
ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

1

নাভঃ জজানাযা

পতাঃ ুযাফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4190180176 01715804238

2

নাভঃ ায়য়যা

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1489992428 01741189622

3

নাভঃ ুরতানা

পতাঃ ততভুয 

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7790184001 01823409909

4

নাভঃ াপিকুর 

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7340058655 01768416512

5

নাভঃ আযাপুর 

পতাঃ জতাপাজ্জর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7340061121 01731537084

6

নাভঃ জাকাপযয়া 

পতাঃ ইযাইর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8240013642 01776740178

7

নাভঃ যায়র

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9570094301 01742188101

8

নাভঃ যপফউর

পতাঃ ইব্রাপভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7790017128 01700895418

9

নাভঃ আ: কায়িয

পতাঃ নুরুর আনাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750289 01708795967

10

নাভঃ ইযাইর

পতাঃ ইউনু

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 81134422750729 01731523824

11

নাভঃ জভায়রভা

পতাঃ এভিািুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5959681429 01315337356

12

নাভঃ পভযন

পতাঃ আজাায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5556477551 01755888187

13

নাভঃ ভয়নায়াযা

পতাঃ যাজ্জাক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1490173521 01751657208

14

নাভঃ ফাতাা

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750989 01712771820

15

নাভঃ জরতুন জজযা

পতাঃ নাইভুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390205199 01749237689

    ০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
             র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

                                   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

          

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                        ওয়াড নং-০১

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



16

নাভঃ খাইরুন জনা

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6440171053 01791768377

17

নাভঃ রাইরী

পতাঃ ভকফুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390199426 01770479853

18

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ পজরুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4640207900 01785994142

19

নাভঃ াপফনা

পতাঃ জারার

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3740190107 01742468033

20

নাভঃ াপফনা জফগভ

পতাঃ  জতজাভুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3740187269 01732117455

21

নাভঃ গাজজ ারাউদ্দীন

পতাঃ আপফজলু্লা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9571327791 01787012442

22

নাভঃ িুরুর

পতাঃ কপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9570093691 01718504164

23

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ জভয়য আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2851951018 01797591588

24

নাভঃ যপভ

পতাঃ কপযভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5090166082 01712771280

25

নাভঃ শুকুদ্দী

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1020102453 01763547105

26

নাভঃ জকাপনুয

পতাঃ জাব্বায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4640207819 01724594716

27

নাভঃ াযপবন 

পতাঃ তপযকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1490172812 01761758832

28

নাভঃ নুয জাান

পতাঃ াপিকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2839995467 01723833305

29

নাভঃ জয়ুয়র ফাফু

পতাঃ কায়ভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5040204533 01782433007

30

নাভঃ জযজাউর

পতাঃ কপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3290192081 01840374171

31

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5540021366 01782693075

32

নাভঃ আপিয়া

পতাঃ এরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7340233043 01712771820

33

নাভঃ তয়ফুয

পতাঃ াভুরুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1940243338 01767477254

34

নাভঃ নুয জাান

পতাঃ জজল্লুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6440172713 01712771820



35

নাভঃ ভয়নায়াযা

পতাঃ তুপানী আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8240190572 01313628128

36

নাভঃ আরভগীয

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5551988289 01749237689

37

নাভঃ ভপনরুর

পতাঃ িয আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1490178769 01761884393

38

নাভঃ আজাাযরুর

পতাঃ ফিরুজ্জাভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7790188382 01726377756

39

নাভঃ আনারুর

পতাঃ পজরুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8111050672 01315476691

40

নাভঃ ায়নপা

পতাঃ যইউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2840167825 01773936056

41

নাভঃ াপরভা

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8256732358

42

নাভঃ আভাউর ুনা

পতাঃ ভাুি যানা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422751054

43

নাভঃ জযয়না জফগভ

পতাঃ আ: রপতফ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8690042430

44

নাভঃ ুপভত্রা

পতাঃ ভাপনক যপফ িা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6440166301

45

নাভঃ শ্রী অজজত

পতাঃ শ্রী ভ্বু যপফ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422000039

46

নাভঃ ভপত যপফ

পতাঃ য়যন চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4190178352

47

নাভঃ চন্দনা যানী

পতাঃ অয়াক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2851334835

48

নাভঃ ফষৃ্ড যপফ

পতাঃ অপনর চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750639

49

নাভঃ জখায়তজা

পতাঃ আ: াই

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750974

50

নাভঃ জাাঙ্গীয

পতাঃ তাইপুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1940242116

51

নাভঃ ুভন আরী

পতাঃ ভজনু

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5976666825

52

নাভঃ কাজর

পতাঃ ফিয আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5054777379

53

নাভঃ যপপকুর

পতাঃ ফিয আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750977



54

নাভঃ পারুক

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1940242090

55

নাভঃ জজপভন

পতাঃ িয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8690213734

56

নাভঃ নাপরুর

পতাঃ জজল্লায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750968

57

নাভঃ আয়য়া

পতাঃ আ: ভাজজি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750647

58

নাভঃ যায়জপা

পতাঃ এভাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4190000341

59

নাভঃ জপযনা

পতাঃ াপিকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8690215028

60

নাভঃ তানজজরা

পতাঃ আ: াত্তায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7790035054

61

নাভঃ পভজা

পতাঃ পজরুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390200125

62

নাভঃ পপযিা

পতাঃ আ:যপভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750991

63

নাভঃ ইভতাযা

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9151935823

64

নাভঃ আারতা

পতাঃ জিয়ফন্দ্র

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6440172259

65

নাভঃ ুয়ভযা

পতাঃ আপভয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8240197155

66

নাভঃ াযবীন

পতাঃ একযাভুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390712913

67

নাভঃ জাপখনা

পতাঃ আযভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750914

68

নাভঃ জাপকয়া ুরতানা

পতাঃ জাকাপযয়া

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1940240805

69

নাভঃ জযাপকয়া

পতাঃ আইজদু্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5540025698

70

নাভঃ আপানা পভপভ

পতাঃ জভাজনুয 

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2800166239

71

নাভঃ পভা

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9569999684

72

নাভঃ খুযয়িা

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3740009661



73

নাভঃ জভয়য পনগায

পতাঃ কুদু্দ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3740038341

74

নাভঃ আয়ভনা 

পতাঃ ায়ফি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1489992519

75

নাভঃ নুয জাান

পতাঃ আযাি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9140174674

76

নাভঃ নুরুন জনা

পতাঃ আত্তাফ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6854029276

77

নাভঃ পপয়যাজ 

পতাঃ আ: যাজ্জাক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8690058709

78

নাভঃ অয়াক

পতাঃ কুান চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3290196108

79

নাভঃ জভয়য জনগায

পতাঃ এস্তায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5540019592

80

নাভঃ যানা

পতাঃ নওাি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3290018500

81

নাভঃ যাজজয়া

পতাঃ তপকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750696 01740091638

82

নাভঃ আনজয়ুাযা

পতাঃ আপতাফ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1490177407 017718044069

83

নাভঃ ান্তনা

পতাঃ ভ্বু চযন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6890160317

84

নাভঃ াপিা

পতাঃ ভায়কর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390024459

85

নাভঃ াানাজ

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7340231419

86

নাভঃ আয়য়া

পতাঃ আজাায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1020100895

87

নাভঃ ুভায়ন

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4640211100

88

নাভঃ জাানাযা

পতাঃ পাইজদু্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5990208489

89

নাভঃ জাানাযা

পতাঃ  তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9140171449

90

নাভঃ ভাউন জজযা

পতাঃ আফ ুভাপন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422000206

91

নাভঃ নাপযন

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2804004931



92

নাভঃ নাজপযন

পতাঃ ভুকুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9151936144

93

নাভঃ জজপভন

পতাঃ জতপিুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750717

94

নাভঃ তাজয়কযা

পতাঃ জরাকভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6888587695

95

নাভঃ ভায়নায়াযা

পতাঃ বািু

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6439988376

96

নাভঃ জান্নাতুন

পতাঃ আজজজরু

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4656685395

97

নাভঃ আয়য়া

পতাঃ রুস্তুভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390203459

98

নাভঃ পায়তভা

পতাঃ কায়ভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3740007566

99

নাভঃ শুকতাযা

পতাঃ আফিুল্লা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422000171

100

নাভঃ ভজজনা

পতাঃ রার জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5990209909

101

নাভঃ এপযনা

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7016617431042

102

নাভঃ আপয়যাজা

পতাঃ ভপতন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6454172727

103

নাভঃ আরপাজ

পতাঃ জিা জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5540032355

104

নাভঃ নাপয

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5973921744

105

নাভঃ আপভজরু

পতাঃ আফ ুফাক্কায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750115

106

নাভঃ নুরুর

পতাঃ জফরার

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6901946688

107

নাভঃ আফতাফ

পতাঃ পয়য়জ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1018838993

108

নাভঃ জুরুর

পতাঃ রপতপুয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7340729321

109

নাভঃ াইপুর

পতাঃ জবাগুরুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8240022239

110

নাভঃ যপভ

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750979



111

নাভঃ িুরুর জািা

পতাঃ জতাপরভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3290185911

112

নাভঃ আযাপুর

পতাঃ ফজরয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3290011802

113

নাভঃ ফ না ার

পতাঃ পনযন্জন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422000456

114

নাভঃ আক্কা

পতাঃ িাউি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750107

115

নাভঃ ায়রা

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6439991586

116

নাভঃ জভাপরভ 

পতাঃ ভপন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5990043977

117

নাভঃ আফ ুফাক্কায

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 3756594481

118

নাভঃ জভাা: তায়যা খাতুন

পতাঃ জভয়য আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 5062337711

119

নাভঃ ফীপিকা যানী

পতাঃ নয়ন ার

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750618

120

নাভঃ পভনতী যানী

পতাঃ গয়ন কভ কায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4190178378

121

নাভঃ জাাঙ্গীয আরভ

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 9578441462

122

নাভঃ জভাা: ারভা জফগভ

পতাঃ ফুরফুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750760

123

নাভঃ জভযাজ আরী

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6006471418

124

নাভঃ খায়রিা জফগভ

পতাঃ আব্দরু াই

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750974

125

নাভঃ যাপভা জফগভ

পতাঃ াইপুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 6461034412

126

নাভঃ াপভভা জফগভ

পতাঃ অয়িুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750272

127

নাভঃ আব্দরু ান্নান

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390200075

128

নাভঃ ভপযউভ জফগভ

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8690034932

129

নাভঃ খাইরুন জনা

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 440171053



130

নাভঃ জযনু পফপফ

পতাঃ আয়ুফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390197461

131

নাভঃ ভাইভুনা খাতুন

পতাঃ ভপনরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4657696987

132

নাভঃ উজয়রপা খাতুন

পতাঃ  ওফাইিুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750314

133

নাভঃ জজপভনআযা জফগভ

পতাঃ জনজাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 7340060263

134

নাভঃ ুপপয়া খাতুন

পতাঃ ইযাইর ুয়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1490003751

135

নাভঃ জভা:  ফিয উদ্দীন

পতাঃ ভৃত: াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু

136

নাভঃ আাি আরী

পতাঃ তপযকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু

137

নাভঃ পফপ্লফ আয়ম্মি

পতাঃ ভুস্তাপকন আয়ম্মি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু

138

নাভঃ জযয়না জফগভ

পতাঃ আব্দু াভাি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু

139

নাভঃ জভা: তপযকুর ইরাভ

পতাঃ ভৃত. াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 8113422750920

140

নাভঃ জভাা: আকপরভা খাতুন

পতাঃ কায়য়উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 4640207181

141

নাভঃ তাজভর

পতাঃ তপযকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 1940059593

142

নাভঃ ইভত আযা

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা

1 পিনভজযু 2390018782

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

143 নাভঃ ইভাইর জায়ন

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090177378

144 নাভঃ পভয আরী

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9140009649

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

         

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                        ওয়াড নং-০২

