূয মভোোম্মোদ তোেং আোন তোেং তরছযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১১০০৭ ০১৭১৬৯২৫৫৩৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৮ মভোোঃ ো আরভ মভোোঃ মতোজোভ খোন মভোোঃ নুযজোোন খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০৭১ ০১৭৩১৪৮৫৫০৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৭৯৯ মভোোঃ শুকুয আরী মবোরো ভন্ডর ভরনজো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৮৫ ০১৭৩১৭৮২৩৩৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০০ মভোোঃ পজলু তোেং মভোোঃ োজোোন তোেং মভোছোোঃ ছোরভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৭৪ ০১৮৫৮৫৩৮৬১৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০১ মভোছোোঃ োীদো খোতুন সুরুৎ আরী মভোছোোঃ রখনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬২ ০১৮৫৭৯৫০২৭৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০২ মভোোঃ ওভোন গরন যকোযমভোোঃ শুকুয আরী যকোয মভোছোোঃ রখতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫৯ ০১৭৩৭০৭০৩৯৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৩ মভোোঃ মভোকোনি আরী মনকিোয আরী োনদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৪৮ ০১৭১২৫৮৪৩৬৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৪ মভোোঃ মফরোর মোনন মৃত মনকিোয আরী মৃত োনদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৪৫ ০১৭৯২৪২২০১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৫ মভোছোোঃ আপনযোজো মফগভ আবু ফক্কোয মখ োররভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৮৫ ০১৭৬০২০০৫৫৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৬ মভোোঃ আোঃ োত্তোয রকদোযভয়ছোন আরী রকদোয রঙ্গদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৯১২ ০১৭৭৭৬০৩৮৪৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৭ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ মৃত মকোফোদ মোনন রকদোযমভোছোোঃ সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮১১১০২১ ০১৭৮৫০১৫৩৯৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৮ মভোোঃ আবু ফক্কোয ররিক মভোোঃ মকোফোদ রকদোয মভোছোোঃ সুযভোদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৬৪ ০১৭২৪১০৬০৯৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮০৯ মভোোঃ মোযোফ আরী প্োেং মোরোয়ভোন প্োেং সুযোতন ৮৮৪৪৩৮১১১০৬৫ ০১৭৪১২৩০১৭২ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১০ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মভোোঃ মতোপোজ্জর যকোয মভোছোোঃ নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯১১ ০১৭৭৬০১৪৪৮৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১১ মভোোঃ রভজোনুয যভোন মভোোঃ আোঃ কুদ্দু তোেং মভোছোোঃ ভোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০৭৮ ০১৩০৩৩৩২৫৪৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১২ মভোোঃ ভরতয়োয যভোন মভোোঃ আোঃ কুদ্দু তোেং মভোছোোঃ ভোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০০০ ০১৩০৩৩৩২৫৪৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৩ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোোঃ মকোফোদ মোনন রকদোযমভোছোোঃ সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৯৯ ০১৭২৯৩৯৬৬৩৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৪ মভোোঃ আননোয়োয মোনন মভোোঃ মনকিোয আরী রকদোযমভোছোোঃ োরদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯ ০১৭৫৩১৪০৩৮৬ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৫ মভোোঃ ছবুয যকোয আোঃ োত্তোয যকোয মভোছোোঃ রপনযোজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০২০ ০১৭৯৩২১৭৮৪৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৬ মভোছোোঃ রোইরী খোতুন মভোোঃ সুজোফত আরী ভন্ডর মভোছোোঃ জনফদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৯৬ ০১৭৭২১৯১৬৯৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৭ মভোোঃ মভোফোযক যকোয মভোোঃ রোর েuাোদ যকোয মভোছোোঃ জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫৬ ০১৭৭০৩৩১৮৪২ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৮ মভোোঃ রদুর ইরোভ আোম্মদ আরী মভোছোোঃ সুরপয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৯৩ ০১৭৮৪৮৮০৪০১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮১৯ মভোোঃ আোঃ োররভ ভন্ডর মভোোঃ বুিী ভন্ডর মভোছোোঃ ডোররভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৮৪ ০১৯৩৯৬০২৩৫৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২০ মভোোঃ জুযোন আরী আোঃ খোনরক তোেং রখনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৮০ ০১৩০২৪৪৮০৬৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২১ মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ মভোোঃ আোঃ ভন্ডর মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৮৮ ০১৯৮৬৭০২৫৩৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২২ মভোোঃ নজরুর ইরোভ যভজোন প্োেং মযোরকয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৫৩ ০১৭৭৬০১৪৪৮৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৩ মভোছোোঃ োরভদো মফগভ মভোোঃ আোঃ োরভদ খu uা ন মভোছোোঃ আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮০০ ০১৯৩৬৭৩৮৯৮১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৪ মভোোঃ ঠোন্ডু প্োেং জুড়োন প্োেং মভোছোোঃ মকোনভরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৮২ ০১৩১৪০৯৬১০৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৫ মভোোঃ আোঃ ছোরোভ মভোোঃ আতোফ প্োেং মভোছোোঃ ভননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৯০ ০১৭৫৪২১১৩৩৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৬ মভোোঃ আজোদ আননছয প্োেং মভোছোোঃ মখোনদজো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৪৭ ০১৭৪৭৬৭৮৩১৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৭ মভোোঃ আরভ মোনন মখোকো প্োেং মভোছোোঃ ভরযন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৪৪ ০১৩০২৪৪৮০৬৫ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৮ মভোছোোঃ যরজনো মফগভ মভোোঃ ভরতয়োয যভোন মভোছোোঃ জহুযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০১৯ ০১৭৯৮৩৩৯৭৫২ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮২৯ মভোোঃ রজল্লুয যভোন মভোোঃ আতোফ আরী প্োেং মভোছোোঃ ভননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৮০ ০১৭০৪৫৭৫৯৫৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩০ মভোোঃ োরভদুর ভন্ডর মভোোঃ োরফফয যভোন মভোছোোঃ বুরবুরর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৩১ ০১৭৫৯২৭৮৪৬৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩১ মভোছোোঃ পোনতভো মফগভ পনয়জ মখ মভোছোোঃ আনফদোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৯৫ ০১৩০৬৯৮০৫৪৩ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩২ মভোোঃ লুৎপয যভোন রকদোযমভোোঃ আোঃ আরজজ রকদোয মভোছোোঃ ছোনভদোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮২৪ ০১৭৩১২০০৬৭০ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩৩ মভোোঃ আয়নুর ক প্োেং আরজজুর ক প্োেং রযপন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১১০৩২ ০১৭৫৯১৩১৩৮৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৮৩৪ মভোোঃ েোন রভয়ো জুড়োন প্োেং মভোছোোঃ মকোনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৮৭ ০১৭৫৮০০১৮১৯ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩৫ মভোোঃ ভরতয়োয যভোন ভন্ডরমছফোত আরী ভন্ডর রনরজযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৯১ ০১৭২২২৩২৪৮৪ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩৬ মভোোম্মোদ আরী মভোোঃ রনজোভ তোেং ভোনজদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৮৫ ০১৭৯৮২০৫৭২৮ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩৭ মভোোঃ রনজোভ তোেং আব্দুর তোেং সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫৫ ০১৯৬১৩৩১৩৮৭ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩৮ মভোোঃ সুরুজ্জোভোন যকোয আোঃ গরন যকোয উনম্ম মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯০ ০১৭০৬২৫৯৬৬১ রিভোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৩৯ মভোোঃ মভোকনতর তোেং মভোোঃ মখোকো তোেং মভোছোোঃ মভঠফুর ৮৮৪৪৩৮১১১০১০ ০১৩১০২৯১৬৮৮ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪০ মভোোঃ ভরনরুর তোেং মভোোঃ মভোকনতর মোনন মভোছোো্োঃ োরদো ৮৮৪৪৩৮১১১০০৯ ০১৭৬৫২২৮৯২৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪১ মভোোঃ ওভয আরী ভন্ডর োযোন আরী ভন্ডর আইরো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬২ ০১৭৬৩৯৭৯৪৫৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪২ মভোোঃ মভোতোনরফ মভোোঃ োনদোরী ভন্ডর মভোছোোঃ ভভতো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬৫ ০১৭৮৯৯২৩৫৭৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৩ মভোোঃ মজোফ উরিন মৃত ফোোজ উরিন ভন্ডর মৃত মকছোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১১০৩৪ ০১৭০৮৭৩৩৭৫০ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৪ মভোোঃ জোরদুর ইরোভ মভোোঃ আৎ যভোন যকোয মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮২৭ ০১৭১০৭৪৩২৫৬ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৫ মভোোঃ মভোজোনম্মর ক নুরুর ক যকোয মভোছোোঃ জোনভরো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫০ ০১৭৬৬৭৬২৮২১ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৬ মভোছোোঃ যওনোযো নুরুর ক যকোয মভোছোোঃ জোনভরো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫২ ০১৭৬৬৭৬২৮২১ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৭ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোোঃ রফবুয যভোন মভোছোোঃ জোনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫৪ ০১৯৩৯৯৭১২১৬ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৮ মভোোঃ ফোবুর ভন্ডর জোরোর ভন্ডর মভোছোোঃ োরনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬৩ ০১৭৬৩৮১৯৪৮৬ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৪৯ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোোঃ আরজজর ক নুযজোোন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৮৮ ০১৭৬৩৯৭৯৪৫৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫০ মভোোঃ ররতপ মভোোঃ কোঙ্গোর মভোছোোঃ যেংনদগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯০৭ ০১৭৯৬৬৯৭৭৮৮ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫১ মভোোঃ ভরপজ উরিন তোেং মৃত কোঙ্গোর মভোছোোঃ যেংনগদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৯২২ ০১৭৮৬৯০১৮১৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫২ মভোোঃ আরভ মভোোঃ তনক্কর প্োেং মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯২৭ ০১৭৯৬৯০৪৩৬৮ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৩ মভোোঃ আোঃ ভোনরক নুরুর ক মভোছোোঃ জরভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫১ ০১৯৮১৬৬০৬৩৬ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৪ মভোোঃ মফল্লোর তোেং কোঙ্গোর তোেং মভোছোোঃ যেং মগদোভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯০১ ০১৭৪৩৩৬৮২১৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৫ মভোোঃ জোকোরযয়ো রনজোভ ভন্ডর মভোছোোঃ ভরনজো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯১৪ ০১৭৪৪৪০৯০০৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৬ মভোোঃ নুরুর ইরোভ নুযনফী প্োেং মভোছোোঃ নুযজোোন ৮৮৪৪৩৮১১০৯১৫ ০১৭৪৬৭৭৪৬০৭ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৭ মভোোঃ আোঃ ভরজদ ফোোদুয যকোয মভোছোোঃ মজনোতন ৮৮৪৪৩৮১১০৯২১ ০১৭৫৩১৩৮৮৫২ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৮ মভোোঃ কোভোর কোঙ্গোর তোেং মভোছোোঃ যেংনগদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৯২৩ ০১৭৫৩৪৩৬৯৪৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৫৯ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন রকদোয মভোোঃ মখোকো তোেং মভোছোোঃ মভৌফুর ৮৮৪৪৩৮১১০৯২৪ ০১৯১৯৪২১৩৬৯ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬০ মভোোঃ শুকুয আরী মভোোঃ আরজফয যভোন মভোছোোঃ কনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৪৫ ০১৫৫৬৫১৯৩৩৩ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬১ মভোোঃ রজন্নোন ভন্ডর মভোোঃ নফজ ভন্ডর মভোছোোঃ পোরছতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬৩ ০১৯৬০৮৫৭২৬৫ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬২ মভোছোোঃ মভোভতো খোতুন মভোোঃ ভরতয়োয যভোন মভোছোোঃ যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬৪ ০১৭৮০০৭৭৩২৫ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৩ মভোোঃ কুড়োন ভন্ডর ফোোজ উরিন মকছোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৯০ ০১৭৪৯০৮৭৮৪৬ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৪ মভোোঃ ো আরভ মভোোঃ আরী আকফয যকোয মভোছোোঃ কোঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১‘০০২ ০১৭০৪৫১৩৫১৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৫ মভোোঃ মভোররভ মৃত কোঙ্গোর মভোছোোঃ অনদোন ৮৮৪৪৩৮১১১০০৮ ০১৭৭৪০২১০৫৩ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৬ মভোোঃ যোরদুর ইরোভ মভোোঃ মভোকনতর মভোছোোঃ োরদো ৮৮৪৪৩৮১১১০১১ ০১৭০৭৭২১১৬১ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৭ মভোোঃ ো আরভ মভোোঃ জোরোর ভন্ডর মভোছোোঃ োোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০২৪ ০১৭৬২৬৭২২৬৩ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৮ মভোোঃ োরফফয যভোন ভন্ডরদোনযোগ আরী প্োেং ছরকতন ৮৮৪৪৩৮১১১০২৮ ০১৭৫৬০৭৩৩২৭ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৬৯ মভোোঃ যরপকুর ইরোভ মভোোঃ আয়নুর ক প্োেং মভোছোোঃ এছো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০২৯ ০১৭৭৯৭১১৭০৫ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭০ মভোোঃ ছোননোয়োয মোনন তোেংআরজজর তোেং রযছন ৮৮৪৪৩৮১১১০৩৫ ০১৭৯৫১৪৫২৯৯ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭১ মভোছোোঃ নোরছভো মফগভ মভোোঃ আওয়োর আকি মভোছোোঃ মপনযোজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৪১ ০১৯৫০৪৩৯৯১০ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭২ মভোোঃ ভজনু যকোয ফোোদুয আরী যকোয মভোছোোঃ মজনোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১১০৪৩ ০১৭৩৫২৪৭৫৭৭ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৩ মভোোঃ আভজোদ মোনন আকোর উরিন তোেং রযছন ৮৮৪৪৩৮১১১০৪৭ ০১৭৮৯৯২৩৫৭২ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৪ মভোোঃ মফল্লোর ফোোদুয যকোয মভোছোোঃ মজনোত ৮৮৪৪৩৮১১১০৭৯ ০১৭৮৯৯১৯৫১৭ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৫ মভোোঃ আোঃ ছোভোদ তোেং আরজজর ক রযছন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৭২ ০১৭৮৯৯২৩৫৫৪ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৬ মভোছোোঃ মকোরনুয মভোোঃ মযত আরী মভোছোোঃ নুন নোোয ৮৮৪৪৩৮১১১০৫৭ ০১৭৫৬০৭৩৩২৭ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৭ মভোোঃ যোনর উরিন মতোজোনম্মর ক মভোছোোঃ মযোনকয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৯২৫ ০১৯৪২৭৮০৭৯০ নয়োোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৮ মভোোঃ মদনরোয়োয মোনন তোেংমভোোঃ মখোকো তোেং মভোছোোঃ ছোনভরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০৮৬ ০১৭৯৩৮২১৪৯৬ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৭৯ মভোোঃ কোভোর রকদোয মভোোঃ আজোোয আরী রকদোযমভোছোোঃ তহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯৮ ০১৭২২৪৮২২৬১ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮০ মভোছোোঃ যোনী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮০৫ ০১৯৩৭৭৯৩৮৮৪ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮১ মভোোঃ ইভোইর মোনন তোেংমভোোঃ আইয়ুফ আরী তোেং মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৩২ ০১৭৭০৭৫০৮৫৭ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮২ মভোোঃ নোন্নু রভয়ো মতোজোনম্মর মোনন মছোপুয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮২২ ০১৭৩৪৭৫৪৭৯২ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৮৮৩ মভোোঃ মযোভজোন আরী মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোছোোঃ মগোনরছোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯৬ ০১৭৫৬১১৫২৪৫ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮৪ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক খোন মভোোঃ আোঃ কুদ্দুছ খোন মভোছোোঃ ভোনরকো ফোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৯৮৬ ০১৭৩৯০৮৪৪৮৩ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮৫ মভোোঃ পরযদুর ইরোভ রকদোযমৃত নোনয়ফ আরী রকদোয মভোছোোঃ আনভনো খোনভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৪৫ ০১৭৬১৯৫৬৪৮০ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮৬ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন রকদোয মভোোঃ নোনয়ফ আরী রকদোয আনভরো ৮৮৪৪৩৮১১০৯৯২ ০১৭৪৫৩৫০০৯৯ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮৭ মভোোঃ আোঃ োই খোন মভোোঃ মভনছয উরিন খোন মৃত োরদো খোনভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮২৫ ০১৯১৭৭৭৬০২৯ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮৮ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোছোোঃ মগোনরদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০০১ ০১৭১২৬৪১৯৩৮ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৮৯ মভোোঃ যরজ উরিন রকদোযছোইদুর ইরোভ মভোছোোঃ যরভছো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৪৬ ০১৭৫৭১৩৪০৫৭ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯০ মভোোঃ ছোইদুর ইযোভ রকদোযছোইফুর ইরোভ রকদোয মভোছোোঃ যরভছো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০২২ ০১৯৬৬১০২০৮৬ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯১ মভোোঃ আপনযোজো মফগভ মভোেোোঃ আরিয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯০৩ ০১৭৬৯৯৩০৪৯২ পূফ বোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯২ মভোোঃ আোঃ যউপ ভন্ডর (ভরন)মভোোঃ ভরজফয যভোন ভন্ডর মভোছোোঃ ছরফযন মনছো মফগভ৮৮৪৪৩৮১১০৯৩৯ ০১৭৬০৪৩০০১৫ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৩ মভোোঃ রদুর ইরোভ খোন মভোোঃ এনকি আরী খোন মভোছোোঃ রযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৮১ ০১৯৩০৯৩৫৩২৮ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৪ মভোছোোঃ ইভতোযো মভোোঃ এছফ আরী খোন মভোছোোঃ জোনফদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৪০ ০১৭৬১৪০৪৪৫১ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৫ মভোোঃ আোঃ যরপক খোন মভোোঃ এনকি আরী খোন মভোছোোঃ রযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮১৫ ০১৭৫১১৮৯০৫৬৬ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৬ মভোোঃ মভোফোযক মোনন মভোোঃ আভজোদ মোনন মভোছোোঃ োনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮২০ ০১৭৩৮৯০৮১৩২ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৭ মভোোঃ মভোকবুর মোনন তোেংমভোোঃ ইছোোক তোেং মভোছোোঃ োনুপো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮২৩ ০১৩১৯৫১৪৬৮৫ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৮ মভোোঃ নোরয উরিন ভন্ডর আরজজর ক ভন্ডর মভোছোোঃ যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৪৭ ০১৭৮০৩২৭৯৮২ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৮৯৯ মভোোঃ আবু ফক্কোয তোেং মভোোঃ মযত আরী তোেং মভোছোোঃ কুণছুভ খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৫৭ ০১৭২৮৫৬৯২৭৬ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০০ মভোোঃ আবু ফক্কোয ররিক মভোোঃ োনেন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ জোনযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬৭ ০১৭৮২২৪০৫১৭ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০১ মভোোঃ আকফয মোনন ভন্ডরমভোোঃ আবুর মোনন ভন্ডর মভোছোোঃ রযফুন নোোয ৮৮৪৪৩৮১১০৮৮০ ০১৭২২৬৫১৫৯৫ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০২ মভোোঃ আরভ খোন মভোোঃ পরকয েোন খোন মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯৯ ০১৭১৯৬১৬৮৭৯ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৩ মভোোঃ আরী আকফয খোন মভোোঃ পরকয উরিন খোন মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯০০ ০১৭৬৬৩৭৬৬৩৬ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৪ মভোোঃ মোনর যোনো মভোোঃ মগোরফোয মোনন ভন্ডরমভোছোোঃ মযনু ৮৮৪৪৩৮১১০৯২৯ ০১৭৩৯৮৯৫৪০৩ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৫ মভোোঃ আোঃ যরদ মভোোঃ আভজোদ মোনন ভন্ডরমভোছোোঃ আনভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫১ ০১৭৪২০৭৩০৬৩ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৬ মভোছোোঃ ভরযয়ভ মফওয়ো মভোোঃ ফোনয আরী ভন্ডর মভোছোোঃ তরছযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৭২ ০১৭৩৭৩৮৭১৩৮ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৭ মভোোঃ ভোসুদ যকোয যস্তুভ আরী যকোয মভোছোোঃ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৬৭ ০১৭৮১৮১৬৭৫২ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৮ মভোোঃ আোঃ যরদ খোন মৃত পরকয উরিন খোন মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৭৬ ০১৭০১৭১১৪৬৩ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯০৯ মভোছোোঃ নুযজোোন খোতুন মভোোঃ োনছন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োনজযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০৪৪ ০১৭৮৩৪৬২৮৮১ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১০ মভোোঃ মগোরোভ মভোস্তপো মুরিফজলুর ক মুরি মভোছোোঃ ছরকনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৯২ ০১৭৮১২২৬০৫৫ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১১ মভোোঃ োরনুয মফগভ োনযজ আরী আকি জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮১১ ০১৭৭০৬৫৫০৯৩ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১২ মভোোঃ নুরুর ইরোভ আোঃ করযভ খোন ফোনু মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৮৬০ ০১৭৫৩৬২৮০৯১ দরিণোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৩ মভোোঃ আবু োইদ মভোোঃ আবুর মোনন তোেং মভোছোোঃ মকোরনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৮২১ ০১৯৩৮০৭৫০৪২ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৪ মভোোঃ মযোজুর ক মভোজোনম্মর ক মভোছোোঃ জরযনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১১০৯৮ ০১৭১৫৮৪১৯১১ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৫ মভোোঃ আবুর কোরোভ োনেন আরী ভন্ডর ছোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯০২ ০১৭২৪৯৩২৬০১ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৬ মভোোঃ শুকুয আরী মভোল্লো মযত আরী মভোল্লো মভোছোোঃ োনজযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৯৪১ ০১৭৭৬৬৪৩৯৩৪ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৭ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ জনয়ন উরিন অরছদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৮৮৪ ০১৭৩৬৬৪২৬৩৬ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৮ মভোোঃ মররভ উরিন মভোোঃ নুরুর ক যকোয মভোছোোঃ ছুর ৮৮৪৪৩৮১১০৯৬৯ ০১৭৩৯২৩৩৩০৪ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯১৯ মভোোঃ ররতপ রকদোয মভোোঃ মখোকো রকদোয মভোছোোঃ রররর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৯৫৩ ০১৭২১৮৭৩৫২১ উত্তযোড়ো োলুয়োকোরি ম েংযোইর