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



145 নাভঃ জভাাম্মি তাপযক

পতাঃ পরটন আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2805454747

146 নাভঃ আয়ভনা খাতুন

পতাঃ জজল্লুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640227569

147 নাভঃ আজজজযু যভান

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7356440646

148 নাভঃ জভপযনা জফগভ

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090189092

149 নাভঃ জভায়ভনা জফগভ

পতাঃ আরভ জায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422752421

150 নাভঃ আভনা খাতুন

পতাঃ আপনুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7790200294

151 নাভঃ য ফানু

পতাঃ ভৃত জায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751893

152 নাভঃ াপফনা খাতুন

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4190201717

153 নাভঃ নুযজাান

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9145663861

154 নাভঃ ুযজাান জফগভ

পতাঃ ভজজফুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8654163735

155 নাভঃ তাযা জফগভ

পতাঃ আয়ভি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6890177618

156 নাভঃ য়রা জফগভ

পতাঃ নুয জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640036903

157 নাভঃ াপফনা ইয়াপভন

পতাঃ রুৎপয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440005343

158 নাভঃ পপয়যাজ কপফয

পতাঃ আব্দযু যাজ্জাক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8690058709

159 নাভঃ যাজজয়া জফগভ

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9140190712

160 নাভঃ তাপরভা জফগভ

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440187984

161 নাভঃ জাপিন

পতাঃ নাপয উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8240034051

162 নাভঃ কুরুভ

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6890002469



163 নাভঃ অয়জিা জফগভ

পতাঃ আব্দরু কায়িয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3290211295

164 নাভঃ আপয়া জফগভ

পতাঃ কপভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2390220271

165 নাভঃ জভায়ভনা খাতুন

পতাঃ ভুঞ্জযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340092064

166 নাভঃ আব্দযু যভান

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 20008113422102800

167 নাভঃ জিরন জফগভ

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340243125

168 নাভঃ াাজািী জফগভ

পতাঃ রপতপূয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640038156

169 নাভঃ ভইন উদ্দীন

পতাঃ কাওায আরী 

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1017317098

170 নাভঃ নাজপযন খাতুন

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4540034906

171 নাভঃ ারুর জফগভ

পতাঃ আজান আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3290020506

172 নাভঃ াভীরুর ইরাভ

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640044774

173 নাভঃ ভুখয়রুয যভান

পতাঃ জায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 64005750925

174 নাভঃ জভায় িা জফগভ

পতাঃ যপফউর আওয়ার

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3740037746

175 নাভঃ আপতকুয যভান

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340069793

176 নাভঃ ভাতুয়াযা জফগভ

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090188136

177 নাভঃ কাজর জফগভ

পতাঃ জাব্বায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340250823

178 নাভঃ জয়ুরখা খাতুন

পতাঃ তয়ফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340250294

179 নাভঃ জপরয়াযা জফগভ

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2840176669

180 নাভঃ ওকত আযা

পতাঃ জারাইভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8690229110



181 নাভঃ মযত আরী

পতাঃ জায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2840174472

182 নাভঃ জফফী খাতুন

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340250252

183 নাভঃ ভুনুয়াযা খাতুন

পতাঃ িাউি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5097303050

184 নাভঃ নাপিা খাতুন

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8682521276

185 নাভঃ আব্দরু খায়রক

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422752165

186 নাভঃ জযজাউর 

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2856076134

187 নাভঃ ুপপয়া খাতুন

পতাঃ আতাউয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5990057134

188 নাভঃ ভাুি 

পতাঃ শুকুরুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3740036219

189 নাভঃ নুয নাায খাতুন

পতাঃ ুরতান আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3301984427

190 নাভঃ নাজভা খাতুন

পতাঃ আতাউয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7751394896

191 নাভঃ ভুাম্মি আরী

পতাঃ ভুয়াজ্জভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940073768

192 নাভঃ পভপরয়াযা খাতুন

পতাঃ খাইরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751789

193 নাভঃ জপযনা জফগভ

পতাঃ এরতাজ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6890000745

194 নাভঃ াপনা খাতুন

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1490013123

195 নাভঃ তাযা জফগভ

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4190024465

196 নাভঃ জয়ুরখা জফগভ

পতাঃ জায়য়ি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440003090

197 নাভঃ আব্দলু্লা 

পতাঃ তুপানী ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2840180612

198 নাভঃ জজাযা খাতুন

পতাঃ তাইপুয আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640220804



199 নাভঃ নুফাায

পতাঃ আইউফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2390219794

200 নাভঃ আব্দরু কপযভ

পতাঃ ুয়ন আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640046662

201 নাভঃ যয়জিা 

পতাঃ বািু আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3290034689

202 নাভঃ তপকুর ইরাভ

পতাঃ পযয়াজউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422762144

203 নাভঃ পযপা জফগভ

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440005350

204 নাভঃ ভাজনী জফগভ

পতাঃ আব্দরু গপন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940259037

205 নাভঃ জভাা: জান্নাতুন

পতাঃ রুুর আপভন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4190028102

206 নাভঃ জপয উদ্দীন

পতাঃ জায়রভান ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751382

207 নাভঃ াভনুয জফগভ

পতাঃ জভাজ্জায়ভর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751458

208 নাভঃ আযাপুর ইরাভ

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422752532

209 নাভঃ জভাা: পায়তভা

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5540224952

210 নাভঃ তাপরভা খাতুন

পতাঃ জযজাউর কপযভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2851952487

211 নাভঃ ভানুয়াযা জফগভ

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8990228377

212 নাভঃ যপপকুর ইরাভ

পতাঃ পযয়াজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751742

213 নাভঃ ভাউনয়জযা জফগভ

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7790025162

214 নাভঃ পউরী জফগভ

পতাঃ াজ্জাি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7790205921

215 নাভঃ ভারুপন 

পতাঃ আযাি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9140016800

216 নাভঃ পপযিা জফগভ

পতাঃ আান াপফফ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751847



217 নাভঃ জভায়রভা জফগভ

পতাঃ জভাকফুর জায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5990056268

218 নাভঃ যানী জফগভ

পতাঃ আক্তায জায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940256934

219 নাভঃ নুযভার

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 81134227515177

220 নাভঃ পফরপক জফগভ

পতাঃ িপফরুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640048114

221 নাভঃ শুযবী ুরতানা

পতাঃ তায়জভুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1020023063

222 নাভঃ উয়ম্ম কুরুভ

পতাঃ পপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6889992480

223 নাভঃ জরার উিিীন

পতাঃ আইউফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751440

224 নাভঃ পাউজজয়া খাতুন

পতাঃ যভজান ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1492616345

225 নাভঃ জজফনী খাতুন

পতাঃ পদ্দীক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2406526190

226 নাভঃ নুযয়ভাস্তপা কাভার

পতাঃ কাপফয

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640228195

227 নাভঃ আরীয়াযা জফগভ

পতাঃ এযাইর জায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5540212536

228 নাভঃ াপফনা খাতুন

পতাঃ ভপভন জায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7764752437

229 নাভঃ ভাউনয়জযা খাতুন

পতাঃ ভুনজযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6901961729

230 নাভঃ পযপা জফগভ

পতাঃ নুযয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940076498

231 নাভঃ পপকুর ইরাভ

পতাঃ পগয়া উিিীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9140011298

232 নাভঃ জাপনয়া 

পতাঃ ফিু

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2840011270

233 নাভঃ জযপফনা জফগভ

পতাঃ ভুন্জযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9570100546

234 নাভঃ ভুন্জযু যভান

পতাঃ কপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9140178196



235 নাভঃ ুয়ভযা খাতুন

পতাঃ আব্দরু খায়রক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1028472486

236 নাভঃ ভজজনা জফগভ

পতাঃ াজ্জাি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640048155

237 নাভঃ পপযিা জফগভ

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1921079296

238 নাভঃ ভয়না জফগভ

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090182907

239 নাভঃ পয়াযা জফগভ

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3740045384

240 নাভঃ াপফফুয যভান

পতাঃ ায়য়ি আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422752129

241 নাভঃ ুপপয়া জফগভ

পতাঃ ভপপজ উদ্দীন 

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940082488

242 নাভঃ যাপফয়া ফাযী

পতাঃ যপপকুর আরভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5556444767

243 নাভঃ জজন্নাতুন জফগভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9570097577

244 নাভঃ যপফউর আরভ

পতাঃ তপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5990223637

245 নাভঃ িুরুর ইরাভ

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9570012063

246 নাভঃ আয়য়া খাতুন

পতাঃ জযজাউর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440042189

247 নাভঃ পপয়যাজ কপফয 

পতাঃ আরী জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7811083539

248 নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ জারার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6887749080

249 নাভঃ আব্দরু ভান্নান জন্টু

পতাঃ ায়ফয আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7302251165

250 নাভঃ জাপকয়া োভরী 

পতাঃ আব্দযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440562144

251 নাভঃ যপপকুর ইরাভ

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5990051665

252 নাভঃ আয়ভনা জফগভ

পতাঃ এরতাজ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7790025014



253 নাভঃ াগযী জফগভ

পতাঃ এফযান আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4190028722

254 নাভঃ ভানুয আর পারুকী

পতাঃ ভুপনভুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8690057537

255 নাভঃ ভুপনভুর ক

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940079500

256 নাভঃ আয়য়া

পতাঃ আপভরুর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940077132

257 নাভঃ ুভন আরী

পতাঃ ভুন্জযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1487509380

258 নাভঃ ভপতউয যভান

পতাঃ আইউফ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090178202

259 নাভঃ ুজন উদ্দীন

পতাঃ তপিুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8256376339

260 নাভঃ ভুন্তাজ আরী

পতাঃ তায়য উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2390042246

261 নাভঃ পফজরী জফগভ

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2840179945

262 নাভঃ াফানী জফগভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9570012121

263 নাভঃ জরতুন জনা ডপর

পতাঃ জভযাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 9570098088

264 নাভঃ জপযয়িী খাতুন

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8247339560

265 নাভঃ ভপযয়ভ জফগভ

পতাঃ ইউনুুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 113085906

266 নাভঃ নাপযন জফগভ

পতাঃ রুয়ফর আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751509

267 নাভঃ জভয়পযন আপয়যাজ

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1028320388

268 নাভঃ জাাঙ্গীয

পতাঃ এভিািুর পফশ্বা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6889995897

269 নাভঃ জাানাযা জফগভ

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090181305

270 নাভঃ পযয়ানা ইরাভ

পতাঃ আফুর ায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8254723920



271 নাভঃ জভাা: ভাপফয়া 

পতাঃ এয়ান আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1020018857

272 নাভঃ ভাযজজনা খাতুন

পতাঃ ভজজফুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340250849

273 নাভঃ াপভভা আক্তায

পতাঃ আজজজযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8247135661

274 নাভঃ পভজা জফগভ

পতাঃ রারচা াঁি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640038115

275 নাভঃ নাপযন খাতুন

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1907629669

276 নাভঃ এযাইর জায়ন

পতাঃ নপরুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3740016922

277 নাভঃ াযবীন খাতুন

পতাঃ আব্দযু যপি

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4190196289

278 নাভঃ ুকতাযা

পতাঃ জায়র যানা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422752506

279 নাভঃ যায়র আরী

পতাঃ ভপতউয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 81134234126

280 নাভঃ আয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1020106314

281 নাভঃ ভাকুিা 

পতাঃ মযত আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640048189

282 নাভঃ আভাউর 

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7340072110

283 নাভঃ নুযয়ভাাম্মি

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 7781650754

284 নাভঃ যাপফয়া ফাযী

পতাঃ যপফউর

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5062337711

285 নাভঃ এভারী খাতুন

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422752425

286 নাভঃ খাইরুন জনা

পতাঃ আযাপুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8113422751403

287 নাভঃ াপফনা ইয়াপভন

পতাঃ রুৎপয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440005343

288 নাভঃ আর আপভন

পতাঃ তাজজভুর ক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1956353194



289 নাভঃ খায়রিা জফগভ

পতাঃ আব্দরু খায়রক

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 8240211865

290 নাভঃ যপভা জফগভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2360404319