৯২০ মভোোঃ আোঃ জররর খোন মভোোঃ ভরজফয খোন মভোছোৎ ভোনজদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫৯ ০১৩০৮০৬৮৫৪৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২১ মভোোঃ দুরোর যকোয মভোতোোয আরী যকোয মভোছোোঃ আজুপো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৭৯ ০১৭৩৩৮২১৪৭০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২২ মভোোঃ আননোয়োয মোনন মভোোঃ আপজোর মোনন খোন মভোছোোঃ ছোনফদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৬৩ ০১৭১৮৩৪১৯৩৫ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৩ মভোোঃ ভরপদুর ইযোভ মভোোঃ আপজোর মোনন খোন মভোছোোঃ ছোনফদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫৩ ০১৭২৪৩৯০৩৭৮ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৪ মভোোঃ ওফোয়দুর ক মভোোঃ আনতোয়োয যভোন মভোছোোঃ ছোনফদোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫৪ ০১৭৮৭১০৩৭০৩ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৫ মভোোঃ রজন্ন যকোয কোনভ যকোয রযছন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৭৪৪ ০১৭৫১৬৩২৩৩৯ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৬ মভোোঃ আফদুয যোজ্জোক যকোযভোনজদ আরী যকোয োনদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫১৩ ০১৭৬৮৬২৯১৬৯ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৭ মভোোঃ আয়নোর যকোয মৃত নরভ উরিন যকোয োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৭৫৭ ০১৭৭৭১১৩৩৪০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৮ মভোোঃ োরপজুর যকোয মভোোঃ আোঃ ওয়োনদ যকোয মভোছোোঃ অনযছো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৭২ ০১৭৪৫৭৩০৮৭২ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯২৯ এ এভ ভোবুফ োোন মভোোঃ োভসুর ক যকোয মভোছোোঃ আরজজন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৭৬৮ ০১৭১১২৮৯৭৯১ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩০ মভোোঃ মজোৎস্নো যকোয ভোনজভ আরী ভোনরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬২৯ ০১৭৬৩৯৪১৪৩০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩১ মভোছোোঃ রোকী খোতুন মভোোঃ জুরভত যকোয মভোছোোঃ ভরতয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৫১২ ০১৭২০৩১৪৩০৫ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৯৩২ মভোোঃ আরভ মখ জয়নোর আনফদীন নুযজোোন ৮৮৪৪৩৮১১০৫৮২ ০১৭৯৩৮২১৫৮৩ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৩ মভোোঃ ইভোইর মোনন ভয়দোন আরী ভয়ফুর ৮৮৪৪৩৮১১০৫৮৬ ০১৭৩৯০৮১৯০৭ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৪ মভোোঃ নুরুর ইরোভ বুজযত আরী মভোছোোঃ আরভনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৫৮৯ ০১৩১৫৩৪০৮৯৮ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৫ মভোোঃ সুরপ যকোয মভোোঃ তরপজ উরিন যকোয মভোছোোঃ আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬২৭ ০১৯২৩০৬৩৫৯২ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৬ মভোোঃ আরতোফ মোনন ভরজফয যভোন ভোনজদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৬২৮ ০১৭০৯০০২৩১৯ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৭ মভোোঃ আোঃ োরভদ; যকোযভোজন আরী যকোয ভোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩০ ০১৭৪১৪৫৩৫৬৩ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৮ মভোোঃ োনফ আরী ভোজন আরী যকোয ভোনরো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩১ ০১৭৪২৩৭৮১৩৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৩৯ মভোোঃ ফরন আরভন যকোয ফোফয আরী যকোয জোোনোযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩২ ০১৭৫৮০৭০৫১৪ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪০ মভোোঃ রদুর ইরোভ খোন মভোোঃ আপজোর মোনন খোন মভোছোোঃ ছোনফদোন ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩৩ ০১৯৪৪৪০৬২৩৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪১ মভোোঃ রদুর ইরোভ ডোোঃ পজলুয যভোন যকোযভরযয়ভ মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩৬ ০১৭৫২৯৯১৮২৩ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪২ মভোোঃ ভজনু যকোয আোঃ োরভদ যকোয মভোেোোঃ োরভদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩৭ ০১৭৫২৭৪৬৩৯১ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৩ মভোোঃ লুৎপয যভোন আোঃ োরভদ যকোয োরভদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩৮ ০১৭৫১৭২৯৩৫৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৪ মভোোঃ োিো আরী ভয়দোন আরী ভয়ফুর ৮৮৪৪৩৮১১০৬৩৯ ০১৩১৫৩৪০৯০০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৫ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক যকোয মভোছোোঃ আকররভো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৪১ ০১৭৫২১৮৩২৪৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৬ মভোোঃ জোরোর উরিন তোেং োযোন আরী তোেং জোরভযন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৪২ ০১৭৫৮৩৯১৪৯৪ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৭ মভোোঃ নুযনফী ভকবুর মোনন নুযজোোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৪৪ ০১৭৪৫৩০৩৯৮২ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৮ মভোোঃ আরভনুর ইরোভ যকোযআোঃ যোজ্জোক যকোয মভোছোোঃ আকররভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৪৫ ০১৯১৮৭৭৩৬৫৩ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৪৯ মভোোঃ জুনয়র যকোয মভোোঃ োজোোন আরী আননোয়োযো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৪৯ ০১৭৫৬২৭৮২০৩ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫০ মভোোঃ পরকয তোেং আয়োন তোেং আনয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫৬ ০১৭৫৪৫৮১৬৩২ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫১ মভোোঃ মখোকন যকোয বুজনত আরী যকোয মভোছোোঃ আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৬৪ ০১৭৫৩৭৭৫০৮১ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫২ মভোোঃ আোঃ ভোনরক যকোযনুয মোনন যকোয মেন বোনু মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৭৩ ০১৭৫৪৬২৪৮৮৮ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৩ মভোোঃ তোযো রভয়ো নোনজ আরী ছোনরকো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৮১ ০১৭৫১৮৫৩১৬০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৪ মভোোঃ আবু োইদ ভয়দোন আরী ভয়ফুর ৮৮৪৪৩৮১১০৬৮২ ০১৭৫২৯৯১৮৫৭ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৫ মভোোঃ রদুর ইরোভ ভরনয উরিন যকোয যোররো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৮৯ ০১৭৩৫৪১৮৩০৮ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৬ মভোোঃ আরযফুয যভোন আতোউয যভোন মোনোফোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৬৯০ ০১৭৭৪৭১৩৩৪৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৭ মভোোঃ মজরক নোনয়ফ আরী জয়গন ৮৮৪৪৩৮১১০৬৯২ ০১৭৩১১১৪৫৯০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৮ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মভোোঃ আোঃ োভোদ যকোয মভোছোোঃ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৫১ ০১৭১৮৯৪৫২৯৮ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৫৯ মভোোঃ ওয়োনযছ যকোয মভোোঃ আোঃ ওয়োনদ যকোয মভোছোোঃ অনযছো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৭৪ ০১৭২৩৬১৩০০৭ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬০ মভোোঃ আোঃ করযভ তোেং ইযোইর মোনন তোেং ছোনভরো ৮৮৪৪৩৮১১০৭০৫ ০১৭৭৪৬৬৭৭২৫ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬১ মভোোঃ আরনছুয যভোন কোনভ যকোয রযছন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৭০৭ ০১৭৭৫২৪০১২৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬২ মভোো্মোঃ োোদৎ আনোভ মভোোঃ তরপজ উরিন যকোয মভোছোোঃ আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭১৫ ০১৯৬৩০৭৬৫৫০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৩ মভোোঃ এভযোন মোনন আোঃ ফোযী যকোয মযোনকয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৭২৫ ০১৮৮২১৭৭১৬০ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৪ মভোোঃ ভরপজ উরিন যকোযমৃত ভিোজ আরী যকোয মৃত োররভো ৮৮৪৪৩৮১১০৭২৬ ০১৭১০৭২১০৮১ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৫ মভোোঃ জোরদুর ইরোভ মভোোঃ ভরতয়োয যভোন যকোযমভোছোোঃ োনযফোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৭৫৫ ০১৭৩১৯৫৩৬৭৬ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৬ মভোোঃ আব্দু বুয সুজোফত আরী যোরফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৫৬ ০১৭৪৩৭৪১১৩২ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৭ মভোোঃ ফক্কোয মভোোঃ ভরজফয খোন মভোছোোঃ ভোনজদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৬১৮ ০১৭৫৯ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৮ মভোছোোঃ আননোয়োযো মফওয়ো নরভ উরিন যকোয োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৫০৬ ০১৯১৪৮২৫৬৭৭ ভধ্যোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৬৯ মভোোঃ রদুর ইরোভ ভরনয উরিন মখ মোিল রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৯১ ০১৭৭৩৭১০০২৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭০ মভোোঃ বুদ্দু আকি মভোোঃ আবুর মনোনন মৃত ছোনরকো ৮৮৪৪৩৮১১০৫০৭ ০১৭৩১২৪৩৮৪৭ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭১ মভোোঃ নরজয ভন্ডর করছভ উরিন ভন্ডর মভোছোোঃ পোনতভো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৫১০ ০১৮৫৫৭০৪৬৫৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭২ মভোোঃ োজোোন আরী োনফ আরী ব্যোোযী আনফদোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৬২৫ ০১৭২৩৬১৯৯০৪ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৩ মভোোঃ আোঃ োরোভ মভোোঃ আবুর মনোনন আকিছোনরকো রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৬০৫ ০১৭৩৫২০৬৯২০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৪ মভোোঃ রপনযোজ মখ োনফ আরী ব্যোোযী নুযজোোন রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৬০৪ ০১৭৮৯৯৮০১১৩ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৫ মভোোঃ ো আরভ মভোোঃ জোভোত আরী মভোছোোঃ ছরফতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৬২১ ০১৭৫৯৮৬১৭৯০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৬ মভোোঃ রদুর ইরোভ ছোনদক আরী যকোয োনছফোন রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৬১৫ ০১৯৫৪৭৫৪৭৯৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৭ মভোোঃ মপযনদৌ মভোোঃ ভরতয়োয যভোন মভোছোোঃ রপনযোজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৬৪ ০১৭৮৮৮০৬২০৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৮ মভোোঃ আোঃ োন্নোন ভনয আরী যকোয োো্নরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৫৭৬ ০১৭১১১৭৯০৮০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৭৯ মভোোঃ আোঃ োরভদ যকোয ইরির যকোয যোরফয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬১৩ ০১৩১৫৪০৯৩৩৩ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮০ মভোছোোঃ নোরছভো খোতুন ভজনু রভয়ো মভোছোোঃ মযনু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫০৩ ০১৭২৪৭৭৩৫৪৯ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

৯৮১ মভোোঃ যরপকুর ইরোভ মভোোঃ পজরোয যভোন ভোনজদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৬৬ ০১৭৬০১৮৬১২৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮২ মভোোঃ করফয উরিন মভোোঃ ওভোন আরী যকোয মকোনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৬৭ ০১৭৭৭২১১৫৯১ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৩ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মৃত আোঃ মোফোোন ফুযরকতন রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৬৯ ০১৭৫৭৫৫৮৫৩৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৪ মভোোঃ মররভ মযজো আোঃ মছোফোোন ভন্ডর মভোছোোঃ ফুযরকতন ৮৮৪৪৩৮১১০৫৭১ ০১৭৫২১৮১৯৩০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৫ মভোোঃ আযোফুর ইরোভ মভোোঃ আরনছুয যভোন মভোছোোঃ আপনযোজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৭২ ০১৭২৭০১১৭০৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৬ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোোঃ যভ আরী মভোছোোঃ নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৭৪ ০১৭৭১৩৭১৯৮৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৭ মভোোঃ আোঃ ভরতন নোনজভ আরী ছোনরকো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৫৭৮ ০১৭৯৬৬৯৭৯১৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৮ মভোোঃ মজরক মভোোঃ োনছন আরী মখ মভোছোোঃ কোঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৮৩ ০১৯৮৯০৮২১৯৫ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৮৯ মভোোঃ আবু োইদ মভোোঃ মগযোভ মখ মভোছোোঃ ভরজযন ৮৮৪৪৩৮১১০৫৮৪ ০১৭৫৯৮২৯১৪৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯০ মভোোঃ রপকুর ইরোভ মতোজোনম্মর ক ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৮৮ ০১৭২০৫৭৬০১৩ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯১ মভোোঃ আোঃ ভরজদ ভরনয উরিন মখ মোনিোল রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৯০ ০১৭৮২২৪১৫২৯ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯২ মভোোঃ আবু ফক্কোয যকোয মভোোঃ নজোফ আরী যকোয মভোছোোঃ আনফদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৯২ ০১৭৩৪৬৯২৮০৭ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৩ মভোোঃ আোঃ োত্তোয মৃত মোফোোন যকোয মভোছোোঃ বুযো রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৯৬ ০১৭১২৫০৩০৯০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৪ মভোছোোঃ জফোয়দো খোতুন মভোোঃ জয়নোর আনফদীন মভোছোোঃ ভরজবনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬০০ ০১৭১৯৭০৯৫৩৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৫ মভোোঃ ছোইদুর যকোয ইরির যকোয যোনফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬১১ ১৯২৯৯৩৪১৬২ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৬ মভোোঃ ছোইফুর ইরোভ ইরির যকোয যোনফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬১২ ০১৭৯৫১৪৭২১৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৭ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোোঃ জোরোর উরিন যকোয মভোছোোঃ মজোফোয়দো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬১৯ ০১৭৯৫৪৪৭০৭৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৮ মভোোঃ ছোভোদ মভোোঃ জোভোত আরী মভোছোোঃ ছরফতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৬২৩ ০১৭৮৬৭১৯৩৬২ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

৯৯৯ মভোোঃ নুরুর ক ভরজফয যভোন রযফুণ মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৬২৪ ০১৭৬৮৬৩৩৬৬৭ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০০ মভোোঃ নুরুর হুদো রফফয যভোন নুযজোোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫১ ০১৩০২৪৮৫০৭৬ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০১ মভোোঃ আোঃ ভরভন মভোোঃ ওকত আরী মখ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫৫ ০১৩১০৩২৬৮৫০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০২ মভোোঃ োরভদুর ইরোভ মভোোঃ োনছন আরী রোইরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৮৫ ০১৭৫৫৭১৬৪৮৮৩ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৩ মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফওয়ো জভনয আরী মজোনফদো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৬৮৬ ০১৮২৪৩৬৪৮২৪ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৪ মভোোঃ মরোর উরিন আবুর মোনন মভোছোোঃ মজোনফদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৮৭ ০১৭৬০২২০৭৮৮ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৫ মভোোঃ ফোফলু আোঃ মছোফোোন যকোয ছবুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৯৩ ০১৭৩৬৭২৭৩৩৫ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৬ মভোোঃ পরনয রভয়ো ওকত আরী মখ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭১০ ০১৫৮৫৩০৩০৭০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৭ মভোোঃ আোঃ ভোনরক ওকত আরী মখ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৭১১ ০১৯৩৩১৭২৬৬৪ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৮ মভোোঃ আরী আকফয মখ ইনছোফ আরী মখ শুভোযী রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৭১৩ ০১৭১০৮৬৪৬২২ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০০৯ মভোোঃ মভোন্নোপ আরী ভরজফয যভোন রযফুণ মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৭২৯ ০১৭৬৩৬৩৩৬৩১ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১০ মভোোঃ রদুর ইরোভ আোঃ মছোফোোন মভোছোোঃ ফুযরকতন রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৩০ ০১৭৮১২৬৪৮৩৪ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১১ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক ভঙ্গর প্োেং মভোছোোঃ মযরজয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৭৩২ ০১৭৭৪০২১৩৩৪ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১২ মভোোঃ োরন মযজো মভোোঃ আোঃ মছোফোোন মখ মভোছোোঃ আভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৭৪১ ০১৭৬১৭২৯৯৩১ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৩ মভোোঃ আোঃ জররর নজোফত আরী মখ মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৬৫০ ০১৭১৬৮৭৭৯০০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৪ মভোোঃ ভরয উরিন ভন্ডর মতোরভজ উরিন জয়োন রফরফ ৮৮৪৪৩৮১১০৬১৭ ০১৭২২১৮২৮৪৩ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৫ মভোোঃ রজল্রুয যভোন নজোফত আরী মখ রজরযনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৭০৬ ০১৭৮১৬৭৭১৬০ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৬ মভোোঃ মভোন্নোপ আরী যভজোয আরী মভোছোোঃ তোযো ফোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৫৯৪ ০১৭৭৩০৯০৯৯৭ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৭ মভোোঃ আবুর মোনন জুব্বোয আরী আকি আছোতন ৮৮৪৪৩৮১১০৬২২ ০১৭৯৮৪৮৮১৮৭ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৮ মভোোঃ যজফ আরী দোনযোগ আরী পরজরোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৫৭৩ পূফ বোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০১৯ মভোোঃ আযোফুর ইরোভ মভোোঃ ভনয ভন্ডর োরি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫২২ ০১৭০৮৭৩৩৭৪৭ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২০ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোোঃ েোদ আরী রকদোয োভথ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫২৭ ০১৭৭৮৩৩২০৮৩ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২১ মভোোঃ রো রকদোয মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোছোোঃ সুরপয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫২৮ ০১৭৭৮৩৩২০৮৩ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২২ মভোোঃ আরনছুয যভোন ভন্ডরমভোোঃ খোনদভ ভন্ডর আরছদোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩১ ০১৭১৩৯৪২৫৪৬ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৩ মভোোঃ আোদুর ইরোভ তোেংমভোোঃ কোনভ তোেং মভোছোোঃ ভননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩২ ০১৩০৮৮৫১৬৮১ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৪ মভোোঃ োভছুর তোেং ফনিয আরী তোেং মগোরোী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩৩ ০১৭৩৪৪৩৩৬৭০ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৫ মভোোঃ আোঃ োভোদ ভন্ডর মভোোঃ মখজভত আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োনজদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩৬ ০১৭৭৯৭৮৯৬০৫ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৬ মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফগভ মভোোঃ নোনয আরী যকোয মভোছোোঃ যোরজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩৭ ০১৭৪০১১২০৪৭ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৭ মভোোঃ আরভনুর ইরোভ আভজোদআরোজ েোদ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ মোনোফোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩৮ ০১৭২৫৮৫৩৫৫৭ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৮ মভোোঃ আরভয মোনন মভোোঃ ছোনদক আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৪০ ০১৭৩৮৬৯১৩৮৩ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০২৯ মভোোঃ আনখয আরী ভন্ডর মদনরোয়োয মোনন ভন্ডর অরফযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৫৪১ ০১৩০৪৮৪৫৮৭৯ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১০৩০ মভোোঃ আোঃ কুদ্দুছ ভন্ডর মভোোঃ গনিয আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োয়জোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৪২ ০১৭২৪৮৬১০১০ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩১ মভোোঃ োজোভোর ভন্ডর মভোোঃ ভনয ভন্ডর োরি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৫৪ ০১৭১৩৯৪২৫৪৬ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩২ মভোোঃ আোঃ োররভ ভন্ডর মৃত রযয়োজ ভন্ডর োনদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৪৭ ০১৭৯৭৭১৩৫৬৩ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৩ মভোোঃ আোঃ োই রকদোয মভোোঃ আছোফ আরী রকদোয মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৫৮ ০১৭৩৪৩৭৭৭০১ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৪ মভোোঃ োনছন আরী রকদোযমভোোঃ মযোস্তভ, আরী রকদোযমভোছোোঃ োরেনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৫৯ ০১৭৮৩২৫০৪৪১ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৫ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ ইোোক তোেং মছফোযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৭১৭ ০১৭৬৭৪৭৭২৯৫ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৬ মভোোঃ এভদোদুর ক মভোজোনম্মর ক ভভতোজ ৮৮৪৪৩৮১১০৭৬৯ ০১৭৩১২২৪২১৬ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৭ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোোঃ মভোনক্তর মোনন ভন্ডরমভোছোোঃ জরভরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৫১৯ ০১৭৫১৫৭৮৯৪৪ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৮ মভোোঃ আোঃ োরকভ তোেং ইোোক তোেং মছফোযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৫২৫ ০১৭৭৮২৭৩৯৪৪ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৩৯ মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ মভোোঃ আোঃ গফুয আকি মভোছোোঃ কুনেভ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫২৬ ০১৭২৩২২৪৪৮৮ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৪০ মভোোঃ োরপজুয যভোন মৃত নজরুর ইরোভ মভোছোোঃ যওনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৩০ ০১৭১২৪৬০৯৫৯ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৪১ মভোোঃ যরপকুর ইরোভ মভোোঃ মগোরজোয ভন্ডর মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫২৪ ০১৭৫২৩৮৬৯৫১ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৪২ মভোোঃ নুয ইরোভ ভন্ডর মভোোঃ ররিক ভন্ডর আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১০৬৯ ০১৩১০৬০৯৯১৪ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৪৩ মভোোঃ আোঃ যরদ মভোোঃ মখো ভোমুদ নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫২০ ০১৭১৫৮০২৯১৭ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৪৪ মভোছোোঃ নুযনোোয মফগভ মভোোঃ মোযোফ আরী দুররয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৫৬১ ০১৭৮৫২২৮২০৫ রিভোড়ো আনরোকরদয়োয ম েংযোইর

১০৪৫ সুনকোভর েন্দ্র যকোয ফোনণশ্বয যকোয টুলু যোনী যকোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৫৮ ০১৭৪৬৪৯৮৫৯১ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৪৬ মভোছোোঃ ভরজযন মফগভ ভয়োন ভন্ডর ফুরকরন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৬৯ ০১৭৫৮৮০৯২৮৯ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৪৭ সুনযন যকোয োযোন যকোয রপ্য় ফোরো যকোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৯৭ ০১৭২৬৫৫৭৭৮৩ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৪৮ মভোোঃ আনোয়োয মোনন ভয়োন ভন্ডর ফুরকরন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৭৮ ০১৭৫৮৫৫৪৫১১ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৪৯ রযভর োরদোয ফীনযন োরদোয রভনরত োরদোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৭৯ ০১৭২৩৪৪৫২৮২ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫০ রনযিন োরদোয দুরতবযোভ োরদোয রে ফোরো োরদোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৮২ ০১৭৪৭৬৭৮৪৩১ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫১ সুকুভোয রফশ্বো মৃত ন ফয রফশ্বো ভোয়ো রফশ্বো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৬৬ ০১৭৩০৬১৩৪৫৬ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫২ প্বোত যকোয পূন বেন্দ্র যকোয সুরু ফোরো যকোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৬০ ০১৭৬০৬৯৯০৩৭ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৩ রযতীন োরদোয রফশ্ব নোথ োরদোয কোরী দোী োরদোয ৮৮৪৪৩৮১১০৫০২ ০১৭৯৮৩৭৩৫৫৭ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৪ মভোোঃ ইভোইর যকোয মনজোফত আরী যকোয মভোছোোঃ মখোনদজো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৭২ ০১৭০৭০৮৭২৫৬ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৫ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ মভোোঃ আতোউয যভোন মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৯৪ ০১৭৯২৪৯১৬৭৫ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৬ মভোোঃ আযোফুর যকোয মভোোঃ োনছন আরী যকোয মভোছোোঃ ভরনজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৮৯ ০১৭৪০৩৯১৬৩৬ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৭ মভোোঃ নুযনফী যকোয মভোোঃ োনছন আরী যকোয মভোছোোঃ ভরনজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৯০ ০১৭২৬১০১৬১৮ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৮ মভোোঃ োনছন আরী যকোযযরফ উল্লো যরভো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৮৮ ০১৭৮৪৩৫৪৭৪৫ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৫৯ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোোঃ োনছন আরী যকোয মভোছোোঃ ভরনজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৯১ ০১৭১০৭২৫৭০১ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬০ ঠোন্ডু ভন্ডর সুধীয ভন্ডর োিনো ভন্ডর ৮৮৪৪৩৮১১০৪৬৫ ০১৭৭২৭১৭৬১৫ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬১ অরখর েন্দ্র যকোয অমূল্য যকোয গীতো যকোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৮৪ ০১৭৪৭১৩৬৭৯০ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬২ মভোোঃ এনোমুর যকোয মনজোফত আরী যকোয মভোছোোঃ মখোনদজো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৭০ ০১৭৯০১৭৯৪২৪ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৩ পটিক রফশ্বো রফজয় রফশ্বো মদব্য রফশ্বো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৫৭ ০১৭৫১৪৬৮৭৬০ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৪ পুরক কুভোয দো ভরতরোর দো তস্যো দো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৭৬ ০১৭৯৯০১৪৭৬১ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৫ অজয় কুভোয যকোয ররিশ্বয যকোয প্বো যোনী যকোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৫৯ ০১৭৬৮০৩৩১৬৬৯ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৬ মভোোঃ আরভনুর ইরোভ স্বনআরোজ আবুর মোনন মভোছোোঃ োররদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৪৪ ০১৭৮৭৮২১৪২২ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৭ মভোোঃ নোজমুর ক আরোজ আবুর মোনন মভোছোোঃ োররনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৪৩ ০১৭২৫৭৩৩৫২৭ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৮ এ মক এভ আজোদ যভোন আরোজ আবুর মোনন মভোছোোঃ োররদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৪৫ ০১৭১২৪৭৩৪০৯ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৬৯ মভোোঃ ফোবুর যকোয মভোোঃ মতোতো যকোয মভোছোোঃ ছরকনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৪৯৯ ০১৭৬১৬৮৪২৮৬ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭০ মভোোঃ আব্দুর আরজজ ভন্ডরমভোোঃ পরকয ভন্ডর রোর ফোনু ৮৮৪৪৩৮১১০৪৭১ ০১৭৬৭৮৭৯৭৪৯ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭১ মভোোঃ ভরজফয যভোন তোেং ভয়োন ভন্ডর ফুযরকরন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৯৬ ০১৭৬১০৫৯১১৬ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭২ আল্লোদী োরদোয বোলো োরদোয ব্য োরদোয ৮৮৪৪৩৮১১০৫০০ ০১৭৮০৮১১৪৮৬ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭৩ মভোোঃ মযজোউর করযভ মভোোঃ আতোউয যভোন মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪৮৭ ০১৭২৯৭৬৩৪০৯ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭৪ ধীনযন রফশ্বো রফজয় রফশ্বো মদব্য রফশ্বো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৫৬ ০১৭০৯৫৯৩১২৪ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭৫ মভোোঃ দুরোর যকোয মছোকোন যকোয বুযো যকোয ৮৮৪৪৩৮১১০৪৫১ ০১৭৬৩৬৩১১৯৫ ভোরঝোড়ো ম েংযোইর ম েংযোইর

১০৭৬ মভোোঃ মযোজুর ইরোভ রকদোযমভোোঃ আবুর প্োেং মভোছোোঃ যরভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০০৪ ০১৭৭২৩৪৪৭০০ উত্তযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৭৭ মভোোঃ মদযোজ প্োেং মভোোঃ আবুর মনোনন মভোছোোঃ যরভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৩৪৩ ০১৭৭২২৪৪৭০০ উত্তযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৭৮ মভোোঃ ফোবু যকোয জোফদ আরী যকোয মভোেোোঃ তহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৫৯ ০১৭৬০২৮৮৯০৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১০৭৯ মভোোঃ জোনফদ আরী মভোোঃ মুজো যকোয মভোছোোঃ যোনফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২০০ ০১৭৬০২৮৮৯০৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৮০ মভোোঃ মফরোর মোনন মভোোঃ োযন আয যরদ ৮৮৪৪৩৮১১০৩১৬ ০১৭৪১৬০৮২৮৯ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৮১ মভোোঃ আোঃ করযভ রযয়োজ উরিন মভোছোোঃ ভোনরকো ৮৮৪৪৩৮১১০২৭৭ ০১৭৬৭৮৭৩৯৯১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৮২ মভোোঃ আব্দুর ভন্ডর মভোোঃ ভরফ উরিন মভোছোোঃ শুকনফোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১১৪ ০১৭৩৪৫৭৯০৪৩ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৮৩ মভোোঃ আব্দুর ররতপ যভজোন ভন্ডর মভোছোোঃ নরছযন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৩০৪ ০১৭৬৭৪৯০৭২২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১০৮৪ মভোোঃ োন্নোন ভন্ডর মতোপোনজ্জর ভন্ডর ছোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮৭ ০১৭৭৬৩০৩৩১১ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৮৫ মভোোঃ আোঃ ছোরোভ মৃত মুনরজর মখ মৃত োনজযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৯৬২ ০১৭৫৬৩৪৬৯৫৭ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৮৬ মভোোঃ আরথোপ মোনন োভসুর ক ভন্ডর মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৯৬৩ ০১৭৩৬৮৯৩৯৬৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৮৭ মভোোঃ আপজোর মোনন রযয়োজ উরিন উরপো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫৮ ০১৭০৪৩৩৪২৩৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৮৮ মভোোঃ আোঃ ভরজদ তোেং কোনভ তোেং জনফদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫৯ ০১৭৫৪২০৬৬২৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৮৯ মভোোঃ ওভয আরী ভন্ডর মভোোঃ ইছোোক আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আছভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫০ ০১৭৪৭৮৪৯৮১৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯০ মভোোঃ আবু ফক্কোয রছরিক োজী নইমুরিন আনম্মদ মগোনরছোন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৯ ০১৭৯৮৬২৭৮৮২ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯১ মভোোঃ আবু ছোইদ ভন্ডর োজী নইমুরিন আনম্মদ ভন্ডরমগোনরজোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৮ ০১৭৮৯৮১৫০৯৫ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯২ মভোোঃ োজোোন আরী ভভতোজ আরী মজনরভন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৬ ০১৭৩৩৯৭৭০০০ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৩ মভোোঃ নুরুর ইরোভ যকোযোযোন আরী যকোয মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৩ ০১৭৬৩২০৭৩৫৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৪ মভোোঃ রদুর ইরোভ োভসুর ক মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩৬ ০১৮৬৩৯৪১৫৯২ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৫ মভোোঃ মছোযোফ আরী তোেং ফরছয উরিন ছুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩২৯ ০১৭৬১৩৮২৫৫৮ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৬ মভোোঃ আোঃ ছোরোভ তোেং ননয আরী তোেং ওরছদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩২৩ ০১৯১৬০১৩২১৫ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৭ মভোোঃ মনকিোয আরী তোেংফরছয উরিন তোেং সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১৮ ০১৩০৭৯৬২৭৫৫ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৮ মভোোঃ ছোননোয়োয মোনন মভোোঃ ছোভোন তোেং আননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১৪ ০১৭৪৭৬৭৮৪২৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১০৯৯ মভোোঃ নজরুর ইরোভ আোঃ োই রছরিক পোনতভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০৯ ০১৭৮৬০০৮৫০৩ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০০ মভোোঃ ভয আরী োভসুর ক ভন্ডর মভোেোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০২ ০১৭৩৬৮৯৩৯৬৯ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০১ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক োজোোন আরী তোেং মভোছোোঃ যোরজয়ো কোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৯৭ ০১৯১০৯৭৫৬৮৪ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০২ মভোছোোঃ রোয়রো মফগভ মভোোঃ আবুর কোনভ মভোছোোঃ মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬৭ ০১৭২১৩০০০২৫ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৩ মভোোঃ মতোপোজ্জর মোনন আপনছয ভন্ডর মজোনভর মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩১ ০১৭৪০২৬৩৩২৬ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৪ মভোোঃ োইফুর ইরোভ যকোযোযোন আরী যকোয মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩৩ ০১৩১৫৩৪১২৬৩ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৫ মভোোঃ মগোরফোয মোনন রযয়োজ উরিন আকি মভোছোোঃ উলুপো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৯৪ ০১৭৯৬১৬৬৬২৮ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৬ মভোোঃ জুযোন আরী আকি ভকনছদ আরী আকি রযপন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০৫ ০১৩১৯৭৪৭৫৫৫ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৭ মভোছোোঃ োরছনো মফগভ আবু কোরোভ প্োেং মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৪ ০১৭৫৮২৭৭৬৭২ রিভোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৮ মভোোঃ োলোন মখ োনতভ আরী রভনো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১৯ ০১৩১৯৭৪৮০৩৫ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১০৯ মভোোঃ ছোইদুর ইরোভ ইভোইর আকি মভোছোোঃ নুযজোোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৯৮৮ ০১৭৬১৯৩১৮১৯ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১০ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মৃত আবুর কোনভ মভোছোোঃ জয়ননোফ মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৯৯৪ ০১৭৫৩১৩৮৮৮৯ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১১ মভোোঃ োভীভ মযজো মভোোঃ লুৎপয যভোন মভোছোোঃ তোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫৫ ০১৭৬৭৪২৬৪৪৩ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১২ মভোোঃ আোঃ ছোভোদ তোেং মৃত ছররভ ভন্ডর মৃত ছরকতন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫৩ ০১৭৭৮২৭৪৩৯৪ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৩ মভোোঃ মগোরোভ ভওরো যরভ ফক্স ভন্ডর মযখো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫২ ০১৭৩৪২৮০২০২ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৪ মভোোঃ মগোরোভ মভোোঃ ভরজফয ছোকু ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৫ ০১৭৯৮৯৩৫৬২৩ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৫ মভোছোোঃ খোরদজো মভোোঃ তোযো েোদ যকোয মভোছোোঃ ভোনজদো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩২৬ ০১৭৪৭৪৪৩১০৮ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৬ মভোোঃ আোঃ আরীভ খোন মৃত আরী আম্মোদ মভোছোোঃ যোরফয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪২০ ০১৭০০৮০১৯১৪ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৭ মভোোঃ োরনুয ভন্ডর আরোজ মভোোঃ োজোোন ভন্ডরমভোছোোঃ োেনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪২২ ০১৭৩১৫৮১৯২৯ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৮ মভোোঃ তোজ উরিন মখ এিোজ আরী মখ তরযন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০৪ ০১৭৩৬৫০৭৬৮১ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১১৯ মভোোঃ আভরুর আরী আম্মদ মভোছোোঃ যোরফয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৯৩ ০১৯৮৩১৬৪১১৪ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২০ মভোছোোঃ মযোরজনো খোতুন ছরকয উরিন মভোছোোঃ ননকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮২ ০১৭৭৯৫৩৪৩৫৯ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২১ মভোোঃ ভজনু ভন্ডর নুরুর ক যোরজয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭৫ ০১৭০৫৫২২৪৯২ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২২ মভোোঃ রভল্টন ভন্ডর সুজোফত আরী মভোছোোঃ ভোনজদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮০ ০১৭৬১৫৫৭৪৭৩ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২৩ মভোোঃ ভনপজ্জর আভনছয আরী মভোছোোঃ জরযনো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪০ ০১৭৫২২৪৫৮২০ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২৪ মভোোঃ মভোস্তোোয আরী মভোোঃ ভরজফয ভন্ডর ছোকু মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬৮ ০১৩১৯৭৪৮০২৮ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২৫ মভোোঃ ভরনরুর ইরোভ ওয়োনজদ আরী মভোছোোঃ ভভতো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭১ ০১৭৯০৬৪৭৩৪৬ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২৬ মভোোঃ একোব্বয আরী ভন্ডর যরভ ফকো ভন্ডর মযখো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬৯ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২৭ মভোোম্মোদ আরী মভোোঃ োজোোন ভন্ডর ভোনরকো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭২ ০১৭৪৬৬০৬০১৯ পূফ বোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১১২৮ মভোোঃ নুযনফী আোঃ মোনন পযনভদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭৬ ০১৯৩০৫৮৭৭৪৬ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১২৯ মভোছোোঃ রুরফ মভোোঃ মভোগনযো আরী মভোছোোঃ পনত মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১০ ০১৯২৩০৩৬৮৯৪ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩০ মভোোঃ আোঃ ভরজদ ভন্ডর মভোোঃ জোনফদ আরী মভোছোোঃ োনকযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪২ ০১৭০১৭০৪৩৩১ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩১ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোোঃ মভোকনছদ আরী দুোঃখুনী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬৩ ০১৭৯৫০৪৮৭৫৬ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩২ মভোেোোঃ োোনোজ মফগভ মভোোঃ জয়নোর আনফদীন মভোছোোঃ োেনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬০ ০১৭৫১১৯৩৪৮১ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৩ মভোোঃ আোঃ ভোনরক যকোয মকোয আরী ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪১ ০১৩০৫২০৬৫৪৪ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৪ মভোোঃ আোঃ োন্নোন মভোোঃ আোঃ আরজজ মভোছোোঃ মনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩৫ ০১৭২৬১৫৭৩১০ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৫ মভোোঃ আোঃ আওয়োর যকোযমভোনপনজ্জর যকোয মভোছোোঃ রযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩৪ ০১৭৬১৯৫৬০০৫ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৬ মভোোঃ ছোননোয়োয মোনন দুো যকোয মভোছোোঃ ভরযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪২৬ ০১৭০০৬৬৭৪৬৪ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৭ মভোোঃ আোঃ ছোরোভ যোকোয মভোকনছদ আরী দুখুরন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১৭ ০১৭৭১৫৪৫৯৩০ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৮ মভোোঃ আোঃ ভরজদ যকোয জয়নোর যকোয কদফোনু মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১৩ ০১৭৭৮৮০৩৯০৩ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৩৯ মভোোঃ ছোভোন তোেং জোব্বয তোেং সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১২ ০১৭৩২৯১৭৮১১ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪০ মভোোঃ ইভোভ মোনন ওভোন গরন তোেং ভীয বোনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০৬ ০১৭৪১৯১৬১৫২ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪১ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মৃত আরনছুয যভোন মভোছোোঃ মজোনফদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮১ ০১৭৩১৪৫০০৮৭ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪২ মভোোঃ ওভয আরী আবুর মোনন তোেং পযনভদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭৯ ০১৭৪৯০৫৫২০০ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৩ মভোোঃ আোঃ আররভ যকোয োযোন আরী যকোয মভোছোোঃ জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭৭ ০১৭৭৭৯৬৪৯৯৪৪ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৪ মভোোঃ ভোবুবুয যভোন মভোোঃ আোঃ ফোযী তোেং মভোছোোঃ আনরয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬৫ ০১৭৭৮৯৩৭৪৭৯ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৫ মভোোঃ ছুরুত জনব্বয তোেং সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৯৯ ০১৭৩৯৪৩৪৮৯৬ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৬ মভোোঃ সুরতোন মভোোঃ মুজোফ্পয মভোছোোঃ ভোনরকো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৪৭ ০১৯৩৭০১৭৩৪৮ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৭ মভোোঃ আোঃ খোনরক যকোয মকোয আরী ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০৩ ০১৯৯৩৬১৭২৪৬ ভধ্যোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৮ মভোোঃ মগোরোভ ছোনযোয়োয ইভোইর ভন্ডর মজোরভরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৬৬ ০১৯২০৮৯৯৩৮ পুযোনোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৪৯ মভোোঃ ফরদউজ্জোভোন যকোযমৃত মুজো যকোয মৃত মফরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪০৭ ০১৭৬৬৫৪৯২১১ পুযোনোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫০ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন ভন্ডর ইছোোক ভন্ডর রযপন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩৯ ০১৭৭৮২৫৯৪৫৭ পুযোনোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫১ োজী মভোোঃ োনছন আরী মখএনতোজ আরী মতোরযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩০ ০১৭৫২১৫১৫১৭৩ পুযোনোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫২ মভোোঃ মযত আরী যকোযমৃত মুজো যকোয মৃত মফরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩২৫ ০১৭২৩৯৬৫৩৩৭ পুযোনোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৩ মভোছোোঃ ঝযনো মফগভ মভোোঃ মযত আরী মভোছোোঃ সুিযী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩২১ ০১৭৬৬৩৮৩২৩৩ পুযোনোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৪ মভোোঃ আোঃ ভরজদ রফফয যভোন ভরযয়ভ মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪২১ ০১৭৬১৫৯৯০৮৭ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৫ মভোছোোঃ ভরযয়ভ আোঃ যরভ নোবোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮৯ ০১৭৯০৯৪৪৬৯১ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৬ মভোোঃ আোঃ যরদ ওভোন গরন কদবোনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮৪ ০১৭৫৪১৬১৪৬৫ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৭ মভোছোোঃ রউরী োজোোন রযরজয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫১ ০১৯২৪১৪৬১৮২ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৮ মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ মভোোঃ ওভোন গরন মখ মভোছোোঃ োভচুনোোয ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৫৬ ০১৭৭৩০৬৪৯০৮ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৫৯ মভোছোোঃ ররর মফগভ যমুজ আরী মভোছোোঃ আভরফয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৩৭ ০১৯১৬৫৪৫৫২৩ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৬০ মভোছোোঃ োোনোজ োযবীন মভোোঃ আোঃ কুদ্দুছ ভন্ডর মভোছোোঃ ভননো আযো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪১৫ ০১৭৮৬৬৭৩৬৬১ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৬১ মভোোঃ রদুর ইরোভ ইয়োনছোন ভন্ডর মভোছোোঃ পনত মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৮৬ ০১৭৫৯৯৩৮৩৪১ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৬২ মভোোঃ ছোকোত আরী ইয়োরছন োনভদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৩৭৩ ০১৭০৫৯১৯২৯৭ উত্তযোড়ো বোয়োযেয ম েংযোইর