291 নাভঃ নাজজভ উদ্দীন

পতাঃ নাইভুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6405607851

292 নাভঃ াারার

পতাঃ আব্দরু কুদু্দ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6904774046

293 নাভঃ পায়তভা জফগভ

পতাঃ আপভনুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6890169052

294 নাভঃ াাজািী জফগভ

পতাঃ রপতপুয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 4640038156

295 নাভঃ নাপি াান

পতাঃ আনারুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু

296 নাভঃ পজান আরী

পতাঃ পযয়ত আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু

297 নাভঃ ুভন আরী

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু

298 নাভঃ ইযাপপর ইরাভ

পতাঃ ভপতউয যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু

299 নাভঃ ভাভুন আরী

পতাঃ ভুন্জযু যভান

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু

300 নাভঃ জভাা: জভুভী জফগভ

পতাঃ জভা: নুরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5551987448

301 নাভঃ জভা: আকফয আরী

পতাঃ ভপরভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 3290038334

302 নাভঃ জভাা: জপরয়াযা জফগভ

পতাঃ জভা: আপভজরু ইরাভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6440011598

303 নাভঃ জভা: নাজভুর ক

পতাঃ ভৃত: ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6889998081

304 নাভঃ জভাা: ভাতুয়াযা খাতুন

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 5090015883

305 নাভঃ জভাা: ায়জযা খাতুন

পতাঃ আব্দযু যপভ

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 2856080177

306 নাভঃ জভাা: াভনুয জফগভ

পতাঃ রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 6889989700



307 নাভঃ পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ তাইনু আরী

গ্রাভঃ ফাপরয়াঘাট্টা
2 পিনভজযু 1940251117

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

308 নাভঃ জভা: ইব্রাপভ

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7340722284 01791707369

309 নাভঃ জভাা: জযাজরী জফগভ

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6890018036

310 নাভঃ জভাা: যায়জপা জফগভ

পতাঃ জভা: কাপরুদ্দীন ভন্ডর

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3740722284

311 নাভঃ শ্রী পফু কভ কায

পতাঃ শ্রী কৃষ্ডকভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7763018699 01819226858

312 নাভঃ জভা: কাভরুজ্জাভান

পতাঃ জভা: ায়য়ি আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1490031935 01819226201

313 নাভঃ জভা: পফশু

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7340255285

314 নাভঃ জভাা: জপযনা জফগভ

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8690244440

315 নাভঃ জভা: খাইরুর ইরাভ

পতাঃ তাইনু আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5090032003

316 নাভঃ জভা: নজরুর ইরাভ

পতাঃ জভা: আব্দরু ফায়ি 

জভাল্লা

3 পিনভজযু 5990236746

317 নাভঃ জভা: আব্দরু ভপতন

পতাঃ জযজাউর কপযভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1019320967 01819226838

318 নাভঃ জভাা: নাপগ খাতুন

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9140029456 01747881077

319 নাভঃ জভাা: ারভা জফগভ

পতাঃ জভা: কারু

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3715851097 01709053825

320 নাভঃ জভা: যপফউর আওয়ার

পতাঃ জভা: জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1940092651

321 নাভঃ জভাা: আয়ভনা খাতুন

পতাঃ জভা: আযাি আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7340079370

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা।           

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                     ওয়াড নং-০৩

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



322 নাভঃ জভা: ুভন আরী

পতাঃ জভা: ুরতান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5093456621 0195505290

323 নাভঃ জভাা: রাইরী জফগভ

পতাঃ জভা: পজরুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8690078400 01767248035

324 নাভঃ জভা: নাপরুদ্দীন

পতাঃ জভা: আব্দযু যপভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5540225868 01760092427

325 নাভঃ রা কুভায াা

পতাঃ কুান াা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840202465

326 নাভঃ জভাা: নাপভা খাতুন

পতাঃ জভা: আাান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753137 01819226813

327 নাভঃ জভা: আব্দযু যপি

পতাঃ জভা: জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9140194623 01819226851

328 নাভঃ জভা: নাইভুর ক

পতাঃ জভাকফুর জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 811342275338 01741572503

329 নাভঃ জভা: াপন আরী

পতাঃ জভা: ভুকুর আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4638565525 01819226200

330 নাভঃ াতকপ াা

পতাঃ কুান চন্দ্র াা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753373 01819226814

331 নাভঃ জভা: নজরুর ইরাভ

পতাঃ জভা: জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9140018749 01819226196

332 নাভঃ জভা: আতাউয যভান

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1940276593 01819226819

333 নাভঃ জভাা: চায়ভরী জফগভ

পতাঃ জভা: াইিুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 554005726 01819226808

334 নাভঃ জভা: জভাকফুর জায়ন

পতাঃ আরাজ্ব াইিুয 

যভান

3 পিনভজযু 4190220030 01819226788

335 নাভঃ জভা: জযজাউর কপযভ

পতাঃ আব্দযু যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3290218589 01819226790

336 নাভঃ ারুনায যপি

পতাঃ এরতাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240225014 01819226194

337 নাভঃ জভা: ফাইজজি আরী

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1025180678 01819226195

338 নাভঃ শ্রী যতন াা

পতাঃ পফশ্বনাি াা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 19938113422027500

339 নাভঃ কল্পনা াা

পতাঃ শ্রীকান্ত াা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240232614



340 নাভঃ কাভরুজ্জাভান কাভু

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4640061349

341 নাভঃ জভা: জভপযনা জফগভ

পতাঃ আপনুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7790041623 01819226174

342 নাভঃ ফিরুন জনা

পতাঃ াভীভ যায়ি

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753078 01310536645

343 নাভঃ যাপকফুর ইরাভ

পতাঃ আ: ারাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840198994

344 নাভঃ এযাইর জায়ন

পতাঃ জকান্দায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753212

345 নাভঃ তায়যা খাতুন

পতাঃ রার জভাাম্মি

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5090650242

346 নাভঃ াভীভ যায়ি

পতাঃ ভজজফুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753075

347 নাভঃ জযায়কয়া জফগভ

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1840271073

348 নাভঃ অঞ্জপর ফারা

পতাঃ ঝু কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6890016899

349 নাভঃ জভাা: য়জভা জফগভ

পতাঃ জভা: ততভুয আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6890192039

350 নাভঃ জভা: অপভত াান 

কয়রার

পতাঃ জভা: জভাস্তপা কাভার 

3 পিনভজযু 3756404202

351 নাভঃ জভা: আব্দযু যাজ্জাক

পতাঃ ভৃত: ভয়ন আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753615

352 নাভঃ াপফ যানী

পতাঃ অপব কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840024067

353 নাভঃ জভা: নুয জভাাম্মি

পতাঃ জভা: পনজাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753350 01705864564

354 নাভঃ জভা: আযাপুর ক

পতাঃ আব্দু াভাি

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3290215387

355 নাভঃ জভা: কাওায জায়ন

পতাঃ জভা: আনায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2390231658 01948735808

356 নাভঃ ইারুর ক

পতাঃ পপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3733679660 01723798463

357 নাভঃ জভা: ায়িকুর ইরাভ

পতাঃ ভৃত: এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753200



358 নাভঃ জভাা: পায়তভা খাতুন

পতাঃ তাইনু

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9570015488

359 নাভঃ জভা: এযাইর জায়ন

পতাঃ জয়কন্দায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6890012062

360 নাভঃ জভাা: আযাতন জনা

পতাঃ কাপভুদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5540061057

361 নাভঃ পারুক জায়ন

পতাঃ জভা: জাযাফ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2355563301

362 নাভঃ জভাা: পফজরী খাতুন

পতাঃ জভা: এন্তাজ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8690075802

363 নাভঃ জভা: াদ্দাভ আরী

পতাঃ জভা: আব্দরু ভান্নান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4199040066

364 নাভঃ জভাা: পয়াযা জফগভ

পতাঃ জভা: আরতাপুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7790034735 01732397869

365 নাভঃ জভা: জখািাফক্স

পতাঃ ভৃত: জজাযত

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753124

366 নাভঃ জভাা: জযাজরী জফগভ

পতাঃ জভা: ইউনু আরী ভন্ডর

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240052939

367 নাভঃ জভা: নাইভুয যভান 

নাঈভ

পতাঃ জভা: কাভার উদ্দীন

3 পিনভজযু 20028113422007139

368 নাভঃ জভা: কাওায আরী

পতাঃ রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5990238809

369 নাভঃ জভা: ভপপজরু ইরাভ

পতাঃ জভা: ারুন অয যপি

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1020114904 01747561680

370 নাভঃ জভা: নাইভুর ক

পতাঃ ভৃত: ভুনুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753228 01772564628

371 নাভঃ জভা: তাইপুয যভান

পতাঃ পাইজদু্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3290043748 01721913645

372 নাভঃ জভা: ভাাতাফ আরী

পতাঃ জভা: রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5990078361 01739279803

373 নাভঃ জভা: াাফ উদ্দীন

পতাঃ জভা: ভজজফুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9570017138 01755888130

374 নাভঃ জভা: ভপতউয যভান

পতাঃ আব্দরু গপুয

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2390054910 01771743990

375 নাভঃ জভাা: পফযন জফগভ

পতাঃ জভা: আব্দরু জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3290047681



376 নাভঃ জভা: কাভার উদ্দীন

পতাঃ জভা: জভাজায়ম্মর 

জায়ন

3 পিনভজযু 2381335302

377 নাভঃ জভাা: ায়য়যা জফগভ

পতাঃ জভা: আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240050628 01753732490

378 নাভঃ জভা: আরাউদ্দীন

পতাঃ ভৃত: ইয়াপন আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4640057826

379 নাভঃ জভা: ভজজফুয যভান

পতাঃ জতালপরভ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8690080562 01720357325

380 নাভঃ জভাা: আকতাযা জফগভ

পতাঃ জভা: াজাান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6440201769

381 নাভঃ জভাা: পরপ খাতুন

পতাঃ জভা: এনতাজরু ক

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8211647527

382 নাভঃ জভা: াপিকুর ইরাভ

পতাঃ রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840027656

383 নাভঃ জভাা: আয়য়া খাতুন

পতাঃ জজল্লুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240040207

384 নাভঃ জভাা: যায়িা জফওয়া

পতাঃ ইভাইর জভাল্লা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4192149963

385 নাভঃ জযায়কয়া জফগভ

পতাঃ ইয়াপন আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8110399000008

386 নাভঃ জভাা: জফপরয়াযা জফগভ

পতাঃ জভা: আরতাফ জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6890194373

387 নাভঃ জভা: আপভনুর ইরাভ

পতাঃ জভা: াইপুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3301983775 01706731379