১১৬৩ মভোোঃ সুরতোন আরী প্োেং মভোোঃ মুজোফ্পয প্োেং মভোছোোঃ ননকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০৫ ০৩০৬৯৮০৫০৬ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৬৪ মভোোঃ স্বন মভোোঃ মযোজ তোেং মভোছোোঃ ভোনজদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৬৬ ০১৯৯৬৯১৭৫৭০ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৬৫ মভোছোোঃ মপযনদৌী মফগভ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোছোোঃ ঝন বো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৭০ ০১৭২৫৩০৮০৪৬ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৬৬ মভোোঃ ভোসুদ যোনো মভোোঃ জুরভোত আকি মভোছোোঃ োরি মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯১ ০১৭২২০৩২২৪৬ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৬৭ মভোোঃ ইউসুপ আরী মভোোঃ জুরভোত আরী মভোছোোঃ োরি মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬১৯ ০১৭৫৮৯৬৪৭০৪ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৬৮ মভোোঃ মযজোউর করযভ প্োেং মভোোঃ মতোপোজ্জর মোনন প্োয়ভোনজদো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬১৭ ০১৭৮২২৬১৪৬২ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৬৯ মভোোঃ আরনছুয যভোন মভোোঃ মযত আরী মভোছোোঃ আঞ্জুনভোনয়োযো মফগভ৮৮৪৪৩৮০৯০৬২৮ ০১৭৪৯৪৫৫৪১৬ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭০ মভোোঃ নোন্নু যকোয মভোোঃ মভোছররভ উরিন যকোযমভোছোোঃ রযফুন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫১১ ০১৭৫১৮৫২৫১১ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭১ মভোছোোঃ রফররক মফগভ মভোোঃ আোঃ আরজজ মখোনদজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০৬ ০১৭৬৭১২৭২০৮ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭২ মভোোঃ আোঃ ছোরোভ মখ এছভোইর মখ অনরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৩২ ০১৭৫৪৭০১৪৮৫ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭৩ মভোোঃ মোনোউল্লো প্োেং আব্দুয যভোন সুিযী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৫৫ ০১৭৪৭৭৭০৫৩৯ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭৪ মভোোঃ আরতোফ মোনন প্োেংমভোোঃ রফফয প্োেং মভোছোোঃ পনত মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৭১ ০১৭০৪০১৪৩৬৪ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭৫ মভোোঃ োইফুর প্োেং মভোোঃ মুজোফ্পয প্োেং মভোছোোঃ ননকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৭৬ ০১৭৫৭২৩৬৫০৭ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭৬ মভোোঃ মোরোয়ভোন ভন্ডর মনদু ভন্ডর োযোনী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৫৭ ০১৭৪৮৩৭০৩২৩ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১১৭৭ মভোোঃ ছোত্তোয ড্োেং ফুর ভোমুদ প্োেং মভোছোোঃ জোনফদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৬১ ০১৭৪০২৯৭০৪৭ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭৮ মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ মভোকনছদ প্োেং মভোছোোঃ োজযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০৪ ০১৭৫৩৫৫৫০৫০ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৭৯ মভোোঃ আোঃ জোব্বোয মভোোঃ সুজোফত তোেং নুযজোোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৫০ ০১৭২৪১৯১৯০৪ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮০ মভোোঃ জোরোর প্োেং আোঃ যভোন জোনরো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬১৫ ৯১৭১৮৩৭৩৩২৫ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮১ মভোোঃ পজরোয যভোন অনদ আরী যকোয ফোোতন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫১২ ০১৭৭০৯৯৪৮৩৫ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮২ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন ভন্ডর মৃত কনছয ভন্ডর মভোছোোঃ রয মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৫৯ ০১৩০৮৯৬২৯১২ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৩ মভোছোোঃ নোজভো মফগভ মভোোঃ নজোফ যকোয মভোছোোঃ মযনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৫২২ ০১৭৫৮৩২৫৯২৪ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৪ মভোোঃ ফোদর যকোয মভোোঃ মভোনরভ যকোয মভোছোোঃ রযফুর মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৬৯ ০১৩০৮০৬৮৭৬৫ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৫ মভোোঃ আোঃ খোনরক যকোয মভোোঃ মভোনরভ উরিন যকোযমভোছোোঃ রযফুর মনছো মফগভ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৮১ ০১৭২৮৩৬৫১৬১ পূফ বোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৬ মভোছোোঃ ররিকো মফওয়ো রভজোনুয যভোন যনভছো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৭৩ ০১৩০১৪৭২২৫৪ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৭ মভোোঃ ভকবুর মোনন যকোযরভজোনুয যভোন যরভেো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯৫ ০১৭১৩৭৩৬৯০৯ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৮ মভোোঃ যোনর আকি মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন আকি ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯৩ ০১৭৫৭১৯৫৩৬৮ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৮৯ মভোোঃ আোঃ গরন আকি োোন আরী আকি জরযনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৩১ ০১৭৮৮১৩০১০৭ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯০ মভোোঃ খররলুয যভোন আকিোোন আকি জরযনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৫৩ ০১৭৭৬৫৯৮৯৩৫ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯১ মভোোঃ ফোফলু যকোয মভোোঃ ফোোদুয আরী যকোয মভোোঃ জরযনো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫২৭ ০১৭৬৬৪৭৩২২১ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯২ মভোোঃ মরোর আকি ঈভোন আরী আকি মভোোঃ আরভনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫১৮ ০১৭১০৮৬২২২৭ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৩ মভোোঃ নোজমুর মোনন যকোযমভোোঃ মগোরোভ ভওরো যকোযমভোছোোঃ নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৩৬ ০১৭১২৮৯২৩৬৯ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৪ মভোোঃ অনদ আরী ভন্ডর ফোোতন মফগভ ফোোতন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৩৫ ০১৭৩১৪৬৫৪৬৭ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৫ মভোোঃ রফ আকি আয়তন মফগভ আয়তন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৫০ ০১৭৩১৪৬৫৪৬৭ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৬ মভোোঃ েোন রভয়ো আকি আননছয আরী আকি মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৩৯ ০১৭৪০৯৬৭৪৭৬ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৭ মভোোঃ আোঃ ফোযী আকি োজী আম্মদ আরী োজী কুরছুভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৭৭ ০১৭৪১৫৮৮০৪৯ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৮ মভোোঃ আবু কোনভ ভরল্লক মভোোঃ মোনেন ভরল্লক মভোছোোঃ ফোছো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬০২ ০১৭৫৫৭৩৭০৪৪ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১১৯৯ মভোোঃ ছোভোদ আকি োোন আকি জরযনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৮৯ ০১৭৫৮২৮৭৯০৬ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০০ মভোোঃ রফফয যভোন যকোযছনেয আরী যকোয অনদো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫১৬ ০১৭৫০৩৫৬৪৪৭ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০১ মভোোঃ এযোদুর আরী আকিমভোোঃ নুযনফী আকি আনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৩৭ ০১৭৩৮২১০২১৬ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০২ মভোোঃ োছুর প্োেং মৃত ভনতোজ প্োেং মৃত ছোনফদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯৭ ০১৭৩৮৯০৮০৬৩ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৩ মভোছোোঃ আনরয়ো খোতুন আোঃ োরভদ যকোয মভোছোোঃ আয়ো ররিকো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৮৭ ০১৭৩৯৯৩৩৭০ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৪ মভোোঃ রর ন আকি তভনছয আরী আকি মভোছোোঃ োরভদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯০ ০১৭৮৭৫২৭৩১৩ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৫ মভোোঃ মুকুর ফোবু আনদর আকি মভোছোোঃ রভরন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৬০ ০১৭৯৯৩০০৬১৩ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৬ মভোছোোঃ মযখো োযবীন মভোোঃ রযয়োজ উরিন যকোয মভোছোোঃ জুনফদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৫৬ ০১৭১৫২৬০৭৩৯ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৭ মভোোঃ আরী আকফয যকোযশুকুয আরী যকোয জীভন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৮৫ ০১৭১০৭২৩৬৬৩ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৮ মভোোঃ মভোপোজ্জর আকি মভোকনছদ আরী আকি নখদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬২৬ ০১৭৯১৬১২৩৮৩ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২০৯ মভোোঃ আোঃ োরকভ আকি এিোজ আরী আকি োনয ফোনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৪৭ ০১৭৫৩৪৩৯৭৬৪ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১০ মভোোঃ আবু ছোইদ মভোল্লো মভোোঃ ভরজফয মভোল্লো মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৫৬ ০১৭৬৬৭৯৭৫৮৫ উত্তযোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১১ মভোোঃ রর ন আকি োভছুর ক মভোছোোঃ আরছয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬২৩ ০১৭৫৮৬১৫৯১৯ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১২ মভোোঃ আোঃ োন্নোন যকোয মগোরফোয মোনন যকোয সূম© মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৪১ ০১৭৫২৪৪৪১০৬ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৩ মভোোঃ আয়নোর যকোয এিোজ আরী যকোয োররভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫২৬ ০১৭৬৬৫৩৩১৯১ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৪ মভোোঃ পয়োর যকোয কুদ্দু যকোয রপনযোজো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০১ ০১৭৫০৫৫৬০০৫ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৫ মভোোঃ যরপকুর ইরোভ জহুরুর আকি আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৪৫ ০১৭৯৮৬৪৬৩৩২ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৬ মভোোঃ আোঃ খোনরক আকি ফোোজ উরিন আকি যোনফয়ো আকি ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৮৬ ০১৭৫৪৬২৪৭০০ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৭ মভোোঃ আননোয়োয মোনন প্োেংজনপয প্োেং মভোছোোঃ আননোয়োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৮৮ ০১৭৪৮৭০৫৪০১ ভধ্যোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৮ মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফগভ আোঃ গনী যকোয রযছন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৬৫ ০১৭৭৪৮৮৩২৩১ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২১৯
মভোোঃ োভছুয আরভ ভরতয়োয যভোনআরভয মোন যকোয োছুন নোোয ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৮০ ০১৭২২৯৪৪৬৯৮ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২০ মভোোঃ মরোকভোন মোনন ভন্ডরআরভয মোনন ভন্ডর মযরজয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৬৯ ০১৭৪৯৬৬৬৯৬৮ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২১ মভোোঃ আোঃ োরভদ ভন্ডর পরকয উরিন ভন্ডর আয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৬০১ ০১৭৪৬৭১৮৮০৩ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২২ মভোোঃ আর ভোমুদ ভন্ডর আোঃ ওয়োনদ ভন্ডর মভোছোোঃ রোর ফোনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৭৬ ০১৭৭৫৮৯৯৬২৭ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২৩ মভোোঃ ছোকোত ভন্ডর ভনয ভন্ডর ছোনরকো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৬২ ০১৭৭০০৯৯৩৩৮ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২৪ মভোোঃ ছোননোয়োয মোনন ভন্ডরআোঃ ওয়োনজদ মভোছোোঃ রোরবোনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৫২৮ ০১৭৭০৬৭৫৮৯২ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২৫ মভোোঃ ভগযফ আরী ভন্ডর মভোকনছদ আরী ভন্ডর ছোরকতন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯২ ০১৭২৭১৭৮৪২৫ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১২২৬ মভোোঃ খোনদ,মুর ইরোভ এিোজ ভন্ডর আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৯৪ ০১৭৪২৮৪৪৬৫৫ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২৭ মভোোঃ নুরুর ইরোভ আপজোর মোনন আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৬১০ ০১৭১৪৯৮৯৪০০ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২৮ মভোোঃ আোঃ জব্বোয ভন্ডর এিোজ আরী ভন্ডর আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৫১ ০১৭৯৭২৯৭৬৪৪ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২২৯ মভোোঃ আরভয ভন্ডর এিোজ আরী ভন্ডর আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৯৩ ০১৭১৬৫৪৮৪৩৪ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩০ মভোোঃ আোঃ খোনরক মভোোঃ ফরছয উরিন ভন্ডর মভোছোোঃ কোঞ্চন ভোরো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৬৬ ০১৭১৬৪২৭৩৪৬ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩১ মভোোঃ আবুর কোনভ মভোোঃ ফরছয উরিন ভন্ডর মভোছোোঃ কোঞ্চন ভোরো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬০৭ ০১৮২৩৮৩৩৮০১ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩২ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোোঃ আব্দুয যরদ ভন্ডর মভোছোোঃ ভয়জোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৪৪ ০১৩০৬৫১৯২২৭ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৩ মভোোঃ আব্দুয যরদ ভন্ডর মগোনিয ভন্ডর ভরযয়ভ খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৩৩ ০১৭৪৬৮৯৩৫৯০ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৪ মভোোঃ আরোজ ভন্ডর মভোোঃ জোভোর ভন্ডর মভোছোোঃ মোননকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৬৮ ০১৭৭৭০১৭০২৯ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৫ মভোোঃ আননোয়োয মোনন ভন্ডরওয়োনজদ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ রোর বোনু ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৫৯ ০১৩১০২৭২৩৪ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৬ মভোোঃ মভোকবুর মোনন ভয়দোন আরী ভরজযন ৮৮৪৪৩৮০৯০৬০৮ ০১৭৫৮২১৬৪৪১ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৭ মভোোঃ মগোরজোয মোনন মখজভত আরী মখ মভোছোোঃ আনয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬০৩ ০১৭২৩৭৪৭৭০৯ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৮ মভোোঃ আবু োইদ ইরি আরী জরযনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৮৪ ০১৭০৬৪৫৫৯৮৭ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৩৯ মভোোঃ ইকফোর মোনন (দুদু)নুরুর ইরোভ খোন সুরপয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৬৫ ০১৭৬৭৬৯৮৮২০ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪০ মভোোঃ রযফুর আরভ নুরুর ইরোভ খোন মভোছোোঃ সুরপয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৬৮ ০১৭১৬২৪৫৮৩৭ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪১ মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোোঃ আোবু তোনরফ মভোছোোঃ োরদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৩৭ ০১৭৯৯১৭৫৯৩৬ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪২ মভোোঃ োয়দোয আরী ভন্ডর মৃত মকতোফ আরী ভন্ডর মৃত জোয়দো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৬৪ ০১৭৫৯৬৬১৬০৯ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৩ মভোোঃ জয়নোর প্োেং মছোনকো প্োেং আনফদোন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৭৯ ০১৭৭৫৭০২০০৪ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৪ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ যরফউর মোনন মখোনদজো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০৯ ০১৭৬৬৫৩২০২৪ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৫ মভোোঃ মজরক মখ ভনয়জ মখ ফোোতন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০৮ ০১৭২২১৩০৭৩২ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৬ মভোোঃ মোনর যোনো ভরপজ উৃরিন ভন্ডর মভোছোোঃ ছবুযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৪৪৪ ০১৭৮২০৪৮৫৬৬৮ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৭ মভোোঃ আোঃ রতীপ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন তোেং মভোছোোঃ রোইরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬২১ ০১৭৬৭৪২৬৩৯৭ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৮ মভোোঃ রপউর আরভ ঝন্টু আরদলুজ্জোভোন মখ োরফনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৫৮ ০১৭৪০৩৮৮২০৬ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৪৯ মভোোঃ জুযোন আরী ভন্ডর ভনয়জ ভন্ডর যরভছো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৫২১ ০১৭৭৪০৪৯৪৭৬ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫০ মভোোঃ নফী ভন্ডর মৃত মনদু ভন্ডর ভোনজদো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৭৪ ০১৩১০৩২৭৪১১ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫১ মভোোঃ আোঃ োই মুজোভ প্োেং জোনফদোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৫০০ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫২ মভোোঃ সুরুতজোভোন মভোোঃ জুযোন ভন্ডর মভোছোোঃ যোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৬০ ০১৭৬৫২৫৭৬০৪ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫৩ মভোোঃ মররভ মযজো মনজোফত আরী ভন্ডর মভোছোোঃ ভোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯১০০৮ ০১৭৯৫৯০৬৪০৭ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫৪ মভোোঃ ো আরভ জোরোর আকি মভোছোোঃ ছুবুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯১১১০ ০১৭৭৮৮৮৪৩৬৭ রিভোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫৫ মভোোঃ োরপজুয যভোন মুিী আোঃ যরভ োরভদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৫৮৯ ০১৭১৮৯৩৫৯৪৪ দরিণোড়ো েয ম েংযোইর ম েংযোইর