388 নাভঃ আ: ান্নান

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1490022470

389 নাভঃ নাইভুর ক

পতাঃ ভুনুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1020027379

390 নাভঃ পউরী খাতুন

পতাঃ ভুপনরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753930

391 নাভঃ াগযী ফারা

পতাঃ পফয়ফক কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753189

392 নাভঃ পফজরী জফগভ

পতাঃ ইযাইর জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5990075060

393 নাভঃ নাপভা খাতুন

পতাঃ আান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753137



394 নাভঃ পযপা জফগভ

পতাঃ  যইুদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2390054894

395 নাভঃ আকপরভা জফগভ

পতাঃ নূযয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753223

396 নাভঃ কুরুভ খাতুন

পতাঃ তাপভজ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1490033089

397 নাভঃ অরকা ফারা

পতাঃ পিনু কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753196

398 নাভঃ ভাাভুিা খাতুন

পতাঃ জয়ফি আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5070355846

399 নাভঃ ভাপুজা খাতুন

পতাঃ আপভয আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 811342275000181

400 নাভঃ জয়ুরখা জফগভ

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1940271644

401 নাভঃ জাানাযা জফগভ

পতাঃ আব্দরু গপন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9140197329

402 নাভঃ জযাপকয়া খাতুন

পতাঃ আব্দযু যাপকফ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1501987869

403 নাভঃ াগী জফগভ

পতাঃ ভপভনুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240221286

404 নাভঃ আপরয়াযা জফগভ

পতাঃ ভনতাজ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2390061030

405 নাভঃ পপযন আকতায

পতাঃ ুরতান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7804731821

406 নাভঃ জভায়রভা খাতুন

পতাঃ জতাপযকুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4640065530

407 নাভঃ পাপতভা খাতুন

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7340256457

408 নাভঃ ভুপনরুর ইরাভ

পতাঃ আপনুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840018879

409 নাভঃ ভাভুন যপি

পতাঃ ভুপনরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6426352602

410 নাভঃ অপনর চন্দ্রীর

পতাঃ পযিীর

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1490025546

411 নাভঃ জয়ুয়র যানা

পতাঃ ুরতান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2812817126



412 নাভঃ য়রভান আরী

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5090200378

413 নাভঃ ভপপজরু ইরাভ

পতাঃ ারুন অয যপি

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1020114904

414 নাভঃ যপভ ফািা

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4190020860

415 নাভঃ উজ্জর ীর

পতাঃ ঞ্চন্ন ীর

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7790046994

416 নাভঃ মযত আরী

পতাঃ পদ্দীক আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7790221001

417 নাভঃ ান্নান  আরী

পতাঃ পদ্দীক আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু

6440200902

418 নাভঃ আফু ায়র

পতাঃ আইউফ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422752306

419 নাভঃ াভীভ উদ্দীন

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840018879

420 নাভঃ নাপয উদ্দীন

পতাঃ আপজার জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753749

421 নাভঃ জায়ন আরী ফাফরু

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3740042373

422 নাভঃ আ: খায়রক 

পতাঃ জরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5104696538

423 নাভঃ ইভাইর জায়ন

পতাঃ ইয়াপন আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3740046713

424 নাভঃ পয়পজ উদ্দীন

পতাঃ ভুনজযু যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3740219906

425 নাভঃ াজজি আর াান

পতাঃ আব্দলু্লা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422000100

426 নাভঃ ায়িকুর ইরাভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8690072403

427 নাভঃ আরপাজ উিিীন

পতাঃ যপভ উিিীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2390232383

428 নাভঃ জযাজরী জফগভ

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8240052939

429 নাভঃ আয়ভনা জফগভ

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422752946



430 নাভঃ জতাপভনা খাতুন

পতাঃ াভুর জািা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5830009225

431 নাভঃ ায়রা খাতুন

পতাঃ জজয়াউয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753142

432 নাভঃ য়রভা জফগভ

পতাঃ কারু

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3715851097

433 নাভঃ াপফযানী

পতাঃ অপব কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840024067

434 নাভঃ অঞ্জরী ফারা

পতাঃ ঝু কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6890016899

435 নাভঃ কল্পনা াা 

পতাঃ পকান্ত াা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 824023234

436 নাভঃ কল্পনা যানী

পতাঃ শুবা কভ কায

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5540049912

437 নাভঃ টুরু ফারা

পতাঃ য়যন পভস্ত্রী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422753130

438 নাভঃ ভাইনুর ইরাভ

পতাঃ তফজরু জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5090018200

439 নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8690078400

440 নাভঃ নূুয যানী ীর

পতাঃ নাযায়ন চন্দ্র ীর

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 4172015911

441 নাভঃ নজরুর ইরাভ

পতাঃ আম্মি আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5090206375

442 নাভঃ ততয়ফ আরী

পতাঃ আম্মি আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8113422752900

443 নাভঃ আব্দরু াপকভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2851952289

444 নাভঃ পায়তভা জফগভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7340256457

445 নাভঃ আনজ ুআযা খাতুন

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1008996215

446 নাভঃ ায়নপা জফগভ

পতাঃ আনারুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6440017512

447 নাভঃ পর যানী 

পতাঃ য়যন চন্দ্র িা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 9136053791



448 নাভঃ ুফ না খাতুন

পতাঃ াকান্দায আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1014539694

449 নাভঃ াারুর আরভ

পতাঃ ায়ন আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7779515472

450 নাভঃ যপভা জফগভ

পতাঃ যাফ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2390064746

451 নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 7790214006

452 নাভঃ কাপযভা আকতায

পতাঃ কায়ভ আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2375244304

453 নাভঃ আয়য়া খাতুন

পতাঃ াপিকুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5992763192

454 নাভঃ অরকা যানী িা

পতাঃ জন্টু যপফ িা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3740041789

455 নাভঃ জফয়জাফারা িা

পতাঃ তচতনে যপফিা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 3740050335

456 নাভঃ জরুর ইরাভ

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 19788113422000000

457 নাভঃ তাপকন খাতুন

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1490025234

458 নাভঃ জভা: এযাইর জায়ন

পতাঃ জভা: আফুর জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 6892687762

459 নাভঃ জভাা: পপয়যাজা খাতুন

পতাঃ ায়ন আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 8248229115

460 নাভঃ জভা: ুরতান আরী

পতাঃ ভপরভ উিিীন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5090025429

461 নাভঃ ভযভী খাতুন

পতাঃ জভা: ুরতান আরী

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 1028414991

462 নাভঃ জভা: এনাভুর ক

পতাঃ আপজার জায়ন

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 2840205435

463 নাভঃ জভাা: জভুভী খাতুন

পতাঃ জভা: রুৎপয যভান

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 5951950103

464 নাভঃ ভয়না খাতুন

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াতনাফাি

3 পিনভজযু 10924341000



ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

465

নাভঃ শ্রী ভাখন

পতাঃ যত্নপয ভন্ডর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2840220210

466

নাভঃ শ্রী জিাকপ

পতাঃ তফিেনাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490215140

467

নাভঃ শ্রী রযন

পতাঃ ফত্নপয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 554026144

468

নাভঃ শ্রী পতনকপ

পতাঃ তফিেনাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4640262483

469

নাভঃ জতাযা

পতাঃ আরপাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6440228200

470

নাভঃ আয়য়া

পতাঃ জরুর ইরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6441960378

471

নাভঃ ফাপয আরী

পতাঃ ভৃত: আযাি আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755992

472

নাভঃ ইভত আযা

পতাঃ নজয আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1020130082

473

নাভঃ তপযকুর ইরাভ

পতাঃ পগয়া উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890026963

474

নাভঃ ভন্জযু

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3290236540

475

নাভঃ জাভার উদ্দীন

পতাঃ ভকফুর আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755813

476

নাভঃ আকতাযা

পতাঃ জারার উদ্দীন াপনপ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690265932

477

নাভঃ ভজজনা জফগভ

পতাঃ ভন্জযু যভান 

এয়ান

4 পিনভজযু 5990268764

478

নাভঃ জপযনা

পতাঃ াজ্জাি আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740244342

479

নাভঃ াজাান

পতাঃ কুযফান আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1940298290

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা।  

          

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                   ওয়াড নং-০৪

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



480

নাভঃ জযাজরী

পতাঃ কুদু্দ ভন্ডর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890204024

481

নাভঃ িুরুর জািা

পতাঃ যইশুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1020123699

482

নাভঃ আপভনুর ইরাভ

পতাঃ যইশুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190700676

483

নাভঃ আ: ভায়রক

পতাঃ পযপুর ইরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5985415339

484

নাভঃ নুরুর ইরাভ

পতাঃ আ: ভান্নান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1940301170

485

নাভঃ জজাযা

পতাঃ জাভার ফািা

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

486

নাভঃ ায়জযা 

পতাঃ জগার জভাাম্মি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

487

নাভঃ ায়য়যা 

পতাঃ আত্তাফ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2390253744

488

নাভঃ পায়তভা 

পতাঃ ভপপজ উ্িীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2827621828

489

নাভঃ জয়ফিা

পতাঃ ুরতান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755250

490

নাভঃ পখনা

পতাঃ রারয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422795127

491

নাভঃ ুভন 

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755446

492

নাভঃ ায়ভিা

পতাঃ রপয আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755697

493

নাভঃ ভাভুনুয যপি

পতাঃ ভৃত: ইয়াপন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755864

494

নাভঃ ভাতুয়াযা

পতাঃ ফপিউজ্জাভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890196543

495

নাভঃ ইভাইর

পতাঃ জভাফাযক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190024222

496

নাভঃ পযনা

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5090215103

497

নাভঃ জযনু ফারা

পতাঃ পপকুর 

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755127



498

নাভঃ খাপতজা

পতাঃ রপজান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4240252026

499

নাভঃ য়রা 

পতাঃ জরাকভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740235583

500

নাভঃ কায়ভ

পতাঃ জফরায়য়ত

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190219290

501

নাভঃ ভায়রক

পতাঃ জাযাফ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 19718113422755400

502

নাভঃ িুপর

পতাঃ যইশুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7790228319

503

নাভঃ ুরতানা

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690263424

504

নাভঃ তাপরভা

পতাঃ তাইপুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8240237407

505

নাভঃ পয়াযা

পতাঃ ায়ভি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1994009937

506

নাভঃ জপযয়িী

পতাঃ ায়য়ি আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5900488165

507

নাভঃ জফপফয়াযা

পতাঃ যীি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5090049239 01758434519

508

নাভঃ জপভরা

পতাঃ কয়য় আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140201231

509

নাভঃ আপপা

পতাঃ যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4201963511

510

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ একযাভুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

511

নাভঃ যায়রা

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9570029323

512

নাভঃ াভুর

পতাঃ পপয়যাজ কপফয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2353091812

513

নাভঃ নাইভ আরী

পতাঃ জভাজায়ম্মর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 19938113422000100

514

নাভঃ আািুজ্জাভান 

পতাঃ জভয়রুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890219295

515

নাভঃ ফাতাা

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2810219600



516

নাভঃ যপপকুর 

পতাঃ জারার

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

517

নাভঃ ভাউনয়জযা

পতাঃ জারার

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140043937

518

নাভঃ যপফউর ইরাভ

পতাঃ জারার

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1932856378

519

নাভঃ াাফুজদ্দন

পতাঃ খায়রক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8232418346

520

নাভঃ ুপপয়া 

পতাঃ পগয়া উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4740069632 01799184068

521

নাভঃ আকতাযা

পতাঃ তপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890033761

522

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ নুযয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140046310 01720678155

523

নাভঃ জযাজজনা

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890033696 01795413928

524

নাভঃ জখায়তজা

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740058155

525

নাভঃ জগারাভী

পতাঃ ইফুয যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8240058969 01752168527

526

নাভঃ অপি

পতাঃ তাইজদু্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422752590

527

নাভঃ াভুন নাায

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8691464872 01686703571

528

নাভঃ জখায়তজা 

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1020040711 01770263407

529

নাভঃ আকতাযা

পতাঃ আইউফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7340114045 01742773153

530

নাভঃ আয়নায়াযা 

পতাঃ এযাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190063166

531

নাভঃ নুযজাান

পতাঃ জাকাপযয়া

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 702660110551 01731844558

532

নাভঃ আনারুর 

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490043997 01760934018

533

নাভঃ াযবীন

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 464007959



534

নাভঃ জানাবান

পতাঃ এাাক ভন্ডর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490051271 01725252803

535

নাভঃ জজানাযা

পতাঃ িাউি আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740073170 01729352112

536

নাভঃ াপয়ি কপযভ

পতাঃ আফু তায়রফ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5083338045 01710001184

537

নাভঃ আপিয়া

পতাঃ তুপানী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690095487 01766940200