১২৫৬ মভোোঃ ভোঙ্গন আরী যকোযমভোোঃ ভরপজ উরিন যকোয মভোছোোঃ আরছয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৪৯ ০১৭৩৫৩৩১২৬১ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৫৭ মভোোঃ ছররভ আকি মৃত মদযোজ আরী আকি মভোছোোঃ োভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮১২ ০১৩০১৪৭১৮১৭ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৫৮ মভোোঃ মযত আরী মভোোঃ আব্দুর জব্বোয আকি মভোছোোঃ ভোনরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭০৩ ০১৭৪৩৬৪১৩২২ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৫৯ মভোোঃ একযোমুর ক মদযোজ আরী আকি মভোোঃ রয খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৪৫ ০১৭৬৬৯০২৮৯৪ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬০ মভোোঃ আব্দুর আরজজ আকিমভোজোফ্পয মোনন আকি মভোছোোঃ যোনফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭১৮ ০১৭৫২৮২৩৩৮৬ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬১ মভোোম্মোদ আরী যকোয ভরপজ উরিন যকোয মভোছোোঃ আরছয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮১৮ ০১৭৫১৮৯৫৯৫২ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬২ মভোোঃ তোইজুর ইরোভ মদযোজ আরী আকি মভোছোোঃ োভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৪৮ ০১৭১৭২৫৬৭৩৮ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৩ মভোোম্মোদ আরী আকি মভোোঃ মভোজোফ্পয আরী আকিমভোছোোঃ জনফদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৪১ ০১৭৫৭৬৩৭২৫৬ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৪ মভোোঃ নফো আরী যকোয ভরপজ উরিন যকোয মভোছোোঃ আরছয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৬৭ ০১৭৪৭৮৫৩৪৮৮ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৫ মভোোঃ আরতোপ মোনন যকোযভরপজ উরিন যকোয মভোছোোঃ আরছয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭০০ ০১৩১৪০৯৬১০৬ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৬ মভোোঃ আব্দুর ভরভন যকোযমভোোঃ জোভোর যকোয মভোছোোঃ ভরনজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০৬ ০১৩০৮৫৮৫১৯৯ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৭ মভোোঃ আম্মদ আরী মভোোঃ ভরপজ আরী যকোয মভোছোোঃ আরছয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭২১ ০১৭৮৬৬০৭৫২৫ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৮ মভোোঃ আব্দুয যরদ যকোযজয়নোর আনফরদন মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৯০ ০১৭২১৩৩৮০৮৩ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৬৯ মভোোঃ যভো তুল্লো োযন ভন্ডর মভনযোজ মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭১৫ ০১৭৩৬৭১৪৩০৮ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭০ মভোোঃ মদনরোয়োয মোনন আকিমভোোঃ মভোজোফ্পয মোনন আকি মভোছোোঃ জনফদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০৪ ০১৯৩৩২৫৩৬৮ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭১ মভোছোোঃ ভভতো খোতুন মভোোম্মোদ আরী োরপজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮২১ ০১৭৩৯৯৪৮৪০২ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭২ মভোোঃ আব্দুর গফুয ভন্ডর োযোন ভন্ডর মভনযোজ মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০৭ ০১৩১০৩২৬৮৫৬ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭৩ মভোোঃ আবু মুছো (ভুলু) মভোগনছদ আরী প্োভোরনক ঠুলু খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭০৭ ০১৯১০২৩৮০৫৯ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭৪ মভোোঃ আকতোয আরী মভোোঃ আবু মুছো (ভুলু) মভোছোোঃ োভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭২৮ ০১৩১৯৯৬৫৩১৬ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১২৭৫ মভোোঃ আোন োরফফ আব্দুর প্োভোরনক ভযহুভো অরফযন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৭৬ ০১৯২০৫৬৯৫৭৪ েয মধোকোরি মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭৬ মভোছোোঃ ভরজবনো মফগভ মভোোঃ মভোফোযক আরী যকোযছোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৯২৬ ০১৭৫৮৬২১৫০৪ কনরজোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭৭ মভোছোোঃ যোরদো োযবীন আোঃ ভরভন মভোছোোঃ ভরি্রজনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৫৮ ০১৭৫৮৭০৯০৮২ কনরজোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭৮ মভোছোোঃ োররভো মফগভ মভোোঃ তোযো রভয়ো মভোছোোঃ মযোনকয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮২৪ ০১৭১০৭২৩৬৩৬ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৭৯ মভোোঃ মতোজোভ প্োভোরনক মভোোঃ যভজোন প্োভোরনক মভোছোোঃ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৭৭ ০১৭৫৩৭২৬০১৩ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮০ মভোোম্মোদ আরী মভোোঃ মযত আরী মভোছোোঃ োরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৯৩ ০১৭৯৪৫৪৬৫৬১ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮১ মভোোঃ আরভো আরী আোন আরী যকোয মভোছোোঃ আননোয়োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৮৫ ০১৭১৪৯২৮৩৪১ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮২ মভোোঃ আদভ আরী মভোোঃ মযত আরী মভোছোোঃ ছোনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০৩ ০১৭২৪৫৯৯৮৪৮ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৩ মভোোঃ মদনরোয়োয মোনন যকোযদোনযোগ আরী যকোয তোরযন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭০১ ০১৭২৬২৮৫৪৮৭ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৪ মভোোঃ মখোদো ফক্স মভোোঃ ভরজফয ভরল্লক মভোছোোঃ োিনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৯৯ ০১৯১১৬৩৯১১৫ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৫ মভোোঃ রজন্নো রভয়ো মভোোঃ ভরজফয যভোন মভোছোোঃ োিনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৫৯ ০১৩০৭০৮৪৩৭৬ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৬ োজী মভোোঃ আরতোপ যকোযদোনযোগ আরী যকোয তোরযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৪৭ ০১৭৮৫০১৪৪৫৪ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৭ মভোোঃ আব্দু ছোভোদ মযত আরী মখ মভোছোোঃ ছোনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৯৩ ০১৭২৪৫৯৯৮৪৮ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৮ মভোোঃ রজল্লুয যভোন যকোযআব্দুয যভোন যকোয ছুযভোদোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৪৮ ০১৭৫৭৪৪৮৫২৮ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৮৯ মভোোঃ রজন্নো যকোয আব্দুয যভোন যকোয ছুযভোদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭২৬ ০১৯৩৯৭৯৪৬৯৫ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯০ মভোোঃ োলোন আরী মভোোঃ যভজোন আরী মভোছোোঃ ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৫৪ ০১৭১৭৭৬৭১৭৩ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯১ মভোোঃ আবুর কোরোভ আজোদভোমুদ মোনন আননোয়োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৬০ ০১৭২৯৯৩১০৮৪ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯২ মভোোঃ ভয আরী ভন্ডর মভোোঃ ইরি ভন্ডর মভোছোোঃ রোইরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৪২ ০১৭৪১২০৮৮৭৪ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৩ মভোোঃ মুকুর ভন্ডর মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুছ ভন্ডর মভোছোোঃ যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০০ ০১৭৪১৫৯৪১১৮ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৪ মভোোঃ আব্দুর খোনরক যকোযফোোদুয যকোয ওরছভো খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৪২ ০১৮৬৫৩০৭২৮৫ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৫ মভোোঃ োনগয আরী মভোোঃ মজোনোফ আরী মভোছোোঃ ফুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৩৭ ০১৭০৮৭৩২৮৯৬ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৬ মভোোঃ জুরো যকোয আব্দুয যভোন যকোয ছযভোদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭২৩ ০১৭৩৪৬৬০৫৯৫ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৭ মভোোঃ মভোক্কোনদছ যকোয মভোিোজ আরী যকোয ছোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭০২ ০১৭৮৩৪৬৩৩৭৪ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৮ মভোোঃ আরী আক্কো যকোযমৃত মভোিোজ যকোয মৃত ছোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮২২ ০১৭২৯১১৮০২৭ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১২৯৯ মভোোঃ মবোরো যকোয মভোোঃ মগোরজোয আরী যকোযোনভেো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৩৩ ০১৭৫৪১৬৪৪৮৮ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০০ মভোোঃ üদয় হ  সেন পল শমভোোঃ আব্দু োত্তোয যকোয মভোছোোঃ আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৫৩ ০১৭৭৯৬৪৯৩৬ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০১ মভোোঃ আব্দুর খোনরক যকোযডোোঃ আব্দুর জব্বোয যকোয রযফুন মনছো ৮৮৪৪৩৮০৯০৮২৬ ০১৭২৮৭৭৬২৮২ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০২ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোোঃ োযোন আরী আকি োভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৯৮ ০১৭৩৪৩৪৯০১৫ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৩ মভোোঃ োগয আরী যকোয কোনভ আরী যকোয কভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৬৪ ০১৭১৮৮৩৯২৬১ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৪ মভোোঃ আব্দুর ভরতন যকোযভরজফয যভোন যকোয মযরজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৪৪ ০১৭৭৯৭৫৭৫৩২ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৫ মভোোঃ ো আরভ মভোোঃ নরজভ উরিন ভন্ডর জনফদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮১৩ ০১৭৯১৬০৭০৩১ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৬ মভোোঃ দুরোর মোনন মভোিোজ আরী পরকয ভোনরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮১৭ ০১৯৩৬৪৪৯০১১ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৭ মভোোঃ আরতোপ মোনন মৃত আব্দুর কুদ্দু যকোয যরভো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৪৯ ০১৭৫৬৯০১৪১২ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৮ মভোোঃ আব্দুর োরকভ মভোোঃ আব্দু ছোত্তোয আকি মভোছোোঃ জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৮৭ ০১৭১২১১৩০৯৮ আকিোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩০৯ মভোোঃ আকফয মোনন ভন্ডরমভোোঃ োনছন আরী মভোছোোঃ েোনফদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮২০ ০১৩০০৪৫৪৪২৪ আকিোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১০ মভোোঃ োনযজ আরী আকি মভোোঃ রদুর ইরোভ মভোছোোঃ োররভো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭২৭ ০১৭২৯৫২৫৩৪১ আকিোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১১ মভোোঃ আব্দু মোফোোন আকিমভোোঃ রদুল্লো আকি মভোছোোঃ োররভো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৮৭ ০১৭০৫৮৯১৩৬৪ আকিোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১২ মভোোঃ মররভ মযজো মভোোঃ রদুল্লো আকি মভোছোোঃ োররভো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৯৭ ০১৯১৮৫২০৫৯৪ আকিোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৩ মভোোঃ একযোভ আরী মভোোঃ আব্দু ছোত্তোয আকি মভোছোোঃ জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮১০ ০১৭৩৯৩৮৬২৭২ আকিোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৪ মভোোঃ ীযো যরপকুর ইরোভ োরি মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৯৮ ০১৭৮৩৪৬৩১৬০ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৫ মভোোঃ োনু যকোয সুজোফত আরী যকোয রযছন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭১২ ০১৭৪৯৮৯৩১১১ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৬ মভোোঃ আবু কোরোভ মতোভনছয ভন্ডর রকনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৮১৬ ০১৯৮৯০৮২১৬৫ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৭ মভোোঃ নোন্নু আকি ভনতোজ আরী আকি মোননকো ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৬৯ ০১৭৭৬০৯৬৬৯২ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৮ মভোোঃ তোযো ভন্ডর মভোোঃ সুরুজ ভন্ডর মভোো্ছোোঃ মজোনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৫৭ ০১৭৯৫১৮৭১১৯ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩১৯ মভোোঃ ভতুবজ আরী আকি ততয়ফ আরী আকি ফোোতন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০৯ ০১৭৪৭৬৭৮৩০২ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২০ মভোোঃ মোরোয়ভোন আরভয মোনন আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৯৯ ০১৭২৪৫৫১৫৬৫ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২১ মভোোঃ জুররপকোয যকোয মৃত কোনভ আরী যকোয কভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৩৩ ০১৭৩১৭৮৯০৯০ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২২ মভোোঃ মজন্নত আরী মভোোঃ এজোোয আরী তোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৩৪ ০১৭৪১৭২৩২২১ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২৩ মভোোঃ েোন রভয়ো মভোোঃ রফো মভোছোোঃ ছযনফদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮২৭ ০১৭৯৫১৮৭১১৮ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৩২৪ মভোোঃ জোরদুর ক আোঃ যভোন যরভছো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৮৫২ ০১৭৪১৬৮১৫৮৪ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২৫ মভোোঃ আব্দুর করযভ যভজোন আরী ছোনফদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৩৬ ০১৭৯৫৮৭৮১৭৩ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২৬ মভোোঃ নজযর ইরোভ আরজভ উরিন ভন্ডর কোজুরী ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৬১ ০১৭৬৫৫০৯৬৯৫ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২৭ মভোোঃ আবু ছোইদ প্োভোরনক মভোোঃ আরজমুরদদন প্োভোরনকমভোছোোঃ মোনোফোয মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮০৯০৬৯১ ০১৭৫৮২৭৪৫৬৮ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২৮ মভোোঃ আোঃ ভরজদ সুজোফ সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৩১ ০১৭৮৭৩১৫৬০৪ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩২৯ মভোোঃ আয়নোর যকোয োযোন যকোয মযজোতুন খোতুন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৩৯ ০১৭২৪৪৮১৯২৯ রিভোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩৩০ মভোোঃ তুরন উরিন মভোোঃ যরভ ফক্স মভোছোোঃ মোনোবোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৭৩ ০১৭৫০১৮৬৩৮৫ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩৩১ মভোোঃ সুরুজ্জোভোন রফো সুযভোদোন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭৮৬ ০১৭৭১৮৩২৮৯১ ফোগরেোড়ো মধোোকোরি ম েংযোইর

১৩৩২ মভোোঃ োভত আরী ভরজফয যভোন মভোছোোঃ োরছনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১০৭ ০১৮৮৯১৭৯৪৯৪ উত্তযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৩ মভোছোোঃ রোবরী মফগভ মভোোঃ আোঃ ররতপ মভোল্লো মভোছোোঃ মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৯৪ ০১৭৯৪৫৪৭৫৯৮ উত্তযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৪ মভোোঃ আব্দুর আরীভ ভযতুজ আরী তোযো বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০১৪৫ ০১৭৯১৬৯৭৮১৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৫ মভোোঃ নোজমুর ক মভোোঃ আোঃ োভোদ আকি খোরদজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২১২ ০১৭২৮৬৬৫৪৯২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৬ মভোোঃ নুয ই আরভ ররিকোভছুর ক মভোছোোঃ নুয জোোন ৮৮৪৪৩৮১১০০৮২ ০১৭১০৭২৫৬৮৩ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৭ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মভোোঃ ভভতোজ মখ মভোছোোঃ তোযরপন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৬৭ ০১৭৯৩৯৬২০৭৯ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৮ মভোোঃ মগোরোভ মোনন ভন্ডরীদোয ভন্ডর তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১১৫ ০১৭৬৬১৩৬৭২২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৩৯ মভোোঃ আরভনুর ইরোভ মভোোঃ মভোফোযক আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩১৮ ০১৭৩৩২৫৩০৬০ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪০ মভোোঃ আব্দুর ফোযীক মভোোঃ রোর রভয়ো রভন আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৫০ ০১৭০৬৬৪৬৭৫৪ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪১ মভোোঃ মররভ যকোয সুজোফত যকোয জরভরো ৮৮৪৪৩৮১১০২৩৯ ০১৭০৫৩১৫১২৭ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪২ রভন আরছয়ো মফগভ মভননছয মখ োভতব ৮৮৪৪৩৮১১০২৪৫ ০১৭৪৯০১৫৮৩৯ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৩ মভোোঃ োন্নোন যকোয সুজোফত যকোয জরভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৪৮ ০১৭২৫৭৪৪৬০৪ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৪ মভোোঃ য যকোয মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয যকোয রভন ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০২১ ০১৭৬৬৭৯৪১৬৪ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৫ মভোোঃ আব্দুর ভোনরক মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয যকোয রভন ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২২৫ ০১৭৪৫৯৫১১৮৭ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৬ মভোোঃ ফোবু ভন্ডর জোভোর ভন্ডর সূম©̈ ৮৮৪৪৩৮১১০২৪০ ০১৭৬৫১৬৬০৩১ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৭ মভোোঃ আবু ফক্কোয মৃত ততয়ফ আরী যকোয মৃত ভোনজদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৮৬ ০১৭৮৪৩৭৯৬১৬ রদয়োযোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৮ মভোোঃ আর ভোমুদ যকোযমভোোঃ আপছোয আরী মভোছোোঃ ভননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৬৫ ০১৭৭৬৬৪৬২০৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৪৯ মভোোঃ মজোস্নো ভন্ডর মভনোজ আরী ভন্ডর যোনফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০৪৫ ০১৭৪৫২৭৭৩১৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫০ মভোোঃ আোঃ যরভ ভ্রভয আরী সূম©̈  মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০২৯৮ ০১৭৮৫৫৫৩৬৮৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫১ মভোোঃ মজরক মবোভয আরী যকোয মভোছোোঃ সূম ©̈ ৮৮৪৪৩৮১১০২৬২ ০১৭৪৬৬৯৫৪২৯ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫২ মভোোঃ সুরুত জোভোন তরছয উরিন জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০২৩ ০১৭৮৬৬০৬১৯০ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৩ মনভোোঃ আোঃ ছোযোভ যকোযতরছয উরিন যকোয জোোনোযো ৮৮৪৪৩৮১১০৪১২ ০১৭৮২২২১০৯৫ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৪ মভোোঃ আক্তোয মোনন আোঃ গরন মুরি আনরয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৩১ ০১৯৮০১৬৬৭০০ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৫ মনভোোঃ মরোর উরিন ফোোজ উরিন মখ আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৫৮ ০১৯৫২১২৩৯২৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৬ মভোোঃ আবু োইদ মভোোঃ ভনয আরী মভোছোোঃ নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৪২ ০১৮২৭৩১৭২৮৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৭ মভোোঃ ভোসুদ যোনো মভোোঃ মভোপোজ্জর মোনন মভোছোোঃ মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০২২ ০১৭১৯৬৪৩৩৮৬ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৮ মভোোঃ আোঃ জররর ফোনয ভন্ডর তরছযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১৪১ ০১৭৪৮২৯৩০৪১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৫৯ মভোোঃ যভজোন আরী কোনু যকোয োকোতন ৮৮৪৪৩৮১১০২০৯ ০১৭৫৪১৯৩৯৯১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬০ মভোোঃ আযোফুর ইরোভ তরছয উরিন ফুরভরত ৮৮৪৪৩৮১১০০৭০ ০১৯২২২৮২১৩৬ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬১ মভোোঃ খররলুয যভোন জুব্বোয মভোল্লো যেংফুর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০২৯ ০১৯৬৪৬৪২৫৬৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬২ মভোোঃ নুযর ইরোভ েোদ আরী যকোয নূযজোাোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩২৭ ০১৯১২৬১০৯২২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৩ মভোোঃ লুৎপয যভোন দরফযমগোরজোয মোনন সুরপয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০১৬ ০১৩১৯৭৫৪৭১৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৪ মভোোঃ আবুর মোনন যকোযভয়দোন আরী যকোয ফোোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১৩২ ০১৭১৬৫২৯৬৩৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৫ মভোোঃ আবু োনভ আকি মভোোঃ সুজোফত মোনন মভোছোোঃ তোকরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৪৩৩ ০১৭০৫৩৪৪৯৪৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৬ মভোোঃ আবুর কোরোভ আজোদমভোোঃ সুজোফত আরী আকি মভোছোোঃ তোকরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০২০৩ ০১৭৫৭২০৫৪৯২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৭ মভোোঃ ইভোইর মোনন মভোোঃ মকোফোদ মোনন মভোছোোঃ ভরতফুর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৫৬ ০১৭৮২২২১২২৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৮ মভোোঃ যরফউর ইরোভ মভোোঃ আোঃ োভোদ আকি খোরদজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২০৭ ০১৯৬৫১৩৩৬৭৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৬৯ মভোোঃ আোঃ যরভ মযোজ মুরি অরফযন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৪৬ ০১৭৯১৬৯৭৭৮০ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭০ মভোোঃ মভোকোনিছ আরী যকোযভয়দোন আরী যকোয ফোোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৩২০ ০১৭৯০৮৬০১৮৫ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭১ মভোোঃ আবুর কোনভ যকোযভযতুজ আরী যকোয তোযো বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০১৪৪ ০১৭৫৪২৩৪৪০৫ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭২ মভোোঃ মরবু আকি মভোোঃ মোনোউল্লো আকি মভোছোোঃ োরছনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২২০ ০১৭৫৬৬২৯২০১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৩৭৩ মভোোঃ জোভোর উরিন মভোফোকয আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আরছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৬৮ ০১৭৬৬৩০২৩২৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭৪ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মকোফোদ আরী যকোয খোরদজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৩৬ ০১৭২৬২৮৫২৯৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭৫ মভোোঃ আরভরূর ইরোভ মকোফোদ আরী যকোয খোরদজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৩৩ ০১৭৮৯১৯০২০৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭৬ মভোোঃ রর ন আকি মখোকো আকি োনজযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৬০ ০১৮৫৮৬১৫১৪০ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭৭ মভোোঃ মতোপোজ্জর মোনন মভোোঃ ভঢদোন আরী যকোয মভোছোোঃ ফোোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১২৯ ০১৭৫৯৭১১৮১৯ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭৮ মভোোঃ আোঃ োররভ আক্তোয মোনন মভোছোোঃ আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৩৯ ০১৭৫৪২৪৫৫৭৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৭৯ মনভোোঃ নজরুর ইরোভ ভকবুর মোনন মভোছোোঃ সুখী মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১১৬ ০১৮৮২১৯৬২৮৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮০ মভোোঃ পজলুর ক আকি মৃত জুব্বোয আকি মৃত োররভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১২৫ ০১৭৩৮৪১৯১০৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮১ মনভোোঃ পরযদুর ইরোভ মভোোঃ আোঃ োভোদ আকি মভোছোোঃ খোরদজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২০৫ ০১৩১৬০১১৯৭৯ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮২ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোোঃ মকোফোদ আরী ভরতফুর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৫৭ ০১৭৯৫১৪৪০৮৬ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৩ মভোছোোঃ কুরছুভ মফগভ জভনয আরী ভন্ডর আনফদোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৫৫ ০১৭২৬৭৩৭৩৯৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৪ মভোছোোঃ আনছোয আরী মকোযফোন আরী মভোছোোঃ ভরযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৫২ ০১৭৪৬৬৮৭০৬১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৫ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ আজোোয আরী আকি জোোনোযো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০১২১ ০১৯৩৯৭৯৮২৭৫ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৬ মভোোঃ আব্দু ছোরোভ আকিআপজোর মোনন আকি মভোছোোঃ জরভরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০১৯৯ ০১৭৪৬৪০৪৩৩৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৭ মভোোঃ ো আরভ মভোোঃ ইরি আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োনদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১১৯৭১ ০১৩০৮৫৮৫২৬৩ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৮ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোোঃ োরুন অয যরদ মযনু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৯৮ ০১৩০৫৭৭৭৫৬৩ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৮৯ মভোোঃ রদুর ইরোভ োভোন ভন্ডর মভোছোোঃ োনয বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০১৫০ ০১৭২৪৫১৫৬৯৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯০ মভোোঃ আরোরভন আকি মভোোঃ আব্দুয যরদ আকি মভোছোোঃ জরভরো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০৫৩ ০১৭৫৪১৯৪২২৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯১ মভোোঃ ভধু ভন্ডর আোঃ কোনদয ভন্ডর মভোছোোঃ তয়দোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২১৩ ০১৭৫৪১৯৬৫৬২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯২ মভোোঃ ওফোয়দুর ক আোঃ োরভদ যকোয োনফদোন মনো ৮৮৪৪৩৮১১০২১৪ ০১৮১৯২৩১২৭৫২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৩ মভোোঃ মযত আরী প্োেং মভোোঃ ভিোজ আরী প্োেং আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০১৮৫ ০১৭৭৫১২৮২৩২ মছো নোরিনো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৪ মভোোঃ আবু ছোভোদ প্োেং মভোোঃ ভিোজ আরী প্োেং আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৮৩ ০১৭২৯৫২৫৩৪৬ মছো নোরিনো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৫ মভোোঃ আরভয মোনন প্োভোরনকমভোোঃ ভিোজ আরী প্োেং আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৯১ ০১৭৯৩৪৩৮৩৩৭ মছো নোরিনো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৬ মনভোোঃ আবুর কোরোভ প্োভোরনকমভোোঃ ভিোজ আরী প্োেং আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১৮৪ ০১৭৪২০৭২৯৭৬ মছো নোরিনো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৭ মভোোঃ আতোোয আরী ভন্ডরমভোোঃ মভনোজ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ যোনফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০৪২ ০১৭১৭০৭৬৫৩৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৮ মভোোঃ ভোমুদুর োোন মভোোঃ ইরি আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োনদো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৯২ ০১৭৫৪১৩০৫৯৪ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৩৯৯ মভোোঃ জোভোর মোনন মভোোঃ মতনছয আরী ভন্ডর মভোছোোঃ রপনযোজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৫২ ০১৯৩৫৬৯৮৪৪৭ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০০ মভোোঃ খররলুয যভোন মভোোঃ এনছোফ আরী ভন্ডর খোরদজো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০৭৯ ০১৯৩১৫৩৭২০৮ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০১ মভোোঃ আরতয়োয যভোন োড়োন উরিন ভন্ডর ভরযওভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৬৭ ০১৭১০৬০৮৭০৩ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০২ মভোোঃ খোনদমুর ইরোভ যকোযমভোোঃ পজর করযভ যকোয মভোছোোঃ সূম ©̈  বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০০১৭ ০১৯১৪০৯৬৭৮৪ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৩ মভোোঃ রভন্টু খোন মভোোঃ মোযোফ আরী খোন মভোছোোঃ োরি মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৭৪ ০১৭৮৩৯২৩১০৭ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৪ মভোোঃ আোঃ ভোনরক যকোয মভোোঃ ওভোন গরন যকোয ভোনরকো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৪০০ ০১৯৪৫৩০৯৮১৮ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৫ মভোোঃ মভোখনরছুয যভোন আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভোছোোঃ করনুয মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৬৪ ০১৭৫৪১৬১৪৭৫ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৬ মভোোঃ আব্দু ছোরোভ খোয়রুজ্জোভোন ভন্ডর মভোছোোঃ ছোনরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০৭৪ ০১৭২৫০৫০০৯২ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৭ মভোোঃ আকফয আরী জনয আরী প্োভোরনক মভোছোোঃ ফোোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১৬৭ ০১৩১৮২৪৩০৪৪ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৮ মভোোঃ ভয়নোর ক ভন্ডর মভোোঃ োিো ভন্ডর মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০১৩ ০১৭৬৮৬৩৯৩৬৯ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪০৯ মভোোঃ ছোইফুর ইরোভ মভোোঃ ইনছোফ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োরপজো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৮১ ০১৭২০৬২১১৭৩ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১০ মভোোঃ োভনজরো মভোোঃ োভোদ আরী মভোছোোঃ আননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪২৫ ০১৭৯৩৩৩৯২৮৬ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১১ মভোোঃ আব্দু ছোভোদ জোভোত আরী মগোনরভোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০১৬৯ ০১৭৪৬৯৩৫৯৬১ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১২ মভোোঃ আব্দুর খোনরক ছোকোওয়োত ভন্ডর মভোছোোঃ আনরয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৩৭১ ০১৭৩৬৭৭৭২০৮ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৩ মভোোঃ আব্দুর ভোনরক ছোকওয়োত মোনন ভন্ডর মভোছোোঃ আনরয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০১০ ০১৮৭৮৬২১৫৭৮ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৪ মভোোঃ যরফউর আওয়োর ছোকোওয়োত ভন্ডর মভোছোোঃ আনরয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৩৭৫ ০১৭৯৫৪৬৫৪৩৬ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৫ মভোোঃ আভজোদ মোনন মভোোঃ জয়নোর আনফরদন মভোছোোঃ আরভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৫০ ০১৮১৪৯২০২০৪ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৬ মভোোঃ আরোউরিন যকোয মভোোঃ আব্দু োভোদ মভোছোোঃ আননোয়োযো ৮৮৪৪৩৮১১০৪২৯ ০১৮৬২৯৪৬৪০৩ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৭ মভোোম্মোদ আরী মোনন আরী মভোছোোঃ ভোনফদোন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১৭০ ০১৭০০৬৬৭২৬৮ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৮ মভোোঃ আব্দুর ভরভন যকোযমভোোঃ ইভোইর মোনন মভোেোোঃ ভননোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৮০ ০১৭৮৫৪৩৯৫৩৫ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪১৯ মনভোোঃ আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভোোঃ ফোনছয আরী ভন্ডর মভোছোোঃ যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৮৪ ০১৯২৪৩৪৮৩১৯ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২০ মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু আকিমকোফোদ আরী যকোয মভোছোোঃ কদবোনু ৮৮৪৪৩৮১১০০৯৬ ০১৭৮০৮১১০২৭ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২১ মনভোোঃ যজফ আরী মকোফোদ মোনন মভোছোোঃ কদবোনু ৮৮৪৪৩৮১১০১৬৩ ০১৭৫৬০৮৭৩৬৩ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৪২২ মভোোঃ নোন্নু ভন্ডর মভোোঃ ভোজভ মুরি মভোছোোঃ ডোররভন ৮৮৪৪৩৮১১০৪৩২ ০১৯২০৫৬২২৭৫ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৩ মভোোঃ ছুরুজ্জোভোন ভন্ডর মভোোঃ নোজভত আরী ভন্ডর মভোছোোঃ োজযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৭৩ ০১৭৭৯৭৩০৩৪৪ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৪ মভোোঃ মোযোফ আরী ভন্ডরমভোোঃ মজনকত আরী ভন্ডর অনভদোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০১৩৫ ০১৭১৭৫১৪৯৮২ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৫ মভোোঃ শুকুয আরী মকোফোদ মোনন মভোছোোঃ কদবোনু ৮৮৪৪৩৮১১০১৬১ ০১৭৪০৪০৮০৪৪ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৬ মভোোঃ ছননোয়োয মোনন মভোোঃ জোনফদ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ রযছন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৬৯ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৭ মভোোঃ তোইজুর ইরোভ মভোোঃ আব্দু ছোরোভ যকোয মভোছোোঃ নোজভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৩৫ ০১৭৮২৭৪৪৭৭৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৮ মভোোঃ পরযদুর ইরোভ যমুজ আরী রভন োররভো ৮৮৪৪৩৮১১০৩০৫ ০১৯২৬৩৩৯৭৩১ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪২৯ মভোোঃ োইদুর ইরোভ মভোোঃ যইজ উরিন ইরোভ োনরো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০৩৩ ০১৩০৭৯৬৩০৭৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩০ মভোোঃ আজোোয আরী তোলুকদোযমভোোঃ জুযোন আরী তোলুকদোযআননোয়োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০২৫ ০১৭৬১৭৬৮৬২৫ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩১ মভোোঃ মগোরোভ ভোসুদ ভোোতোফ উরিন মৃধো ভোনজদো ৮৮৪৪৩৮১১০১৫৮ ০১৭১০৮৬৬৮৭৫ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩২ মভোোঃ পযভোন আরী ভন্ডর কুোই উরিন ভন্ডর কভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৯৬ ০১৭৬৮৬২৯২৪৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৩ মভোোঃ ভজনু যকোয মভোপোজ্জর মোনন ভরযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১০০ ০১৭৫৪১৬৮৮৩৯ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৪ মভোোঃ আব্দু ছোরোভ মভোোঃ বুজরুত ভন্ডর মভোছোোঃ রযছন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৫৩ ০১৭৬০১৬৬২৮২ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৫ মনভোোঃ আোঃ যোজ্জোক সুজোফত আরী যকোয রভন োনকযো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০২০ ০১৭৯১৫৫৩০১২ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৬ মভোোঃ আরতকুয যভোন রর নমভোোঃ োনেন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০১১১ ০১৭১০২৩৬৮২৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৭ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মভোোঃ োনেন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৪২২ ০১৭৮০৩২৭৯৭৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৮ মভোোঃ আব্দুর োরভদ মতোতো রভয়ো রভননযরজয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০১০২ ০১৯২১২৯৩৪৪৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৩৯ মভোোঃ এভদোদুর ক যমুজ আরী যকোয রভন োররভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩১০ ০১৭১০৭৯৫০১৯ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪০ মনভোোঃ রুহুর আরভন মভোোঃ ফরদউজ্জোভোন যকোয সূম©̈  বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০২৮৪ ০১৭৫৭৪৪৮২২৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪১ মভোোঃ আননোয়োয মোনন তোলুকদোযজুড়োন আরী তোলুকদোয আননোয়োযো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৩৬২ ০১৭১২৫৬১০২৯ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪২ মভোোঃ আব্দু ছোযোভ যকোযোজোোন আরী যকোয মভোছোোঃ মোনোবোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৪১ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৩ মভোোঃ আব্দুর ফোরযক মতোতো ভন্ডর রভননযরজয়ো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৪৩১ ০১৯১৭৬৮১৭৬০ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৪ মভোোঃ ফোবু মগোরফোয মোনন যকোয রভন সূম © ৮৮৪৪৩৮১১০১০৬ ০১৭৩৯৩৮৬৩৮৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৫ মভোোঃ আনছোয আরী ভন্ডর মভোোঃ োনেন আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৪২১ ০১৭৪১৯১৬২০৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৬ মভোোঃ ো আরভ প্োভোরনকরযয়োজ প্োভোরনক োযনী ৮৮৪৪৩৮১১০৩৫২ ০১৭৫১৯৯৭৩৯০ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৭ আব্দুর োই যকোয জুড়োন আরী যকোয মোবো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১০১ ০১৭১৩১৩৮৩০৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৮ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মোরোয়ভোন আরী মভোছোোঃ আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০২৯৯ ০১৭৬৭৩৭১২২৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৪৯ মভোোঃ োইদুর ইরোভ জোনফদ আরী ভন্ডর রভন রযছন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০২৭৮ ০১৮৬৮৫৭৩৩৯৬ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫০ মভোোঃ মুছো যকোয এিোজ যকোয অরফযন ৮৮৪৪৩৮১১০৩৪০ ০১৩০৫৭৭৭১৩৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫১ মভোোঃ আবু ছোইদ যকোয োজোোন আরী যকোয মভোছোোঃ মোনোফোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৯১ ০১৩০৭৯৬২৮২২ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫২ মভোোঃ মগোরোভ আজভ ভোোতোফ উরিন মৃধো ভোনজদো ৮৮৪৪৩৮১১০১৭২ ০১৮৬৭৫৪৪৫৭৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৩ মভোোঃ আব্দুর োরকভ মজনয আরী প্োভোরনক মভোছোোঃ ফোোতুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১৬৮ ০১৭৪৫৩৪০৪৮৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৪ মভোোঃ মখোকন প্োভোরনক আরজজর প্োভোরনক মভোছোোঃ যররো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১১৮ ০১৭৪৪৬৯৬৭৪৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৫ মভোোঃ আব্দুর োই ভন্ডর করপর উরিন আনম্মদ রভন মযরজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০১৮ ০১৭৭৭৬০৬২৬৭ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৬ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক ভন্ডর মভোোঃ মভনজো আরী ভন্ডর মভোছোোঃ যোনফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৪৩ ০১৭৩০৮৪৪৬৮৬ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৭ মভোোঃ ভরদনো যকোয মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয যকোয রভন ভোনরকো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৬৯ ০১৭৬৬৯০১৬৯৫ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৮ মভোোঃ নুয মোনন প্োভোরনকনোনয়ফ আরী আনয়ো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২২৮ ০১৯৯৩১৩২০১৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৫৯ মভোোঃ আর আরভন তোলুকদোযমতোজোনম্মর মোনন আরভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৪৩০ ০১৭৩৫৫৭৩১৮৫ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬০ মভোোঃ মরবু যকোয মভোোঃ কোলু যকোয মভোছোোঃ ররর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৪১৮ ০১৭৫২১১৯৯১৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬১ মভোোঃ মুরপকুর ইরোভ মভোোঃ আব্দুর কুদ্দু যকোয মভোছোোঃ ভরজবনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৩২ ০১৪০৮০৬৭৯৫৬ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬২ মভোোঃ আরভ ভন্ডর মোফোোন ভন্ডর মভোছোোঃ আনভনো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০৮৮ ০১৭৯০১০৫৬২০ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৩ মভোোঃ োভছুর ক ইছোোক আরী ভন্ডর ৮৮৪৪৩৮১১০৩৬৫ ০১৭৫৭১৮৭৪৬৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৪ মভোোঃ আব্দুর খোনরক জব্বয যকোয আনভনো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০৩৪৯ ০১৭৬৮৯৮২৮০২ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৫ মভোোঃ আয়নোর ক খোন মজনোত আরী যকোয করযভন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০০৪৬ ০১৭৮৪৩৭৪৪০৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৬ মভোোঃ ছোইদোয ভন্ডর মজোভন ভন্ডর নফ©দোন মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০৯১ ০১৩০৫২০৬৩৫৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৭ ভোবুবুর আরভ মোযোফ আরী যকোয যওন আযো ৮৮৪৪৩৮১১০২৫৪ ০১৭৩৫৩৩১২১৩ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৮ মভোছোোঃ োরনো জোোন োনতভ আরী যকোয মভোছোোঃ মযনু মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০১০৫ ০১৭৬৭৪৪৭৮৪৬ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৬৯ মভোোঃ মযজোউর করযভ োনতভ আরী মযনু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১০৩ ০১৭৩১৮০৮১১৬ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭০ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ োনতভ আরী যকোয রভন মযনু মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০১০৪ ০১৭৭১১৮১০৪০ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৪৭১ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ মভোোঃ োভোদ যকোয খুী মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৩৩৮ ০১৭১৪৫৪৭৪৭৭ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭২ মভোোঃ আব্দুয যরদ ভরজফয যকোয মভোছোোঃ োরনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৯২ ০১৭২০১৯০২৮৭ উত্তয রিভ নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৩ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন যকোয জব্বোয যকোয আনভনো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৩৭ ০১৭৭৪০৪৯৯৪৪ ভধ্যোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৪ মভোোঃ মভোজোনম্মর ক মভোোঃ খোনদভ আরী মভোল্লো জইফুর মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০০১৪ ০১৭৪৫৬৭০০২০ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৫ মভোোঃ আব্দুল্লো মভোল্লো খোনদভ আরী মভোল্লো জয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০২৮ ০১৭৮৯৪৯৩৬২০ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৬ মভোোঃ োজোোন রকদোয মভোোঃ করছমুরিন রকদোয মোনোবোনু ৮৮৪৪৩৮১১০০৬৫ ০১৭৬১৫২৮৮১৫ ভধ্যোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৭ মভোোঃ নুযনফী রকদোয মভোোঃ োজোোন আরী রকদোযমভোেোোঃ নুয জোোন মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০০৬১ ০১৭২৯১০৪১০৫ ভধ্যোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৮ মভোোঃ যরফউর আওয়োর মোযোফ আরী যকোয মভোছোোঃ যওন আযো মফগভ৮৮৪৪৩৮১১১১০৭ ০১৭৩৫৯৩৭১৩৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৭৯ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোোঃ সুজোফত আরী মভোছোোঃ জনফদো খোতুন ৮৮৪৪৩৮১১০০৮৫ ০১৭৪২০৪৪০৫১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮০ মভোোঃ আব্দু মছোফোোন জুব্বোয প্োভোরনক ছরফযন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৬৪ ০১৯৫৫৭০৯২৯০ ভধ্যোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮১ মভোোঃ োইফুর ইরোভ রভজোনুয যভোন মভোছোোঃ মজোনফদো মফওয়ো ৮৮৪৪৩৮১১০৩৮৯ ০১৭১৬৭২২৭৩৪ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮২ মভোোঃ যওন আরী মভোোঃ রফফয যভোন মভোছোোঃ তোয বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০২৮২ ০১৩০৮৯৬২৮৬২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৩ মভোোঃ নুয জোভোন ভন্ডর জুড়োন আরী ভন্ডর যরভো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৮১ ০১৩০৮৯৬২৯৬৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৪ মভোোঃ োজোভোর যকোয যমুজ যকোয মভোছোোঃ মযোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০১৪৯ ০১৭৪৩৭১১২৬৮ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৫ মভোোঃ মযোজুর ইরোভ মভোোঃ মভোনতোজ আরী মখ তোরযফুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৭২ ০১৭৮৮৪২৩৯৬১ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৬ মভোোঃ আবু োইদ মভোল্লো মভোোঃ মদোরোয়োয মোনন মভোল্লোমভোছোোঃ জোনভরো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০২৭৫ ০১৯৩৩৯৮৫৬৮৮ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৭ মভোোঃ ভোবুবুয যভোন মভোোঃ খররলুয যভোন মভোছোোঃ েোয়নো মফগভ ৮৮৪৪৩৮১১০৩৪১ ০১৯১৬৯৯৬৫৮৫ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৮ মভোোঃ আব্দু োভোদ মখ মভোনতোজ আরী মখ তরযপন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৬৬ ০১৯৯৯৬৪৭১২২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৮৯ মভোোঃ যরপকুর ইরোভ োনফয আরী রযপন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৬৩ ০১৭৮১০৪৯২২২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৯০ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন আকি আোঃ ভরজদ আকি ফোোতন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০০৮৯ ০১৭৪৫২৫০০৩৯ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৯১ মভোো্োঃ ইনোফ আরী মভোোঃ মোফোোন আরী তোেং মভোছোোঃ এজোরুন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০৩২৫ ০১৭৪০৫৬৩২৯২ রিভোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৯২ মভোোঃ রদুর ইরোভ আবুর কোনভ ভন্ডর মভোছোোঃ োভছুন নোোয ৮৮৪৪৩৮১১০০৯০ ভধ্যোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৯৩ মভোোঃ আরোউরিন নুয মোনন যকোয কদ বোনু ৮৮৪৪৩৮১১০০৩৪ ০১৭২৪০২৮৮৫১ দরিণোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৯৪ মভোোঃ আব্দুর ওোফ আরী মভোনতোজ মখ মভোছোোঃ তরযকন মনছো ৮৮৪৪৩৮১১০২৭৩ ১৯০৪৮০৬৫৪২ পূফ বোড়ো নোরিনো ভধু ম েংযোইর

১৪৯৫ ‡gvt Avj-Avgxb ‡gvt Igi Avjx cÖvgvwbK 884438090204 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৪৯৬ ‡gvt gvbœvb ‡gvt bvwQi DwÏb cÖvs 884438090284 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৪৯৭ ‡gvt Avãyj gwR` ‡gvt ‡nv‡mb Avjx 884438090105 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৪৯৮ ‡gvt Qziæ¾vgvb kv‡n` cÖvgvwbK 884438090231 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৪৯৯ ‡gvt mgvR cÖvgvwbK evnv`yi cÖvgvwbK 884438090135 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০০ ‡gvt Lwjj ‡gvt BmgvBj cÖvgvwbK 884438090293 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০১ ‡gvt myjZvb gvngy` ‡gvt bvwmi DwÏb cÖvgvwbK 884438090041 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০২ ‡gvt AvKei †nv‡mb ‡gvt bv‡qevjx cÖvs 884438090283 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৩ ‡gv¯Ívnvi AvK›` ‡gvt K‡Qi AvK›` 884438090049 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৪ ‡gvt igRvb cÖvs ‡gvK‡Q` cÖvs 884438090029 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৫ ivmy jvj myÎai D‡c›`ª bv_ myÎai 884438090230 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৬ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt Zdv¾j cÖvt 884438090045 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৭ ‡gvt dRj cÖvs ‡gvK‡Q` cÖvs 884438090027 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৮ ‡gvt evejy Av³vi Rg‡Qi cÖvs 884438090224 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫০৯ ‡gvt Aveyj Kvjvg ‡gvt gwÄj cÖvs 884438090043 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১০ ‡gvt Avãym mvgv` Kv›Uz cÖvs 884438090153 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১১ ‡gvt ivwk`yj Bmjvg ‡gvt myRveZ Avjx 884438090246 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১২ cjvk Kzgvi `vm L‡M›`ª bv_ `vm 884438090127 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৩ ‡gvt igRvb Avjx miKvi‡gvt bIKwo miKvi 884438090024 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৪ ‡gvt Avãym mvjvg Avt ¸wb †kL 884438090037 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৫ ‡gvt gvneyeyi ingvb ‡gvt AvgRv` Avjx †mL 884438090082 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৬ ‡gvt Avt evKx wgTv Bqvi e· wgTv 884438090036 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৭ ‡gvt AvKei †nv‡mb †gvjøv‡ki Avjx †gvjøv 884438090122 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৮ ‡gvt mvgPzj nK (kvšÍv) nweei ingvb 884438090103 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫১৯ ‡gvt AvRvnvi Avjx †gvjøv‡ki Avjx †gvjøv 884438090121 Rvg‰Zj Rvg‰Zj



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৫২০ ‡gvQvt †ivRx †eMg ‡gvt Mwb miKvi 884438090287 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২১ ‡gvt Avãyj gvbœvb GšÍvR Avjx ZvjyK`vi 884438090150 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২২ wU, Gg, kvwgDj Bmjvg wmivRyj nK ZvjyK`vi 884438090091 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৩ ‡gvt wKib Avjx ‡gvt AvgRv` Avjx 8844380909931 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৪ ‡gvt AvwRRj nK ZvjyK`viGšÍvR Avjx ZvjyK`vi 884438090084 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৫ ‡gvt Lwei DwÏb AvK›` ‡gvt nhiZ Avjx AvK›` 884438090056 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৬ ‡gvQvt gwR©bv †eMg ‡gvt gwdR DwÏb miKvi 884438090034 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৭ ‡gvt ‡nv‡mb Avjx †mL Imgvb Avjx †mL 884438090119 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৮ ‡gvt AvjZvd †nv‡mb †mLAvãyi ingvb †kL 884438090002 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫২৯ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt AvKei Avjx cÖvs 884438090300 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩০ ‡gvt wQwÏKzi ingvb ‡gvt Q‡ãi Avjx †mL 884438090128 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩১ ‡gvt wRjøyi ingvb ‡gvt AvgRv` Avjx †mL 884438090081 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩২ ‡gvt Avãym mvËvi ‡gvt Avãyi iwng †kL 884438090004 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৩ ‡gvQvt †mv‡bKv †eIqv ¸Uz miKvi 884438090186 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৪ ‡gvt mv‡R`yj &Bmjvg Avãym mvgv` wgTv 884438090306 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৫ ‡gvt Avjvwgb cÖvgvwbK ‡gvt dRj cÖvs 884438090917 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৬ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt mvBdzj Bmjvg g›Uz 884438090141 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৭ ‡gvt Avãyj nvbœvb GbvZ Avjx †kL 884438090289 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৮ ‡gvt gyQv cÖvgvwbK ev`kv cÖvgvwbK 884438090196 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৩৯ ‡gvt Puvb wgqv ‡gvt b~i †gvnv¤§` †mL 884438090171 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪০ ‡gvt wRbœv cÖvgvwbK ‡gvt ev`kv cÖvt 884438090190 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪১ ‡gvt Avt gwR` wgTv Bqvi e· wgTv 884438090035 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪২  †gvt †mvjvqgvb †nv‡mb ‡gvt Aveyj  †nv‡mb cÖvs 884438090108 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৩ ‡gvt Avãyi iv¾vK ‡gvt Aveyj  †nv‡mb cÖvgvwbK 884438090209 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৪ ‡gvt mvÏvg †nv‡mb ‡gvt Aveyj  †nv‡mb cÖvgvwbK 884438090100 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৫ ‡gvt †mvnive Avjx ‡gvt Aveyj  †nv‡mb cÖvgvwbK 884438090099 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৬ Gm, Gg gvngy`yi ingvb ‡gvt ‡Rvbve Avjx †mL 884438090083 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৭ ‡gvt jvj gvngy` ‡gvt AvgRv` Avjx †mL 884438091007 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৮ ‡gvt byiæi Bmjvg ‡gvt ïKzi Avjx 884438090184 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৪৯ ‡gvt wRbœvn †kL GšÍvR Avjx ‡kL 884438090058 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫০ ‡gvt bRiæj Bmjvg †mLGšÍvR Avjx ‡kL 884438090112 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt AvwRRyj nK 884438090040 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫২ ‡gvt †mwjg ZvjyK`vi byi †gvnv¤§` ZvjyK`vi 884438090069 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৩ ‡gvt hkgZ Avjx cÖvs ‡gvt AvmgZ Avjx cÖvs 884438090134 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৪ ‡gvt Avjx cÖvs ‡gvt BqvR cÖvs 884438090260 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৫ ‡gvt gwdR cÖvgvwbK Avãyj cÖvgvwbK 884438090257 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৬ ‡gvt ‡mwjg †iRv nvRx †ZvRv¤§j †nv‡mb 884438090020 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৭ ‡gvt Rvgvj DwÏb ‡gvt iæ¯Íg Avjx 884438090221 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৮ Avn‡g` mvMi ‡gvt Rvgvj DÏxb 884438091003 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৫৯ ‡gvt Avãyj Lv‡jK ‡gvt iæ¯Íg Avjx 884438090225 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬০ ‡gvt Avãyj gv‡jK ‡gvt iæ¯Íg Avjx 884438090059 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬১ ‡gvt QvbvDjøvn †gvjøv  †iv¯Íg Avjx †gvjøv 884438090158 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬২ iwdKzj Bmjvg myRveZ Avjx †mL 884438090305 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬৩ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ‡gvt wekv cÖvs 884438090008 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬৪ ‡gvt AvRgZ Avjx ‡gvt wemv cÖvt (‡nv‡mb Avjx) 884438090109 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬৫ ‡gvt Avãyj gwR` †mL Avãyj evix †mL 884438090178 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬৬ ‡gvt kwn`yj Bmjvg gywÝ gwdR DwÏb †mL 884438091008 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬৭ ‡gvt Avãym mvjvg ‡gvt Avqbvj cÖvs 884438090182 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৬৮ ‡gvt ev‡qvwR` †nv‡mb kIKZ‡gvt `v‡bQ Avjx 884438090123 Rvg‰Zj Rvg‰Zj
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১৫৬৯ ‡gvt Avey Avmjvg ‡nv‡mb Avjx cÖgvwbK 884438090107 Rvg‰Zj Rvg‰Zj