538

নাভঃ াপফনা 

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8338045059 0176873875793

539

নাভঃ পিুর 

পতাঃ আভজাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

540

নাভঃ ভপযয়ভ

পতাঃ আজাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

541

নাভঃ াাজাপি

পতা: আ: াভাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

542

নাভঃ ভজজফুয 

পতাঃ ততয়ফ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3708592401

543

নাভঃ াাযা ফানু

পতাঃ িাউি আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9570117433

544

নাভঃ ায়কযা

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890209965

545

নাভঃ জয়ুরখা

পতাঃ এরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490227004

546

নাভঃ যজফ

পতাঃ ততয়ফ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8700551719

547

নাভঃ ুপপয়া খাতুন

পতাঃ াইিুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5540257415

548

নাভঃ জপরয়াযা

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8500541816

549

নাভঃ আকতাযা

পতাঃ ইভাইর জায়ন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 46400477237

550

নাভঃ পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ ইযাইর জায়ন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6490033621

551

নাভঃ পিরাযা

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 914834564



552

নাভঃ ায়য়যা জফগভ

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7790053347

553

নাভঃ শুকতাযা

পতাঃ াজাান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4640082675

554

নাভঃ তাজয়কযা

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740064849

555

নাভঃ জযখা জফগভ

পতাঃ আতাউয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 86472965360

556

নাভঃ তাপরভা 

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740058635

557

নাভঃ জপাপর 

পতাঃ তপকুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7340098479

558

নাভঃ রুভারী

পতাঃ এাাক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740075202

559

নাভঃ আরয়পয

পতাঃ জতাপুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7790070408

560

নাভঃ রুভানা খাতুন

পতাঃ এস্তায আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190057495

561

নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ ভপন আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4640071082

562

নাভঃ াপফনা খাতুন

পতাঃ ইারুর ক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7352031146

563

নাভঃ তাযপভন খাতুন

পতাঃ রুুর আপভন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1950005620

564

নাভঃ জপযয়িী জফগভ

পতাঃ ায়য়ি আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 509004145

565

নাভঃ তায়যা জফগভ

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7790068956

566

নাভঃ জতাযা জফগভ

পতাঃ আ: যপভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5080049817

567

নাভঃ খায়রিা জফগভ

পতাঃ ভয়য়জ উিিীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190060139

568

নাভঃ ায়কযা

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140050502

569

নাভঃ যপভা জফগভ

পতাঃ ভপউদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1940117771



570

নাভঃ পনরুপা জফগভ

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5740070946

571

নাভঃ জপুরয়াযা জফগভ

পতাঃ পনয়াজ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740070242

572

নাভঃ পযপা জফগভ

পতাঃ এনাভুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5236746615

573

নাভঃ পায়তভা জফগভ

পতাঃ ইউনুুয যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2840032037

574

নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754656

575

নাভঃ চম্পা খাতুন

পতাঃ ভভতাজ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1994811346

576

নাভঃ যপফউর ইরাভ

পতাঃ পজদ্দক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7790052048

577

নাভঃ ভটযী জফগভ

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6440044623

578

নাভঃ পভপরয়াযা জফগভ

পতাঃ িুরুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3757783856

579

নাভঃ ভুপনযা জফগভ

পতাঃ রুুর আপভন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4166675241

580

নাভঃ জযখা জফগভ

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3245966408

581

নাভঃ নাপযন জফগভ

পতাঃ তপযকুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2390040337

582

নাভঃ াপিা জফগভ

পতাঃ ফপয উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8240070642

583

নাভঃ জজাযা

পতাঃ ফািা

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 81134227544

584

নাভঃ আকতাযা

পতাঃ নুরুর ইরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755111

585

নাভঃ াভুন নাায

পতাঃ াপভউর ফাপয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754416

586

নাভঃ জভায় িা

পতাঃ একযাভুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1130106020220010

587

নাভঃ আপিয়া

পতাঃ জভাজাায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754480



588

নাভঃ খাপতজা

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754476

589

নাভঃ আয়ভনা

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754477

590

নাভঃ ুরতানা

পতাঃ পপয়যাজ কপফয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754470

591

নাভঃ ভাাতাফ

পতাঃ জয়নার আয়ফপিন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422757572

592

নাভঃ পায়তভা

পতাঃ আ: াই

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5052751552

593

নাভঃ পউরী

পতাঃ ুভায়ন কপফয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755239

594

নাভঃ আনুয়াযা

পতাঃ এযপান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690271915

595

নাভঃ পভজান আরী

পতাঃ ুভায়ন কপফয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6004741630

596

নাভঃ অরকা যােী

পতাঃ রুি িা

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2840210898

597

নাভঃ যভত আরী

পতাঃ আ: যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7354844295

598

নাভঃ পপয়যাজা

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8693270270

599

নাভঃ োভরী

পতাঃ াান আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3288409497

600

নাভঃ যপফউর

পতাঃ ইযাইর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8240242951

601

নাভঃ াত্তায

পতাঃ আ: যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5990262734

602

নাভঃ ভপপজরু

পতাঃ যাইুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 38901974

603

নাভঃ ভাভুন

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5090207597

604

নাভঃ যায়রা

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

605

নাভঃ পফশু

পতাঃ জানয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4637776164



606

নাভঃ যানা

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

607

নাভঃ নাপভ

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490232954

608

নাভঃ পিুর

পতাঃ তাইজদু্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690261592

609

নাভঃ আইউফ

পতাঃ কপরভুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3740236397

610

নাভঃ নাইভুর

পতাঃ তুযাজ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5090231027

611

নাভঃ জডইজী 

পতাঃ আজজজযু

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

612

নাভঃ আ: ফাযী

পতাঃ পফরায়য়ত

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

613

নাভঃ ুপপয়া

পতাঃ জভাাযপ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

614

নাভঃ পফশু

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

615

নাভঃ িুরার

পতাঃ জজল্লায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

616

নাভঃ ভুপন

পতাঃ জাইজদু্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

617

নাভঃ আ: যভান পফশু

পতাঃ আ: যপি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

618

নাভঃ পযপুর

পতাঃ তাইজদু্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

619

নাভঃ জযাফু

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

620

নাভঃ ায়জযা

পতাঃ জগারভুাম্মি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

621

নাভঃ খাইরুর

পতাঃ জভাফাযক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

622

নাভঃ তুলায

পতাঃ আফু ফাক্কায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

623

নাভঃ আ: যভান

পতাঃ আ: যপি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু



624

নাভঃ াফয

পতাঃ ততভুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690279750

625

নাভঃ াত্তায

পতাঃ কপযভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490224811

626

নাভঃ ভুুপফতা

পতাঃ ইউনু

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5990271453

627

নাভঃ ায়য়ি

পতাঃ জরার

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 01758166424

628

নাভঃ জজল্লায

পতাঃ তাভুরুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 464951999

629

নাভঃ ভাুভ

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5990225412

630

নাভঃ াানাজ 

পতাঃ আজজভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490225412

631

নাভঃ জপযনা

পতাঃ জপভন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755367

632

নাভঃ জজয়রখা

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2390244263

633

নাভঃ ততভুয

পতাঃ আ: যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6890239809

634

নাভঃ উভয

পতাঃ আ: যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4640254571

635

নাভঃ নজরুর

পতাঃ জফরার

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 7782476548

636

নাভঃ ভয়য়জ

পতাঃ ভুন্জযু আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 19818113422000000

637

নাভঃ আপভনুর ইরাভ

পতাঃ ুরতান আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5090229476

638

নাভঃ যাইান 

পতাঃ আপভন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6438030122

639

নাভঃ ইভাইর

পতাঃ জভাফাযক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190224222

640

নাভঃ আপরয়াযা

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1940116328

641

নাভঃ ায়ন

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5556604865



642

নাভঃ জযয়না খাতুন

পতাঃ আব্দরু ফাযী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422760731

643

নাভঃ তাজয়কযা জফগভ

পতাঃ আফু তায়রফ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6440045620

644

নাভঃ আয়য়া খাতুন

পতাঃ রপতপুয যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754254

645

নাভঃ আব্দরু কায়িয

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

646

নাভঃ াজ ুআয়ম্মি

পতাঃ আনারুর ইরাভ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

647

নাভঃ ারুন অয যপি

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140222697

648

নাভঃ আব্দযু যপভ

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190241168

649

নাভঃ যাপকফুর ইরাভ

পতাঃ পভজানুয যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2390071211

650

নাভঃ আয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ তপরভ উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2390081772

651

নাভঃ জযাজজনা জফগভ

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8690259406

652

নাভঃ ায়জিা জফগভ

পতাঃ পগয়া উিিীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2390261903

653

নাভঃ অয়জিা জফগভ

পতাঃ ইউপ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4190228546

654

নাভঃ ভাউনয়জযা খাতুন

পতাঃ জারা উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140043937

655

নাভঃ পপকুর ইরাভ

পতাঃ জাযাফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5969164002

656

নাভঃ জপল্ল আরী

পতাঃ ময আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 9140217515

657

নাভঃ ইউপ

পতাঃ তয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

658

নাভঃ কপযভ (জপরভ)

পতাঃ তয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

659

নাভঃ জরতুনয়জযা 

পতাঃ এরাী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5990097039



660

নাভঃ জভাপপকুয যভান

পতাঃ আজজজযু

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 4642721415

661

নাভঃ জরুর ইরাভ

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422754606

662

নাভঃ পজরুয যভান

পতাঃ আইউফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 811342275613

663

নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5990042033

664

নাভঃ জভাস্তপা আরী

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490043278

665

নাভঃ ভাজজনা খাতুন

পতাঃ াজাান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1956651952

666

নাভঃ জভাা: নাজরী জফগভ

পতাঃ াফয উদ্দীন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 5090048033

667

নাভঃ জভা: যভজান আরী

পতাঃ আফুর জায়ন

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490043906

668

নাভঃ জভা: ইউপ আরী

পতাঃ তয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2840028365

669

নাভঃ জভাা: আয়ভনা

পতাঃ জভাপভন আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 6414398591

670

নাভঃ কপযভ (জপরভ)

পতাঃ তয়ফ আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

671

নাভঃ তানজজরা

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1490040522

672

নাভঃ ুপপয়া

পতাঃ আব্দু াভাি

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 2840220350

673

নাভঃ তাপরভা

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 3290244171

674

নাভঃ তনাজজরা

পতাঃ জলু্লুয যভান

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 735473925

675

নাভঃ ওকতাযা

পতাঃ পকফরুর ক

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 824055573

676

নাভঃ আকতাযা

পতাঃ ভুকুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

677

নাভঃ ফাপয

পতাঃ ততয়ভুয

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 599262452



678

নাভঃ যাপকভু্িিীন

পতাঃ পনয়াজ

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

679

নাভঃ খায়রিা

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

680

নাভঃ তাকপিযা

পতাঃ ভুপনভুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 1994811342000250

681

নাভঃ জতাপভনা

পতাঃ এভরুর

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422755811

682

নাভঃ ভপরভ

পতাঃ মপতন রিায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

683

নাভঃ পফপ্লফ

পতাঃ ভ্বু

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু

684

নাভঃ ভ্বু কভ কায

পতাঃ ভুকুর কভ কায

গ্রাভঃ কাপভুয

4 পিনভজযু 8113422756726

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

685

নাভঃ জভা: জপযয়িী জফগভ

পতাঃ আব্দরু াই

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190259102 01798141610

686

নাভঃ জভাা: খায়রিা খাতুন

পতাঃ জগারাভ যব্বানী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5101970977 01786508040

687

নাভঃ জভাা: াপরভা জফগভ

পতাঃ আরপাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5990302183

688

নাভঃ ুরতানা জফগভ

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9570037193 01746246171

689

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ াফুয আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740723105 01763203542

690

নাভঃ উয়ম্ম কুরুভ

পতাঃ  য়রয়ফ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 465842517 01759024110

691

নাভঃ  পখা যানী

পতাঃ শুম্ভ কভ কায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1501974008 01734135995

692

নাভঃ পউরী িত্ত

পতাঃ ইন্দ্র িত্ত

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756429

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

          

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                           ওয়াড নং-০৫

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



693

নাভঃ জতাযা 

পতাঃ খাইরুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640290443 01942526101

694

নাভঃ আয়ভনা

পতাঃ াফয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9140243693 01313912197

695

নাভঃ জযাকানা

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840242982 01701636568

696

নাভঃ জায়যা 

পতাঃ নাইভুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840237776 01915442926

697

নাভঃ পনপর

পতাঃ কাভার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757705 01309866335

698

নাভঃ ুকতাযা

পতাঃ আনায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440066154 01629701232

699

নাভঃ পরুরার কভ কায

পতাঃ বূলন কভ কায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240266422 01705536667

700

নাভঃ পফধান চন্দ্র ার

পতাঃ ন্তার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940135450 01763294865

701

নাভঃ পনফাযন চন্দ্র পং

পতাঃ নকুর চন্দ্র পং

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740278746 01755746649

702

নাভঃ পফকা

পতাঃ ুকুভায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5540103800 01767244134

703

নাভঃ আয়নায়ায

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940309402 01746736815

704

নাভঃ পপকুর

পতাঃ আয়য়

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1012195002 01304716363

705

নাভঃ ুফর িত্ত

পতাঃ য়য িত্ত

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840051441 01765716206

706

নাভঃ জিয়রায়ায ফািা

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757917 01767097746

707

নাভঃ াভুর ফাযী

পতাঃ আফুর কারাভ আজাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640285417 01703196290

708

নাভঃ জগারন

পতাঃ আপতাফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757849

709

নাভঃ পচত্তযঞ্জন ার

পতাঃ ভয়নাযঞ্জন ার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1490065339 01758358340

710

নাভঃ ভুখয়রুয 

পতাঃ ভাপন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5987630174 01782931064



711

নাভঃ কাউায 

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290269947 01969751375

712

নাভঃ কাভরুজ্জাভান

পতাঃ ভুন্তাজ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840661363 01673923748

713

নাভঃ জজপভন 

পতাঃ জারার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5540266664 01718787658

714

নাভঃ আল্লািী

পতাঃ পজরুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190074928 01302449360

715

নাভঃ জযজাউর

পতাঃ  াজ্জাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940324351 01787537137

716

নাভঃ নজরুর

পতাঃ আফর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7790074541 01743010219

717

নাভঃ আরভ

পতাঃ জভায়ায়জ্জভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756060 01748639601

718

নাভঃ জভপযনা

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740086867 01799117797

719

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ এরতা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757064 01767413576

720

নাভঃ আব্দযু যপি

পতাঃ াজ্জাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9140257206 01705604972

721

নাভঃ জরাকভান

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940329418 01741850306

722

নাভঃ তায়য়ুয

পতাঃ কপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290268436 01789121112

723

নাভঃ নফাফ আরী

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1501999104 01791288259

724

নাভঃ পপয়যাজ

পতাঃ ভপভনুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6413216166 01786045086

725

নাভঃ জভা: জাজার উদ্দীন

পতাঃ ফানু ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940125493 01733914114

726

নাভঃ পযয়তাল

পতাঃ য়য িত্ত

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5990101437 01722845915

727

নাভঃ তায়যক

পতাঃ জভাজায়ম্মর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756257 01816598287

728

নাভঃ ভজজফুয জন্টু

পতাঃ আয়য়

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440243373 01315476832



729

নাভঃ পযপ

পতাঃ আফুর কারাভ আজাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6449242466 01731844555

730

নাভঃ ভাাফুর

পতাঃ যইশুজদ্দন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740268341 01311783579

731

নাভঃ আযাপুর

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7790079375 01732057315

732

নাভঃ জগারাভ জভাস্তপা

পতাঃ জযাজরু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757257 01787017198

733

নাভঃ ওাফ

পতাঃ নইভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756894 01799334013

734

নাভঃ আভাউর

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940323734 01780353024

735

নাভঃ আপয়া

পতাঃ আযাপ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690286037 01727179715

736

নাভঃ নাপযন 

পতাঃ িুরার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757068 01765563252

737

নাভঃ জাাগী

পতাঃ  আরভ জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240267875 01705662333

738

নাভঃ আপয়া জফগভ

পতাঃ নইভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1490242458 01722185223

739

নাভঃ িুরার 

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1020137871 01765563252

740

নাভঃ আন্জয়ুাযা

পতাঃ িায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290092786 01756173851

741

নাভঃ এন্তাজরু

পতাঃ ভজাায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756538 01781551009

742

নাভঃ পপকুর

পতাঃ জারায়ভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6890056655 01832666370

743

নাভঃ জচনফানু

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757066 01765388795

744

নাভঃ ুকুভায

পতাঃ য়যন নাি িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690117679 01779251421

745

নাভঃ কাভরুজ্জাভান

পতাঃ আজায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 811346650233 01797362887

746

নাভঃ আ: জাব্বায

পতাঃ আজায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240278518 01784038331



747

নাভঃ ভাইনুর

পতাঃ আজায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 810401756689 01758165908

748

নাভঃ যাপকফুর

পতাঃ তাইনু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1490058243 01864540105

749

নাভঃ যপপকুর

পতাঃ আয়য়

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422577737 01713828551

750

নাভঃ জভফাউর

পতাঃ াজাান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090235085

751

নাভঃ আ: যপি

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090061226 01799651816

752

নাভঃ ভপযয়ভ

পতাঃ তায়জভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690115382 01835388879

753

নাভঃ ায়িকা

পতাঃ পিন জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690107084 01609565265

754

নাভঃ জভপযনা

পতাঃ ভপপজরু/ভজজফুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440236674 01765774459

755

নাভঃ ভাজকুযা জফগভ

পতাঃ যাপকফ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7790075696 01787402787

756

নাভঃ পযপা

পতাঃ জভা: জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 914020616 01775694084

757

নাভঃ জভাা: রুভারী  খাতুন

পতাঃ জভা: জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740075233 01732119955

758

নাভঃ পগপন জফগভ

পতাঃ এনাভুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757194 01745791667

759

নাভঃ জজয়রখা জফগভ

পতাঃ আব্দরু জপরর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240276124 01710826467

760

নাভঃ ুকতাযা

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1022650749 01781260556

761

নাভঃ যজপর খাতুন

পতাঃ জভাজাপ্পয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440239348 01790527613

762

নাভঃ নাপভা

পতাঃ আ: রপতফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9140671885 01787223275

763

নাভঃ আনজয়ুাযা 

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9140072233 01312107473

764

নাভঃ ভাপফয়া

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9570131426 01585904368



765

নাভঃ জয়ুরখা

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640106037 10783080943

766

নাভঃ আয়নায়াযা

পতাঃ পাইজদু্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5536606675 01850668576

767

নাভঃ আজপযনা

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740259134 01720688363

768

নাভঃ আ: খায়রক

পতাঃ এন্তাজ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840252460 01752400481

769

নাভঃ পরপ যানী

পতাঃ পচত্ত যন্জন াা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090057257 01727445087

770

নাভঃ জরুপভ খাতুন

পতাঃ জয়নার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2390270243 01307973291

771

নাভঃ ুপপয়া 

পতাঃ নওি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940310400 01627198458

772

নাভঃ পয়াযা

পতাঃ জিাস্ত জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340313340 01770373368

773

নাভঃ নাপভা

পতাঃ ভপপজরু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757415 01867148215

774

নাভঃ নায়জভা খাতুন

পতাঃ তাইনু আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1490246269 01724899049

775

নাভঃ জখায়তজা খাতুন

পতাঃ ততভুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090251751 01623905005

776

নাভঃ ভয়ভনা 

পতাঃ ভুন্তাজ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740263904 01715463901

777

নাভঃ যাপফয়া

পতাঃ আ: যাজ্জাক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8706819839 01782072508

778

নাভঃ ভয়না

পতাঃ আরপাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190080459 01770851341

779

নাভঃ জপযজাান

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640285609 01585904285

780

নাভঃ পকয়ভাতাযা

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9570127424 01782788152

781

নাভঃ ভটযী

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440250303 01775311474

782

নাভঃ ভাপযন

পতাঃ ভুনতাজ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440232046 01737102926



783

নাভঃ িুয়রাফ

পতাঃ জারার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290273618 01775311474

784

নাভঃ জতাযা

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6890236125 01731944965

785

নাভঃ ায়য়যা

পতাঃ জাপয আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1020139430 01721153091

786

নাভঃ পভজা

পতাঃ ভুনজযু যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3301984229

787

নাভঃ ভাজয়কযা

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5990287293 01703869581

788

নাভঃ অপনভা যানী

পতাঃ জজয়তন চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8254716197 01747021650

789

নাভঃ পপযিা

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6890232934 01719865181

790

নাভঃ পাপভা রুভা

পতাঃ আরার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9530039900 01761136531

791

নাভঃ ায়য়যা

পতাঃ জায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340131973 01753781904

792

নাভঃ এভারী

পতাঃ জভাকফুর জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840051524 01732057315

793

নাভঃ জাপখনা

পতাঃ আভনুল্লা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5990278037 01726029602

794

নাভঃ কল্পনা যানী

পতাঃ জভঘুরার াা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740257724 01732054668

795

নাভঃ জতাযা

পতাঃ ভপরভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240700081 01741505463

796

নাভঃ জতাযা

পতাঃ ভব্বত আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6240236096 01741505463

797

নাভঃ াভুন নাায

পতাঃ াভুর জািা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1501974917 01731944965

798

নাভঃ জপরনা

পতাঃ তায়য়ুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756872 01779847686

799

নাভঃ জগায়রনুয জফগভ

পতাঃ পগয়া উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240094675 01794728561

800

নাভঃ যায়জপা

পতাঃ ভৃত. াাজান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756871 01765485744



801

নাভঃ ূপনভা

পতাঃ বয়ফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7790088137 01700875475

802

নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ নজয আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240259922

803

নাভঃ প্রবাতী

পতাঃ কাপত ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 284063230 01790836423

804

নাভঃ বাযতী

পতাঃ বুটট পভস্ত্রী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2390095616 01753471848

805

নাভঃ প্রবাতী

পতাঃ শুপত কভ কায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690119071 01798351873

806

নাভঃ জভনুকা

পতাঃ ভধ ুচন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090251702 01789544868

807

নাভঃ চন্দনা যানী

পতাঃ জগাার চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2390092043 01302867083

808

নাভঃ াগযী যানী

পতাঃ জভঘ ুকভ কায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940135567 01705536667

809

নাভঃ পযক্তা যানী

পতাঃ জগন্নাি চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2390101588 01754180958

810

নাভঃ ুপভত্রা

পতাঃ পফয়যন্দ্র নাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240095128 01752400483

811

নাভঃ বাযতী যানী

পতাঃ পফয়যন্দ্র নাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290088560 1749231096

812

নাভঃ জজাৎস্না

পতাঃ কারী নাি ার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740081728 01761001555

813

নাভঃ অনা যানী

পতাঃ পনযন্জন ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9570125915 01713646897

814

নাভঃ রুফতী যানী

পতাঃ েভর চযন াা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756958 01793554660

815

নাভঃ পফয়জাফারা

পতাঃ রযন চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757015 01794007879

816

নাভঃ াগযী

পতাঃ  পজি ারিায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6890052431 01787537190

817

নাভঃ ছপফ যানী

পতাঃ ফয়জন জচধুযী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190083412 01751294857

818

নাভঃ বাযতী যানী

পতাঃ যনজজত াা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756706 01752145534



819

নাভঃ পভা যানী

পতাঃ নফ কুভায ার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840049270 01773665244

820

নাভঃ রযী যানী

পতাঃ যয়ভ ার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640089951 01737946515

821

নাভঃ ঋতু যানী

পতাঃ ভুকুর চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190072381 01721051641

822

নাভঃ ন্ধ্ো যানী

পতাঃ ারুে চন্দ্র

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9570342155 01729674118

823

নাভঃ যায়না

পতাঃ তপরভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240083041 01318547537

824

নাভঃ পকয়ভাতাযা

পতাঃ পিুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290088933 01718952961