১৫৭০ ‡gvt BgviZ †nv‡mb ‡gvt AvZve Avjx miKvi 884438100672 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭১ ‡gvQvt wjwc LvZyb ‡gvt Kwei †nv‡mb 884438100623 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭২ ‡gvt jvj wgTv miKvi ïKzi Avjx miKvi 884438100540 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৩ ‡gvt myRveZ Avjx cÖvgvwbK‡gvK‡Q` Avjx cÖvgvwbK 884438100696 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৪ ‡gvQvt iæwe LvZzb ‡gvt Avãyj KvBqyg 884438100770 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৫ ‡gvt ‡kiRvnvb Avjx miKvigwZqvi ingvb miKvi 884438100542 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৬ ‡gvt ‡Lvi‡k` Avjg gwZqvi ingvb miKvi 884438100509 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৭ ‡gvt ‡ZvRv‡¤§j nK ‡gvt ïKzi Avjx miKvi 884438100446 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৮ ‡gvt fvmvb miKvi gq`vb miKvi 884438100495 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৭৯ ‡gvt nvwdR DÏxb miKvi‡gvt AvZve miKvi 884438100587 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮০ ‡gvt Avãym Qvgv` g„av nigyR Avjx g„av 884438100532 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮১ ‡gvt Avãyj nvwKg miKvi‡gvt ‡gvb‡Qi Avjx miKvi 884438100480 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮২ ‡gvt myjZvb gvngy` ‡gvt ïKzi Avjx miKvi 884438100597 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৩ ‡gvt jvjPvb miKvi ïKzi Avjx miKvi 884438101147 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৪ ‡gvt ‡mwjg †iRv gymwjg 884438100588 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৫ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt BmgvBj †nv‡mb 884438100553 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৬ ‡gvt Kwei †nv‡mb ‡gvt BmgvBj †nv‡mb miKvi 884438100437 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৭ KvjvPuvb g„Z Beªvwng Avjx 884438100681 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৮ QziæZ ¾vgvb M‡Äi Avjx cÖvgvwbK 884438100441 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৮৯ ‡gvt Avãym Qvgv` cÖvgvwbKgymv cÖvgvwbK 884438100451 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯০ ‡gvt bwQg DwÏb †mL ‡gvt ‡mvbvDjøvn †kL 884438100449 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯১ ‡gvt Avãyj KzÏym gÛj ce©Z Avjx gÛj 884438100450 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯২ ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj ce©Z Avjx gÛj 884438100630 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৩ ‡gvQvt Rûiv LvZzb ‡gvt dRj Kwig Lvb 884438100538 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৪ ‡gvt ‡Qvjvqgvb miKvi ‡Kvievb Avjx miKvi 884438101162 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৫ ‡gvt kwn`yj Bmjvg AvqvZ Avjx 884438100686 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৬ ‡gvt Rbve Avjx Avjv e· 884438100584 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৭ Lv‡`g Avjx M‡Äi Avjx 884438100525 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৮ ‡gvt Avãyj evwiK cÖvs ‡gvt nv‡Qb Avjx cÖvgvwbK 884438100568 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৫৯৯ ‡gvt RyjgvZ miKvi Rv‡e` Avjx miKvi 884438100614 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০০ ‡gvt Avãyi iv¾vK miKvi‡gvt ev‡ni DwÏb 884438100560 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০১ ‡gvt mv‡KvqvZ †nv‡mb ‡nv‡mb cÖvgvwbK 884438100529 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০২ Pvb †gvnv¤§` cÖvgvwbK gwRei ingvb 884438100567 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৩ ‡gvt ‡gbnvR Avjx nhiZ Avjx gÛj 884438100460 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৪ ‡gvt Avey e°i ‡gvt Aveyj †nvt gÛj 884438100651 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৫ ‡gvt Avãyi iv¾vK cÖvgvwbKGbZvR cÖvgvwbK 884438101171 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৬ ‡gvt Aveyj †nv‡mb gÛj ‡gvt gymwjg DwÏb gÛj 884438100536 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৭ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg ‡gvt kvnRvnvb Avjx cÖvgvwbK 884438101169 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৮ ‡gvt Avey e°i wmÏxK ‡gvt nvivb cÖvt 884438100609 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬০৯ ‡gvt AvjZve Avjx gwZqvi ingvb AvK›` 884438100498 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১০ ‡gvt kvnRvnvb Avjx miKviïKzi Avjx miKvi 884438100583 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১১ ‡gvt gyQv AvK›` gwng DwÏb AvK›` 884438100514 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১২ ‡gvt ‡mvjvqgvb Avjv e· AvK›` 884438100596 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১৩ ‡gvt Avãyi iv¾vK miKvi‡gvt ïKzi Avjx miKvi 884438100605 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১৪ ‡gvt Avjx wRbœvn wgqv ‡gvt gwZqvi ingvbv 884438100457 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১৫ R‡ni gÛj AvdvR gÛj 884438100527 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১৬ ‡gvt Bwjqvm Avjx ‡gvt Avãyj gvbœvb miKvi 884438100496 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt M‡Äi Avjx gÛj 884438100661 KY©m~Zx Rvg‰Zj
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১৬১৮ Avãyi iwng gv‡jK e· 884438100460 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬১৯ mvgPz gÛj AvdvR gÛj 884438100502 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২০ ‡gvt wb`vb cÖvgvwbK ‡gvt KwQgyÏxb cÖvgvwbK 884438100622 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২১ Imgvb gÛj AvdvR gÛj 884438100519 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২২ ‡gvt Gbvgyj nK Avqbyj nK 884438100580 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৩ ‡gvt mvnv`r †nv‡mb AvdRvj miKvi 884438100592 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৪ ‡gvt kvnxb †iRv ‡gvt Avãyj Mwb miKvi 884438100489 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৫ ‡gvt ivwk`yj Bmjvg ‡gvt jvjy wgqv gÛj 88443810 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৬ ‡gvt ïKzi Avjx gÛj nhiZ Avjx gÛj 884438100503 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৭ Zg‡Rj Avjx gni Avjx 884438100625 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৮ ‡gvt AvjZve †nv‡mb ‡gvt ZwQi DwÏb gÛj 884438100766 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬২৯ ‡gvt eyÏy cÖvgvwbK ‡gvt AvRg cÖvgvwbK 884438100682 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩০ ‡gvt kvnRvnvb Avjx gÛj‡gvt iæ¯Íg Avjx gÛj 884438100647 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩১ ‡gvt iÄy miKvi ‡gvt nvivb Avjx miKvi 884438100494 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩২ Avey nvwbd ‡gvt dinv` Avjx gÛj 884438100603 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৩ ‡gvt Avãyyjøvwnj evKx ‡gvt dinv` Avjx 884438100436 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৪ ‡gvt Avãyj evwiK miKvi‡gvt Avt Kv‡`i miKvi 884438100709 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৫ ‡gvt Zv‡ni AvdvR gÛj 884438100526 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৬ ‡gvt Kvgvj AvK›` Kv‡Rg AvK›` 884438100512 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৭ ‡gvt Avmjvg gÛj Kv‡kg gÛj 884438100775 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৮ ‡gvt mvnv`r †nv‡mb ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj 884438100736 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৩৯ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb gwdR cÖvs 884438100723 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪০ ‡gvt Avt Qvgv` gÛj ‡gvt iæ¯Íg Avjx gÛj 884438100676 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪১ ‡gvt Avãyj Avjxg ‡gvt nvivb Avjx miKvi 884438100478 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪২ ‡gvt ‡mivRyj Bmjvg ‡gvt nvivb miKvi 884438100477 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৩ ‡gvQvt iæwcqv LvZzb AvwQg DÏxb miKvi 884438100755 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৪ ‡gvt nviæb Ai iwk` ‡gvt AvbQvi Avwj 884438100693 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৫ ‡gvt AvbQvi Avjx ‡gvt iæ¯Íg Avjx gÛj 884438100539 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৬ ‡gvt Avãyi ingvb ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj 884438100776 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৭ ‡gvt Avãyj gvbœvb g„Z nRiZ Avjx gÛj 884438100721 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৮ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj 884438100777 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৪৯ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj 884438100725 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫০ ‡gvt ‡Mvjvg †nv‡mb miKvi‡gvt nv‡Zg Avjx miKvi 884438100491 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫১ ‡gvt Avãyj gwR` ‡gvt AvRMi cÖvgvwbK 884438100500 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫২ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt Avt Kv‡`i miKvi 884438100711 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৩ ‡gvt &Avt Qvgv` miKvi ‡gvt Qvg‡Pj miKvi 884438100511 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৪ ‡gvt Rvgvj miKvi ïKzi Avjx miKvi 884438100507 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৫ ‡gvt byiæb bex †gvjøv gwZqvi ingvb 884438100447 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৬ ‡gvt ‡evinvb ZvjyK`vi Avjx AvKei 884438100461 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৭ ‡gvt ‡`jevi miKvi ‡gvt Ryovb miKvi 884438100641 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৮ gvwbK Pvb miKvi gwZqvi ingvb 884438100485 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৫৯ ‡gvQvt mywdqv †eMg ‡gvt Aveyj gÛj 884438100618 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬০ ‡gvt Beªvwng miKvi ‡gvt ‡Kvievb Avjx miKvi 884438100576 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬১ ‡gvt ingZ Avjx miKvi ‡gvt nvivb Avjx miKvi 884438100493 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬২ ‡gvt iwdKzj Bmjvg AvdvR DwÏb gÛj 884438100520 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬৩ ‡gvt ‡nv‡mb Avjx ‡gvt AvRnvi Avjx 884438100687 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬৪ ‡gvt Avãyj Lv‡jK miKviAvt Kv‡`i miKvi 884438100710 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬৫ ‡gvt gwbiæj Bmjvg ‡gvt Aveyj Kv‡kg miKvi 884438100552 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬৬ ‡gvt Avãyj gwgb †kL ‡gvt ev`yjx †kL 884438101159 KY©m~Zx Rvg‰Zj
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১৬৬৭ ‡gvt gwdRyj Bmjvg †kL‡gvt gMie Avjx †kL 884438101157 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬৮ ‡gvQvt mvg”Qzbœvnvi gwj ‡gvt gwZqvi ingvb ZvjyK`vi 884438100748 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৬৯ ‡gvt Avãyj gwR` miKvi‡gvt nvivb Avjx miKvi 884438100611 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭০ ‡gvt Avãym Qvjvg gÛj ‡gvt ‡Mv‡Äi Avjx 884438100662 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭১ ‡gvt Lv‡Ri Avjx gÛj ‡gvt ‡jvKgvb gÛj 884438100445 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭২ ‡gvt QziæZ Rvgvb gÛj ‡gvt ZwQi DwÏb gÛj 884438100628 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৩ ‡gvt ‡RjK` Avjx AvKei 884438100644 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৪ ‡gvt cjvb gÛj g„Z gwRei gÛj 884438100724 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৫ ‡gvQvt eyjeywj LvZzb ‡gvt Aveyj †nv‡mb 884438100479 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৬ ‡gvt jvjy wgqv gÛj ‡gvt nRiZ Avjx gÛj 884438100454 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৭ AvZve Avjx gni Avjx 884438100533 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৮ ‡gvt Rvnv½xi miKvi Avãyj Lv‡jK 884438100476 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৭৯ wkwibv ‡gvt byiæj Bmjvg 884438100549 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮০ ‡gvQvt gv‡njv LvZzb Ryovb cÖvgvwbK 884438100608 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮১ ‡gvt Ryovb gÛj ‡gvt eyR©yZ Avjx gÛj 884438100635 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮২ ‡gvt kvn Avjg ‡gvt dRj miKvi 884438100717 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৩ Imgvb miKvi gwZqvi ingvb 884438100617 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৪ ‡gvt byiæ cÖvgvwbK ‡gvt kni cÖvgvwbK 884438100688 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৫ ‡gvt QvB`yj Bmjvg ‡gvt Iqv‡R` 884438100694 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৬ ‡gvt ‡Mvjvg †gv¯Ídv ‡gvt ‡Zvg‡Qi Avjx AvK›` 884438100455 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৭ ‡gvt Avãyj mvËi gÛj ‡gvt gwRei gÛj 884438100684 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৮ ‡gvt Avwgiæj Bmjvg gwRei ingvb gÛj 884438100697 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৮৯ ‡gvt Avãyj AvwRR miKvi‡gvt A‡n` Avjx 884438100612 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯০ ‡gvt wmwÏK cÖvs gmwjg cÖvs 884438100548 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯১ ‡gvt Avj gvgy` miKvi ‡gvt Avãyi ingvb miKvi 884438101135 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯২ Z‡d&¾j RyeŸvi Avjx AvK›` 884438100541 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৩ ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj ‡gvt gwRei ingvb 884438100653 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৪ ‡gvt Rvgvj gÛj ‡gvt nRiZ Avjx gÛj 884438100719 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৫ ‡gvt ‡gvwgb miKvi ‡gvt QvËvi miKvi 884438100763 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৬ ‡gvt Avãym meyi gÛj ‡gvt Avãyj AvwRR gÛj 884438100616 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৭ ‡gvt nv‡Zg gÛj ‡gvt ev`yjx gÛj 884438100521 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৮ ‡gvt Avãyj Kwig miKvi‡gvt Avãyj Kv‡`i miKvi 884438100712 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৬৯৯ ‡gvt Igi dviæK ‡gvt AvRMi Avjx cÖvgvwbK 884438100621 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০০ ‡gvt mygb miKvi ‡gvt ‡Mvjvg ieŸvbx miKvi 884438100754 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০১ ‡gvQvt ‡n‡jbv LvZzb ‡gvt ‡ejvj miKvi 884438100656 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০২ ‡gvt Avãyj evKx ‡gvt dRj miKvi 884438100561 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৩ ‡gvt Avey kvgv gÛj ‡gvt gwni DwÏb gÛj 884438100510 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৪ ‡gvt Avwgiæj Bmjvg ‡gvt AvjZvd 884438100639 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৫ ‡gvt gqbyj nK AvK›` gwni AvK›` 884438100669 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৬ ‡gvt GKivg Avjx ‡gvt nvq`vi Avjx 884438100745 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৭ ‡gvt nvq`vi Avjx gÛj ‡gvt Qv‡e` Avjx gÛj 884438100466 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৮ ‡gvt wRjøyi ingvb BšÍvR Avjx †mL 884438100435 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭০৯ ‡gvt dRj miKvi Rv‡e` Avjx miKvi 884438100683 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১০ ‡gvt ïKzi Avjx AvK›` gwng AvKè›` 884438100563 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১১ ‡gvt ew`D¾vgvb ‡gvt ïKzi Avjx miKvi 884438100556 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১২ ‡gvt Puv` Avjx miKvi ‡gvt mv‡n` Avjx miKvi 884438100598 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১৩ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb miKvi‡gvt AvRnvi Avjx miKvi 884438100640 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১৪ ‡gvt iv‡k`yj nvmvb ‡gvt ‡QvjvBgvb Avjx 884438100613 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১৫ ‡gvQvt gqbv LvZzb ‡gvt kvn Avjg ZvjyK`vi 884438100738 KY©m~Zx Rvg‰Zj
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১৭১৬ ‡gvt Avt mvËvi miKvi ‡gvt Avey e°vi miKvi 884438100655 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১৭ wkejx †bvgvb Aveyj †nv‡mb ZvjyK`vi 884438101166 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১৮ ‡gvQvt AvwbRv LvZzb ‡iv¯Íg Avjx Lvb 884438100772 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭১৯ ‡gvt Avey Zv‡ni dwKi `ynv dwKi 884438100671 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭২০ Avãyj Kv‡`i miKvi Avãyj Rwjj 884438100517 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭২১ ‡gvt ‡Mvjvg miKvi evnv`yj miKvi 884438100660 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭২২ ‡gvt Avãyi iwng miKvi ‡gvt Avãyj KzÏym miKvi 884438100464 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭২৩ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt cvjvb gÛj 884438101160 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭২৪ ‡gvt BkviZ gÛj ‡gvt Avãyj nvwKg gÛj 884438100458 KY©m~Zx Rvg‰Zj