825

নাভঃ আপখ

পতাঃ আ: ভপতন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6451960360 01724465645

826

নাভঃ জপযনা

পতাঃ যফু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340310197 01788112734

827

নাভঃ আনজয়ুাযা

পতাঃ তাইনুুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5540085122 01765102110

828

নাভঃ পফউটট

পতাঃ াইিুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290246648 01746221636

829

নাভঃ নুয জাান

পতাঃ জায়রভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090068825 01787537130

830

নাভঃ তুপয়রুন

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290083983 01706553201

831

নাভঃ পাপভা

পতাঃ যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190076101 01784038831

832

নাভঃ জপারী

পতাঃ জগারাভ যাব্বানী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5990090036 01746161131

833

নাভঃ ওকতাযা

পতাঃ  পযপুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113466650231 01317964895

834

নাভঃ পাপতভা

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190692840 01774199628

835

নাভঃ চায়ভরী

পতাঃ ভুনাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1468618390 01730246813

836

নাভঃ নুয জাান

পতাঃ জজল্লয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290076201



837

নাভঃ িুপরয়াযা

পতাঃ এযপান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757078 01768576637

838

নাভঃ আপিয়া

পতাঃ ভপভনুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756853 01828149959

839

নাভঃ যানী াা

পতাঃ পফন্দ ুবূলন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7790088798 01789713120

840

নাভঃ ডপরয়াযা

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440249032 01719948098

841

নাভঃ তাজভর

পতাঃ কুযফান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3300761206 01782781678

842

নাভঃ াযপবন

পতাঃ াফান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640091791 017776728372

843

নাভঃ জপযয়িী

পতাঃ আফুর জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240269632 01742015561

844

নাভঃ কুরুভ জফগভ

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190071151 01789872901

845

নাভঃ জভাা: ুয়ভযা জফগভ

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340315436 01705002522

846

নাভ উয়ম্ম কুরুভ

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090243741 01799186682

847

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ আব্দরু যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 9570034554 01720470377

848

নাভঃ জভা: যপফউর

পতাঃ জভা: আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757923 01778697708

849

নাভঃ জভা: মযত আরী

পতাঃ িায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3240279839

850

নাভঃ জভাা: ডপর জফগভ

পতাঃ জভাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690288587 01790527886

851

নাভঃ জভাা: পউরী জফগভ

পতাঃ পযয়জন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 1940310460

852

নাভঃ িুপরয়াযা খাতুন

পতাঃ ভুনতাজ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290240226

853

নাভঃ জপরনা জফগভ

পতাঃ পিুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7011818649841

854

নাভঃ কুরুভ জফগভ

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6890241034



855

নাভঃ আযজজনা খাতুন

পতাঃ মযত আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4654757549

856

নাভঃ ভাপুজ

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640292092 01729307701

857

নাভঃ াগযী যানী

পতাঃ জয় চা াঁন যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840067348

858

নাভঃ ভপতয়াযা জফগভ

পতাঃ এভাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690296135 01731537949

859

নাভঃ জান্নাতুন জপযয়ি

পতাঃ আজাি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4190252942 01756029277

860

নাভঃ তাপরভা আক্তায

পতাঃ ভাুি যানা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 20088113422101558

861

নাভঃ আয়য় উদ্দীন

পতাঃ নতু ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090253781

862

নাভঃ িুরার জায়ন

পতাঃ ভুনতাজ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5990281569 01785401506

863

নাভঃ ভয়নায়াযা খাতুন

পতাঃ তায়রভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2390097709

864

নাভঃ আপয়যাজা খাতুন

পতাঃ জগারাভ  যাব্বানী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 551987430

865

নাভঃ পরভা খাতুন

পতাঃ আব্দরু াপরভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3736902994

866

নাভঃ ওকত আযা জফগভ

পতাঃ পিন জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690119097

867

নাভঃ কুরুভ জফগভ

পতাঃ ভুনতাজ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090072033

868

নাভঃ ভাউনয়জযা খাতুন

পতাঃ আকফয আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2372372397

869

নাভঃ জযাকানা জফগভ

পতাঃ জরাকভান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640107845

870

নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757249

871

নাভঃ াপভভা আকতায

পতাঃ আব্দরু কায়িয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5556077468

872

নাভঃ ভাপফয়া জফগভ

পতাঃ আব্দরু খায়রক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8690307577



873

নাভঃ ভুনুআযা জফগভ

পতাঃ আভজাি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2390303176

874

নাভঃ যনু রিায

পতাঃ লপি রিায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240077452

875

নাভঃ টপ যানী

পতাঃ যঘুনাি ঠাকুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740261524

876

নাভঃ শ্রীভপত নন্দযানী

পতাঃ াভচা াঁন যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3732412006

877

নাভঃ তুরী যানী

পতাঃ রযন যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4170269755

878

নাভঃ জযয়না খাতুন

পতাঃ নাজজভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240263932

879

নাভঃ য়নকা যানী

পতাঃ ঞ্চ যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640284651

880

নাভঃ ভুয়িা

পতাঃ নাইভুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740274174

881

নাভঃ কুভাযী নপতভা ফারা

পতাঃ পিপর যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3761023070

882

নাভঃ অরকা যপফ িা

পতাঃ গুরুি যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6464899316

883

নাভঃ পিয়জন যপফ িা

পতাঃ ফযেী যপফ িা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5540284019

884

নাভঃ জপভরা জফগভ

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5540102059

885

নাভঃ শ্রী ভন ার

পতাঃ শ্রী শুিা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 282686958

886

নাভঃ জভুভী

পতাঃ ভুকুর আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5514472850

887

নাভঃ ইযাত জাান

পতাঃ পপযি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756258

888

নাভঃ াইপুর

পতাঃ নুয জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 2840236521

889

নাভঃ পভপর

পতাঃ নুয জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5540265526

890

নাভঃ ভপনরুর

পতাঃ ভপপজ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 4640090488



891

নাভঃ নূয আয়য়া

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8240083132

892

নাভঃ ইপরয়া

পতাঃ ইয়ায জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8208116387

893

নাভঃ কুরুভ

পতাঃ ইপি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 6440064217

894

নাভঃ এযপান

পতাঃ জফরার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340115810

895

নাভঃ আপরয়াযা

পতাঃ তয়ফুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340306724

896

নাভঃ নুয ফানু

পতাঃ আভজাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3740093582

897

নাভঃ াপিকুর

পতাঃ ইপি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422756889

898

নাভঃ জপারী

পতাঃ ভুন্তাজ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422757519

899

নাভঃ রুভা খাতুন

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3265490999

900

নাভঃ ভুকুর াা

পতাঃ পতনকপ রার াা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 8113422755473

901

নাভঃ জন্টু কুভায কভ কায

পতাঃ শ্রী ভপতরার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7313577046

902

নাভঃ শ্রী ুনীর কভ কায

পতাঃ শ্রী ভপত রার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 3290072671

903

নাভঃ জভা: আকফয আরী

পতাঃ ভৃত: তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 5090056622

904

নাভঃ ভপযয়ভ জফগভ

পতাঃ তাইপুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

5 পিনভজযু 7340116701

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

905

নাভঃ ভাতুয়াযা

পতাঃ আব্দু ারাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6440202874

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

         

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                             ওয়াড নং-০৬

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



906

নাভঃ নাপগ 

পতাঃ তযুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5090084293

907

নাভঃ ুরতানা জফগভ

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4640121846

908

নাভঃ াপফনা ইয়াপভন

পতাঃ রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7790095886

909

নাভঃ নাজরী জফগভ

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690310584

910

নাভঃ জভপযনা জফগভ

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7370140859

911

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ জগাপুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840249003

912

নাভঃ জযায়কয়া খাতুন

পতাঃ আকতারুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8248521349

913

নাভঃ ফাপয আরী

পতাঃ আ” যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 19908113422000084

914

নাভঃ ভপতউয যভান

পতাঃ তয়ফ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8241013351

915

নাভঃ আপরয়াযা

পতাঃ আভজাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690132496

916

নাভঃ ভয়নায়াযা

পতাঃ রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690309839

917

নাভঃ যায়ফয়া জফগভ

পতাঃ াাজাান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9570137910

918

নাভঃ জপর

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3297355061

919

নাভঃ যাজজয়া খাতুন

পতাঃ পপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422759328

920

নাভঃ জপযয়িী জফগভ

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5990127465

921

নাভঃ আকতাযা জফগভ

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 50902690

922

নাভঃ আপরয়াযা জফগভ

পতাঃ খাইরুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758251

923

নাভঃ পখনা জফগভ

পতাঃ য়রভান ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190283228



924

নাভঃ নজরুর ইরাভ

পতাঃ ভনতাজ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690315869

925

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ ভপপজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340733968

926

নাভঃ জরতুনয়জযা 

পতাঃ াান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1010418927

927

নাভঃ আঙু্গযী খাতুন

পতাঃ নাইভুর 

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190277956

928

নাভঃ ভাধযী যান

পতাঃ জনার চন্দ্র কভ কায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1940316928

929

নাভঃ আইপযন খাতুন

পতাঃ আব্দযু যপি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540290672

930

নাভঃ আকতাযা জফগভ

পতাঃ জভাজাপ্পয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 284007229

931

নাভঃ ভটযী জফগভ

পতাঃ জাপরভুজদ্দন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840078758

932

নাভঃ ায়নপা জফগভ

পতাঃ আ: াত্তায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758498

933

নাভঃ ুপপয়া জফগভ

পতাঃ ুয়ন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5090076836

934

নাভঃ জপযয়িী খাতুন

পতাঃ আত্তাফ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540293155

935

নাভঃ আয়য়া জফগভ

পতাঃ ারার

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7040143663

936

নাভঃ রুৎপন জনা 

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8240289259

937

নাভঃ ভাাভুিা খাতুন

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3292740473

938

নাভঃ জখায়তজা জফগভ

পতাঃ জভাজাপয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190283301

939

নাভঃ ফায়না জফগভ

পতাঃ কপভউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340328118

940

নাভঃ জভুভী জফগভ

পতাঃ জতাপজরু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5106636300

941

নাভঃ পুযকী জফগভ

পতাঃ ফুধু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390299804



942

নাভঃ ুভা আকতায

পতাঃ জজরানী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4656531912

943

নাভঃ আব্দরু াপকভ

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7790283316

944

নাভঃ ভাতুয়াযা

পতাঃ িুরার আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340143721

945

নাভঃ জাাগী জফগভ

পতাঃ এরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390111637

946

নাভঃ জযজাউর কপযভ

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5090081596

947

নাভঃ ইব্রাপভ আরী

পতাঃ জতজাভুর 

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758418

948

নাভঃ আজভ আরী

পতাঃ ভৃত: আরতাপ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758315

949

নাভঃ আর ভাভুন

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190271298

950

নাভঃ যপপকুর ইরাভ

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390299119

951

নাভঃ াত্তায আরী

পতাঃ ফাায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4169294628

952

নাভঃ াপফফুয 

পতাঃ াান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9570136854

953

নাভঃ াভীভ জযজা

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2861078356

954

নাভঃ কাপভ

পতাঃ জভাফাযক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2834715191

955

নাভঃ াপিকুর ইরাভ

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6890073833

956

নাভঃ আপভনুর

পতাঃ আ: যাজ্জাক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840073569

957

নাভঃ আব্দু াত্তায

পতাঃ আব্দরু ভজজি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690127122

958

নাভঃ আফুর কায়ভ

পতাঃ জভাস্তপা আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3290180563

959

নাভঃ জজানাযা

পতাঃ াপফর উিিীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840261206



960

নাভঃ াপরভা জফগভ

পতাঃ আ: যাপকফ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8240107493

961

নাভঃ পযপুর ক

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690127843

962

নাভঃ াযওয়ায

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4206481584

963

নাভঃ ারভা খাতুন

পতাঃ জজয়ারুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4166647737

964

নাভঃ নফাফ আরী

পতাঃ পভরন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6868412575

965

নাভঃ তানজজরা জফগভ

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3740292341

966

নাভঃ যায়ফয়া জফগভ

পতাঃ ফিরুয়দ্দাজা পভয়া

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758114

967

নাভঃ রুরী 

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190094542

968

নাভঃ পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ জভাজাপ্পয জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340134878