১৭২৫ ‡gvt Avãyj AvwRR cÖvs GbZvR Avjx cÖvs 884438100474 Rvg‰Zj

১৭২৬ ‡gvt Avãyjøvn ‡gvt kwn`yj Bmjvg 884438100882 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭২৭ ‡gvt Qv‡bvqvi ‡gvt Avãyyj Kv‡`i 884438100829 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭২৮ ‡gvt Avãym mvjvg ‡gvt jyrdi †nv‡mb Ryovb 884438100872 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭২৯ ‡gvt AvRvnvi Avjx ‡gvt Rv‡ni Avjx 884438100820 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩০ ‡gvt ïKzi Avjx ‡gvt gvwbK cÖvs 884438100857 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩১ ‡gvt Kvwej DÏxb ‡`ivRZzjøvn 884438100787 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩২ ‡gvt AvjZvd gÛj Rvjvj gÛj 884438100816 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৩ ‡gvt ‡gvdv¾j †nv‡mb Avãyj gwR` 884438100804 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৪ ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg ‡gvt ‡gvK‡Q` Avjx miKvi 884438100824 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৫ ‡gvt Bw`ªm Avjx gÛj Rvjvj gÛj 884438100855 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৬ ‡gvt Avãyj nvbœvb †mL myiæ¾vgvb †mL 884438100812 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৭ Avãyj gvbœvb †mL myiæ¾vgvb †mL 884438100877 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৮ ‡gvt †mwjg myiæ¾vgvb †mL 884438100813 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৩৯ ‡ZvZv L›`Kvi ‡gvt ‡Zvdv¾j †nv‡mb L›`Kvi 884438100783 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪০ ‡gvt QvKvIqvZ †nv‡mb L›`Kvi‡gvt ‡Zvdv¾j †nv‡mb L›`Kvi 884438100796 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪১ ‡gvt BmivBj †nv‡mb ‡Lv`v e· miKvi 884438101170 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪২ ‡gvt Rvjvj DwÏb †kL nigyR Avjx †kL 884438100848 KvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৩ ‡gvt Bdmyd Avjx ‡gvt mvgvb Avjx 884438100900 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৪ ‡gvt mvgvb Avjx gÛj ‡gvt RvgvZ Avjx gÛj 884438100890 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৫ ‡gvt Avãyj gÛj Avãyj Mdzi gÛj 884438100964 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৬ ‡gvt Avey mvB` AvdRvj †nv‡mb cÖvgvwbK 884438100902 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৭ ‡gvt AvRvnvi Avjx Q‡ãi Avjx cÖvgvwbK 884438100113 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৮ ‡gvt Avãym mvjvg ggZvR gÛj 884438100976 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৪৯ ‡gvt Ry‡qj miKvi ‡gvt eveyj miKvi 884438100992 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫০ ‡gvt Avãj jwZd gq`vb Avjx gÛj 884438100128 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫১ ‡gvt Avãym mvgv` ‡gvt ‡jvKgvb †nv‡mb 884438100985 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫২ ‡gvt RvwKiæj Bmjvg ‡gvt Avãyj gwgb 884438100986 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৩ ‡gvt dRj Kwig ev‡ni Avjx gÛj 884438100906 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৪ ‡gvt ‡jvKgvb ‡nv‡mb i‡e Avjx gÛj 884438100887 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৫ ‡gvt BmnvK Avjx miKviAvt Kv‡`i miKvi 884438100896 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৬ ‡gvt kvšÍvnvi Avjx Zdv¾j †nv‡mb cÖvgvwbK 884438100930 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৭ ‡gvt gwRei ingvb Zg‡Qi Avjx 884438100891 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৮ ‡gvt Avãyj gwR` `v‡ivM Avjx gÛj 884438100967 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৫৯ ‡gvQvt nvwQbv †eMg ‡gvt Av³vi †nv‡mb 884438100940 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬০ ‡gvnv¤§` Avjx gq`vb Avjx 884438100945 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬১ ‡gvt AvjnvR¡ gÛj AvZve Avjx 884438101120 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬২ ‡gvt iweDj Bmjvg ‡gvt mvgvb Avjx 884438100984 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬৩ ‡gvt Kzigvb gÛj ‡gvt Avãyj nvwKg 884438100982 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬৪ ‡gvt kwn`yj Bmjvg AvdRvj †nv‡mb cÖvt 884438100922 PiKvgviL›` Rvg‰Zj
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১৭৬৫ ‡gvt myjZvb Avjx gÛj ‡gvt Avãyj nvwKg gÛj 884438100983 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬৬ ‡gvt nvweeyi ingvb mv‡ne Avjx cÖvgvwbK 884438100893 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬৭ ‡gvt Avqbvj AvK›` ‡gvt AvwRR AvK›` 884438100980 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬৮ ‡gvt ‡gv¯Ídv cÖvgvwbK ‡gvt ‡Zvdv¾j †nv‡mb cÖvgvwbK 884438100915 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৬৯ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv g̀gZvR gÛj 884438100936 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭০ ‡gvt kwdKzj Bmjvg ‡gvt ggZvR Avjx gÛj 884438100937 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭১ ‡gvt wmivRyj Bmjvg ‡gvt Avãyj Rwjj 884438100977 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭২ ‡gvt BqvwQb Avjx AveŸvm Avjx 884438100949 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৩ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb AveŸvm Avjx 884438100950 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৪ ‡gvt Avãyj KzÏym gq`vb Avjx gÛj 884438100910 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৫ ‡gvt Avey Zv‡ni AvK›` Puv` Avjx AvK›` 884438100917 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৬ ‡gvt nvmvb Avjx ‡gvt Imgvb cÖvgvwbK 884438100961 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৭ ‡gvt kwn`yj Bmjvg ‡gvt AvwRR nK AvK›` 884438100978 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৮ ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb Avãyj nvB 884438100972 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৭৯ ‡gvt nvweeyi ingvb ‡gvt myRveZ Avjx 884438100956 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮০ ‡gvt Avãyj nvwg` Avey e°vi AvK›` 884438100916 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮১ ‡gvt ‡njvj DwÏb ‡gvt AvwRRj AvK›` 884438100979 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮২ ‡gvt Avãyj nvwKg gÛj ‡gvt nvivb Avjx gÛj 884438100960 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৩ ‡gvt Avãyj nvwjg ‡gvt Beªvnxg cÖvgvwbK 884438100938 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৪ ‡gvt ïKzi Avjx ‡gvt byigvb cÖvgvwbK 884438100129 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৫ ‡gvt Avqvb DwÏb cÖvgvwbKImgvb cÖvgvwbK 884438100905 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৬ ‡gvt Avãyj KzÏym ‡gvt ‡m‡K›`vi Avjx 884438100955 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৭ ‡gvQvt kv‡R`v LvZzb ‡gvt ‡Mvjevi gÛj 884438100889 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৮ ‡gvt Puvb wgqv ‡gvt evnv`yi cÖvgvwbK 884438100920 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৮৯ ‡gvt QziæZ Rvgvb ‡gvt Rg‡mi cÖvgvwbK 884438100929 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯০ ‡gvt Avãyi cÖvgvwbK ‡gvt Avãyyj KzÏym cÖvgvwbK 884438100954 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯১ ‡gvt nv‡Zg Avjx ‡gvt Rbve Avjx cÖvgvwbK 884438100918 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯২ ‡gvt iwdKzj Bmjvg kxZj cÖvgvwbK 884438100904 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৩ ‡gvt wjUb ‡gvt ïKzi Avjx 884438101130 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৪ ‡gvt gqbvj †nv‡mb ‡gvt `ivc Avjx 884438100921 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৫ ‡gvt `yjvj †nv‡mb ‡gvt mv‡ne Avjx cÖvgvwbK 884438100973 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৬ ‡gvt RyjgvZ ‡gvt KzÏym Avjx 884438100901 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৭ ‡gvt jvey AvK›` ‡gvt AvwRRyj AvK›` 884438100981 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৮ ‡gvt kwdKzj Bmjvg ‡gvt kxZj cÖvgvwbK 884438100928 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৭৯৯ ‡gvt Avjg cÖvgvwbK ‡gvt AvBb DwÏb cÖvgvwbK 884438100962 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৮০০ ‡gvt evey †mL ‡gvt Avnvj †mL 884438100894 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৮০১ ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb ‡gvt M‡Äi AvK›` 884438101131 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৮০২ ‡gvt kwn` cÖvgvwbK ‡gvt byigvb cÖvgvwbK 884438100952 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৮০৩ ‡gvt Avãym mvËvi ‡gvt Avãyj Mdzi 884438100934 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৮০৪ ‡gvt nv‡Zg Avjx ‡gvt †Rvbve Avjx cÖvgvwbK 884438100918 PiKvgviL›` Rvg‰Zj

১৮০৫ ‡gvt kwn`yj Bmjvg Ryovb Avjx †mL 884438120748 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮০৬ ‡gvt VvÛy miKvi Rwjj miKvi 88443812 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮০৭ ‡gvt kg‡ki Avjx Ryovb Avjx †mL 884438120739 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮০৮ ‡gvt Qv‡bvqvi miKvi Avt Rwjj miKvi 884438120720 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮০৯ ‡gvt †iRvDj gÛj aZz gÛj 884438120646 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১০ ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb ‡gvt R‡ni cÖvs 884438120724 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১১ ‡gvt Pv› ỳ cÖvgvwbK nvivi cÖvgvwbK 884438120708 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১২ ‡gvt QwKi DÏxb †mL ‡gvt gq`vb Avjx †mL 884438120675 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১৩ ‡gvt nvwdRyj †mL ‡gvt QwKi DÏxb †mL 884438120681 eocvKzwoqv Rvg‰Zj
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১৮১৪ ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb MwY †mL 884438120683 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১৫ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg AveŸvm Avjx †mL 884438120654 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১৬ ‡gvt Kv‡kg Avjx †mL wgQz Avjx †mL 8814438120647 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১৭ ‡gvt Avãyj nvwg` gÛj bey gÛj 8814438120655 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১৮ ‡gvt Avãyj KzÏym wgmy †mL 8814438120741 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮১৯ ‡gvt kwn`yj Luv b~i Lvu 884438120717 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২০ ‡gvt AvjZvd †nv‡mb AveŸvm Avjx †mL 8814438120676 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২১ ‡gvt Rqbvj †mL AveŸvm Avjx †mL 884438120682 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২২ ‡gvt Avãyj gwR` ‡gvt Q‡ãi Avjx †mL 884438120718 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৩ ‡gvt gwni DÏxb AvjveKm gÛj 884438120668 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৪ ‡gvt Lv‡`g Avjx gÛj ‡gvt `v‡ivM Avjx gÛj 884438120673 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৫ ‡gvt wKmgZ Avjx ‡gvt gwni DÏxb 884438120733 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৬ ‡gvt Igi Avjx †mL ‡gb‡Qi Avjx †mL 884438120662 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৭ ‡gvt ‰bgywÏb gÛj Avjv eKm gÛj 884438120671 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৮ ‡gvt Avjg †mL Rvjy †mL 884438120734 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮২৯ ‡gvt e³ Rvgvj ‡gvt bvwRi DÏxb 884438120693 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩০ ‡gvt eveyj AvK›` b~i †gvnv¤§` AvK›` 884438120740 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩১ ‡gvQvt nvwQbv LvZzb ‡m‡Kb cÖvs 884438120700 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩২ ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb nigyR Avjx 884438120747 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৩ ‡gvt †Kvievb Avjx gwÄj Avjx †Ml 884438120701 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৪ ‡gvt Avãyi iv¾vK ‡gvt bvwRi DÏxb 884438120716 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৫ ‡gvt gwdR DÏxb nv‡mb Avjx gÛj 884438120698 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৬ ‡gvQvt gwR©bv LvZzb kwdKzj Bmjvg 884438120694 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৭ ‡gvt AvRvnvi Avjx Avnv` Avjx cÖvs 884438120688 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৮ ‡gvt Aveyj Kvjvg †mL g‡dj DÏxb †mL 884438120660 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৩৯ ‡gvt Avãyj Lv‡jK ‡gvt R‡ni Avjx 884438120727 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪০ ‡gvt ‡jvKgvb †nv‡mb Avey †mL 8814438120658 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪১ ‡gvt kxZj cÖvgvwbK ‡gvt i‡gR cÖvs 8814438120670 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪২ ‡gvt Avãyj gvbœvb nv‡iQ Avjx 8814438120666 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৩ ‡gvt Aveyj evkvi ‡gvt Avãym mvjvg gÛj 884438120651 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৪ ‡gvt Avãyj Kv‡`i ‡gvt ‡ZvZv gÛj 884438120754 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৫ ‡gvt VvÛy gÛj ayZz gÛj 884438120674 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৬ ‡gvQvt dv‡Zgv LvyZb Pv›`yjøv †mL 884438120749 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৭ ‡gvt Avãyj AvDqvj nv‡iQ Avjx 8814438120644 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৮ ‡gvt Avãyj gvbœvb gÛj nv‡Qb Avjx gÛj 8814438120995 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৪৯ ‡gvt Avjg †mL ‡gvt ingvb †mL 8814438120725 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫০ ‡gvt Avãyj nvB AvK›` gwRj AvK›` 8814438120730 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫১ ‡gvt Gikv` Avjx m‡ei Avjx †mL 8814438120721 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫২ ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb gwni DÏxb ‡mL 884438120686 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৩ ‡gvQv wd‡ivRv LvZzb ‡gvt gwni †mL 884438120685 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৪ ‡gvt Beªvwng Avjx ‡gvt R‡ni Avjx 884438120726 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৫ ‡gvt Avãyi iwk` †Ml g‡dj DÏxb †mL 884438120707 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৬ ‡gvt Avãym mvËvi ‡gvt b~i Lvu 884438120665 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৭ ‡gvt Bdmye gÛj aZz gÛj 884438120687 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৮ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb gÛjnv‡mb Avjx gÛj 884438120699 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৫৯ ‡gvt †gvZv‡je gÛj ‡gvt Rqbvj Avew`b gÛj 884438120736 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬০ ‡gvt Avãyi iv¾vK gyw›`i Avjx †mL 884438120667 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬১ ‡gvt KvEQvi Avjx ‡Ml ‡gvt ‡jvKgvb †nv‡mb 884438120743 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬২ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt bvwRi DÏxb 884438120689 eocvKzwoqv Rvg‰Zj



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৮৬৩ ‡gvt mvjvg †mL ‡gvt g‡dj DÏxb †mL 884438120672 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬৪ ‡gvt Avãyj gv‡jK ‡gvt R‡ni cÖvs 884438120722 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬৫ ‡gvt ‡Mvjevi †nv‡mb Imgvb †mL 884438120659 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬৬ ‡gvt QvKvqvZ †nv‡mb ‡mvbvDjøvn cÖvs 884438120680 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬৭ ‡gvt BQnvK Avjx ‡gvt iweDj Bmjvg 884438120742 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬৮ ‡gvt eyÏy Rvjvj DÏxb 884438120712 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৬৯ ‡gvt kvnv`r †nv‡mb ‡gvQvt Qv‡ei Avjx AvK›` 884438120697 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭০ ‡gvt Rvwn` nvmvb Igi Avjx †gvjøv 884438120645 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭১ ‡gvt Rv‡e` Avjx bv‡qe Avjx 8814438120648 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭২ ‡gvt ibRvb Avjx AvK›`g„Z gšÍvR Avjx AvK›` 8814438120657 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৩ ‡gvt bvbœy †mL ‡gvt Rwni †mL 8814438120704 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৪ ‡gvt Avãym mvjvg ‡mvbvDjøvn 8814438120706 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৫ ‡gvt dRjvi ingvb Imgvb MwY 8814438120729 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৬ ‡gvt Avqye Avjx Igi Avjx †gvjøv 884438120653 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৭ ‡gvt dRjvi ingvb ‡gvt ‡fvjv cÖvs 884438120696 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৮ ‡gvt nv‡iQ Avjx ‡gvt dRjvi ingvb 884438120750 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৭৯ ‡gvt Avey e°vi wmÏxK ‡gvt Rqbvj †gvjøv 884438120695 eocvKzwoqv Rvg‰Zj

১৮৮০ ‡gvt ‡ejvj †nv‡mb ‡gvt AvgRv` †nv‡mb 884438101021 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮১ ‡gvt ev`kv Avjx AvgRv` Avjx Zvs 884438101014 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮২ ‡gvt AvQve Avjx gÛj RyeŸvi gÛj 884438101007 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮৩ ‡gvt cvbœv miKvi Avãym mvËvi miKvi 884438101013 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮৪ ‡gvt kwn`yj Bmjvg ‡gvt Avãym QvËvi miKvi 884438101011 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮৫ ‡gvt mvgQzj Avjg g„Z gwdR DwÏb miKvi 884438101010 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮৬ ‡gvt QvBdyj Bmjvg g„Z Avãym QvËvi miKvi 884438101012 K…òw`qvi Rvg‰Zj

১৮৮৭ ‡gvt mgvR Avwj ‡gvt Rvjvj miKvi 884438120617 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৮৮ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt gywÄj miKvi 884438120573 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৮৯ ‡gvt QvBdzj Bmjvg ‡gvt wgRvbyi ingvb 884438120563 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯০ ‡gvt Avãym Qvjvg ‡gvt ‡mvUKv AvK›` 884438120585 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯১ ‡gvQvt mvwebv Bqvmgxb ‡gvt AvdvR DwÏb miKvi 884438120572 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯২ ‡gvt kvšÍv gÛj ‡gvt Kv‡kg gÛj 884438120581 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৩ ‡gvQvt ggZv LvZzb ‡gvt Avey e°vi wQwÏK 884438120608 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৪ ‡gvt ‡mvbv Djøvn ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb 884438120597 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৫ ‡gvt Avãyj nvwg` ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 884438120566 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৬ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt myRveZ Avjx gyÝx 884438120565 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৭ ‡gvt AvKevi Avjx ‡gvt myRveZ Avjx 884438120599 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৮ ‡gvt gwbiæj Bmjvg ‡gvt nv‡iQ cÖvgvwbK 884438120583 Pieoayj Rvg‰Zj

১৮৯৯ ‡gvQvt AvQgv LvZzb ‡gvt ïKzi Avjx AvK›` 884438120556 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০০ ‡gvt ‡gvRv‡¤§j nK ‡gvt ‡MvjRvi †nv‡mb 884438120564 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০১ ‡gvt byiæj Bmjvg miKvi‡gvt diR †gvjøv 884438120559 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০২ ‡gvt kwn`~j Bmjvg gwnDwÏb miKvi 884438120560 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৩ ‡gvQvt Zvnwgbv LvZzb ‡gvt Avãym mvËvi miKvi 884438120587 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৪ ‡gvQvt iwnjv †eMg ‡gvt dwKi cÖvgvwbK 884438120558 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৫ ‡gvt Avmv`yj Bmjvg ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg 884438120606 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৬ ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg ‡gvt ¸gvb miKvi 884438120605 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৭ ‡gvQvt †mv‡bKv LvZzb ‡gvt ‡mvbvDjøvn gÛj 884438120541 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৮ ‡gvt Avãyj Rwjj gwRei gÛj 884438120629 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯০৯ ‡gvt kwn`~j Bmjvg ‡gvt ‡MvjRvi †nv‡mb 884438120570 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১০ ‡gvt †Rvmbv AvK›` ‡gvt byi †gvnv¤§` AvK›` 884438120550 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১১ ‡gvt ¸jZvb gvngy` ‡gvt Rvjvj DwÏb 884438120624 Pieoayj Rvg‰Zj



ক্র: নং নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃলক আইপড মভাফাইর নম্বয াড়ায নাভ গ্রামভয নাভ ব্লক

১৯১২ ‡gvt Avãyi iv¾vK ‡gvt Rvjvj DwÏb 884438120593 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৩ ‡gvt Lwjjyi ingvb ‡gvt e‡›`i Avjx miKvi 884438120564 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৪ ‡gvQvt †mvbvevb LvZzb ‡gvt evnvR DwÏb cÖvgvwbK 884438120620 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৫ ‡gvt ‡Mvjvg †nv‡mb ‡gvt `wei DwÏb ‡gvÛj 884438120574 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৬ ‡gvt Beªvnxg †nv‡mb ‡gvt Rvjvj DwÏb 884438120623 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt ‡MvjRvi †nv‡mb 884438120576 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৮ ‡gvt eyÏy gÛj ‡gvt bv‡Rg gÛj 884438120568 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯১৯ ‡gvt wbRvg Avjx ‡gvt AvdQvi Avjx 884438120557 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২০ ‡gvt nviæbvi iwk` ‡gvt ïKzi Avjx 884438120582 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২১ ‡gvt kwn`~j Bmjvg ‡gvt BmvnvK Avjx 884438120628 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২২ ‡gvt Rûiæj Bmjvg (Riæ)‡gvt gwRei ingvb miKvi 884438120544 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৩ ‡gvt Avãyj Avjxg ‡gvt Kvjy AvK›` 884438120590 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৪ ‡gvt Av³vi †nv‡mb ‡gvt Avãyj cÖvgvwbK 884438120615 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৫ ‡gvt Bgvb Avjx miKvi ‡gvt nv‡Qb Avjx miKvi 884438120548 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৬ ‡gvt gvneyei ingvb Kv‡kg Avjx gÛj 884438120586 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৭ ‡gvt Avãyj Kv‡`i ‡gvt `xb †gvnv¤§` AvK›` 884438120598 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৮ ‡gvt Avãyj nvwg` ‡gvt `xb †gvnv¤§` AvK›` 884438120614 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯২৯ ‡gvQvt Kvgiæb bvnvi ‡gvt Avjx AvKei †mL 884438120594 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯৩০ ‡gvt Avãyj Lv‡jK Kvjy AvK›` 884438120588 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯৩১  †gvt gKeyj †nv‡mb ‡gvt Kvjy AvK›` 88443812089 Pieoayj Rvg‰Zj

১৯৩২ ‡gvt Avãyi iv¾vK ‡gvt Lv‡`gyj Bmjvg 884438101079 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৩ ‡gvt Avãym mvgv` ‡gvt BmgvBj miKvi 884438101051 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৪ ‡gvt byibex ‡Rvg‡ki Avjx 884438101029 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৫ ‡gvt VvÛz ‡gvt ‡gvšÍvR Avjx 884438101076 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৬ ‡gvt nviæb Ai iwk` Z‡gR Avjx AvK›` 884438101049 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৭ ‡gvt Avãyj gwR` ‡gvt RvgvZ Avjx 884438101113 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৮ ‡gvt Avãym mvgvZ ‡gvt RvgvZ Avjx †kL 884438101060 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৩৯ ‡gvt kwd ‡gvt nigyR Avjx cÖvgvwbK 884438101050 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৪০ ‡gvt Avãyi iwng ‡gvt RvgvZ Avjx 884438101061 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৪১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt BmgvBj miKvi 884438101075 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৪২ ‡gvt ‡ZvZv AvK›` ‡gvt Rv‡n` Avjx AvK›` 884438101096 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৪৩ ‡gvQvt ixbv †eMg ‡gvt nvivb Avjx 884438101110 ‡QvUcvKzwiqv Rvg‰Zj

১৯৪৪ মভাপাজ্জর মামন যপজ উপিন ৮৮৪৪৩৮০৯০৭০৫ মধাাকাপন্দ Rvg‰Zj

১৯৪৫ আবুর মামন ভপপজ উপিন ৮৮৪৪৩৮০৯০৮০৫ মধাাকাপন্দ Rvg‰Zj

১৯৪৬ আব্দুয যপদ পযয়াজ উপিন ৮৮৪৪৩৮১১০২৭৯ নাপন্দনাভধু Rvg‰Zj

১৯৪৭ মগারাভ পকফপযয়া ভপজফয যভান ৮৮৪৪৩৮১১০৫১৬ আমরাকপদয়ায Rvg‰Zj

১৯৪৮ মভাজামম্মর াভছুর ৮৮৪৪৩৮১১০০৬০ নাপন্দনাভধু Rvg‰Zj