969

নাভঃ িুরারী জফগভ

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340144380

970

নাভঃ নায়জভা জফগভ

পতাঃ াভুজদ্দন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5101959822

971

নাভঃ ুপপয়া জফগভ

পতাঃ পতাপুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8690144535

972

নাভঃ জভাযয়িা জফগভ

পতাঃ ইউনু ফভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840078105

973

নাভঃ ায়রা জফগভ

পতাঃ াইপূয ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540114708

974

নাভঃ জপরনা জফগভ

পতাঃ জারার উিিীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6440073979

975

নাভঃ নায়জভা জফগভ

পতাঃ আরতাফ জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6440080577

976

নাভঃ িুরার 

পতাঃ আভজাি 

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7795943708

977

নাভঃ াইপুর ইরাভ

পতাঃ াপয আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 19798113422000000



978

নাভঃ জয়ুরখা জফগভ

পতাঃ জজায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1940084873

979

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ এনতাজ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8240108939

980

নাভঃ তাজপযন জফগভ

পতাঃ তায়জভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7356803705

981

নাভঃ যাপি আরী

পতাঃ কাপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840256453

982

নাভঃ জকাপনুয জফগভ

পতাঃ খাইরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5990119025

983

নাভঃ শুকতাযা খাতুন

পতাঃ আপতাফ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8252001196

984

নাভঃ ফায়িনুয জফগভ

পতাঃ মযত আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4640304129

985

নাভঃ জতজাভুর ক

পতাঃ জিাস্ত জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390291173

986

নাভঃ আব্দযু যভান

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6890253492

987

নাভঃ ভুখয়রুয

পতাঃ জতাফজর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1940381109

988

নাভঃ যজফ আরী

পতাঃ ভুন্জযু যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3740284058

989

নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3740283464

990

নাভঃ ায়যপা জফগভ

পতাঃ ভাায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190281255

991

নাভঃ আফুর কায়ভ

পতাঃ জতাপুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3740106087

992

নাভঃ ফজরুয যভান

পতাঃ আইনুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190271272

993

নাভঃ ীিুর ইরাভ

পতাঃ রার ভাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4190088148

994

নাভঃ াপিকুর ইরাভ

পতাঃ জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5090285884

995

নাভঃ ইয়ভাতাযা

পতাঃ ফজরুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758955



996

নাভঃ ভয়নায়াযা

পতাঃ আভজাি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390303176

997

নাভঃ যভজান আরী

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9161078416

998

নাভঃ াযয়বজ

পতাঃ াইিুর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6865109901

999

নাভঃ পযজজয়া

পতাঃ ভৃত: নূয জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340321616

1000

নাভঃ জাাগী জফগভ

পতাঃ আপভয উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340145445

1001

নাভঃ ুপপয়া জফগভ

পতাঃ িুভুরুদ্দী ভন্ডর

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9570044660

1002

নাভঃ জভপযনা জফগভ

পতাঃ আইনুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2840106834

1003

নাভঃ াাজািী জফগভ

পতাঃ আফুর জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390115406

1004

নাভঃ জযপফনা জফগভ

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3290106644

1005

নাভঃ ভয়নায়াযা 

পতাঃ পজদ্দক ভুন্সী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9140076986

1006

নাভঃ াওয়ানুয

পতাঃ অয়য়জদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1940142225

1007

নাভঃ পল্পী 

পতাঃ পযপ জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1020148845

1008

নাভঃ যায়ফয়া জফগভ

পতাঃ পযয়াজ উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3290099328

1009

নাভঃ আফু ফাক্কায

পতাঃ জতাপযকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5504116780

1010

নাভঃ জভয়রুয়ন্না

পতাঃ জতাপুয

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1020057798

1011

নাভঃ নায়জভা জফগভ

পতাঃ ভায়ন আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1020149264

1012

নাভঃ আফু জাকাপযয়া

পতাঃ তপযকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5544316465

1013

নাভঃ ইভাইর জায়ন

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 19918113422000000



1014

নাভঃ পায়তভা জফগভ

পতাঃ াতু

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7790280973

1015

নাভঃ নাপয আরী

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 19918113422000300

1016

নাভঃ আব্দরু জাব্বায

পতাঃ আনারুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8252000388

1017

নাভঃ আযাপুর ক

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540107206

1018

নাভঃ াভুন্নাায

পতাঃ জজল্লুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540115846

1019

নাভঃ আকযাভ জায়ন

পতাঃ আরতাপ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9106399729

1020

নাভঃ াপিকুর ইরাভ

পতাঃ যাপি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390302127

1021

নাভঃ পভজানুয যভান

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540119160

1022

নাভঃ জজল্লায যভান

পতাঃ ভৃত: াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422758597

1023

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ যইভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4640119675

1024

নাভঃ ুয়ভযা খাতুন

পতাঃ ফিরুজ্জাভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5090077552

1025

নাভঃ জপযনা জফগভ

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 1940143256

1026

নাভঃ নাপিযা খাতুন

পতাঃ জতাপাজর জায়ন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340135461

1027

নাভঃ রুয়ফিা জফগভ

পতাঃ জারার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340135412

1028

নাভঃ নায়জভা জফগভ

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9140082869

1029

নাভঃ পফরপক ফানু

পতাঃ কাজজভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340142368

1030

নাভঃ তাজয়কযা জফগভ

পতাঃ জজল্লুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5990121260

1031

নাভঃ জভাতু জা 

পতাঃ জরার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9570073746



1032

নাভঃ জভপযনা জফগভ

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9140269896

1033

নাভঃ খাইরুর ইরাভ

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422186948

1034

নাভঃ জযজাউর কপযভ

পতাঃ াভ জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422759029

1035

নাভঃ আািুজ্জাভান

পতাঃ নওয়ি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 6440261532

1036

নাভঃ জভায়ভিা জফগভ

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5990306689

1037

নাভঃ জভা: জপরভ

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 2390299861

1038

নাভঃ জভা: আফু ফাককায

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 5540303255

1039

নাভঃ জভয়িী াান

পতাঃ কাভার উদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 9101974161

1040

নাভঃ জভা: ভপনরুর ইরাভ

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 3290095912

1041

নাভঃ জভা: তায়জভুর ক

পতাঃ জযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422759061

1042

নাভঃ জভাা: াপনা জফগভ

পতাঃ জভাকয়ি আরী

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 7340725444

1043

নাভঃ জভাা: আপয়যাজা খাতুন

পতাঃ জভা: তায়জভুর ক

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 4211061405

1044

নাভঃ জভাা: ায়য়যা জফগভ

পতাঃ জভা: কাভার উ্িিীন

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

6 পিনভজযু 8113422757246

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

1045

নাভঃ জপরয়াযা জফগভ

পতাঃ ফাফয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190112716

1046

নাভঃ অয়জপা জফগভ 

পতাঃ তভাজ উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2840091488

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

          

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                         ওয়াড নং-০৭

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



1047

নাভঃ জযাকানা জফগভ  

পতাঃ জযজাউর ক

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190107377

1048

নাভঃ ুপপয়া জফগভ 

পতাঃ জভাপায়য়র

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759193

1049

নাভঃ নাপিযা জফগভ 

পতাঃ িাউি আরী ভন্ডর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3740121045

1050

নাভঃ জপযনা জফগভ 

পতাঃ আ: াত্তায

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240130362

1051

নাভঃ াপিা জফগভ  

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1925695940

1052

নাভঃ তাজপযন জফগভ 

পতাঃ তাইপুয 

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1916251232

1053

নাভঃ ারুর জফওয়া 

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1020069066

1054

নাভঃ ভপযয়ভ খাতুন 

পতাঃ আজায আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 জিাকান্দায 6006481668

1055

নাভঃ ায়নপা জফগভ  

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7790112242

1056

নাভঃ পউরী জফগভ 

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240128317

1057

নাভঃ তভা জফগভ 

পতাঃ তপিুর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4640141703

1058

নাভঃ নুয ভার 

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9570052127

1059

নাভঃ াাজািী জফগভ

পতাঃ পযয়াজ উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5540313011

1060

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ 

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7340153415

1061

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ 

পতাঃ ইপি ভন্ডর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 6890094094

1062

নাভঃ জয়নফ আযা  

পতাঃ জগারাভ কপফয

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759771

1063

নাভঃ জফরীয়াযা জফগভ

পতাঃ জভয়যাফ আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2390133052

1064

নাভঃ রাইরী খাতুন 

পতাঃ আভজাি আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5540121398



1065

নাভঃ ভাতুযা জফগভ 

পতাঃ ভজজফুয যভান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759738

1066

নাভঃ াযপভন খাতুন 

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2806989048

1067

নাভঃ ারভা জফগভ পখনা 

পতাঃ আভানুল্লা

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5540131082

1068

নাভঃ নাপগ  খাতুন

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পযফন 7761065320

1069

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ রারয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1940169772

1070

নাভঃ াযবীন জফগভ

পতাঃ াফরুদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190104457

1071

নাভঃ আকতাযা জফগভ

পতাঃ আ: গপুয

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7340155022

1072

নাভঃ জগারন

পতাঃ িুখু

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8690140480

1073

নাভঃ জযাজরী 

পতাঃ জিযাতুল্লা

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7790116003

1074

নাভঃ নাজভা জফওয়া পয়াযা

পতাঃ এযপান আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759743

1075

নাভঃ াপিা জফওয়া

পতাঃ এন্তাজ আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7790117001

1076

নাভঃ াপিা াযবীন 

পতাঃ পপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240692478

1077

নাভঃ জরতুনয়জযা জফগভ

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3740113323

1078

নাভঃ রুরী জফগভ 

পতাঃ শুকুরুদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190103368

1079

নাভঃ ভজজনা জফগভ

পতাঃ যপফউর আরভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9570057506

1080

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ াজাান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7349721568

1081

নাভঃ যায়জপা জফগভ

পতাঃ জরারউদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5990143058

1082

নাভঃ অয়জপা জফগভ

পতাঃ পজয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9570057431



1083

নাভঃ ায়িা জফগভ

পতাঃ জয়কন্দায

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5993304533

1084

নাভঃ জযয়না জফগভ

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1490095203

1085

নাভঃ াযবীন জফগভ

পতাঃ াপফফুয 

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9570058901

1086

নাভঃ াপফনা জফগভ

পতাঃ আপভনুর 

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5090087691

1087

নাভঃ ুয়ভযা জফগভ

পতাঃ ভুন্জযু আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8702406452

1088

নাভঃ কাজর জযখা 

পতাঃ ভপপজ উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190103830

1089

নাভঃ াযবীন খাতুন

পতাঃ রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1501988115

1090

নাভঃ পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ আ: নুু

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3740117795

1091

নাভঃ রুরী 

পতাঃ ুয়ন আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 6440295910

1092

নাভঃ তাজজভুর

পতাঃ জাপয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 6890104307

1093

নাভঃ ভাউনয়জযা

পতাঃ  ভাুি

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1940180605

1094

নাভঃ ইারুর 

পতাঃ এনতািুর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 6901968476

1095

নাভঃ ইউনু  

পতাঃ এনতািুর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 811342276000068

1096

নাভঃ ারুর

পতাঃ আ: খায়রক

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1940374604

1097

নাভঃ যানী

পতাঃ রপতপুয

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2838483830

1098

নাভঃ জান্নাতুন

পতাঃ এনতাজ আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2384522609

1099

নাভঃ পায়তভা 

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2840109348

1100

নাভঃ ভাজজনা

পতাঃ াপিকুর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1940170945



1101

নাভঃ আয়নায়াযা

পতাঃ ইউনুুয

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240114069

1102

নাভঃ রুপয়াযা

পতাঃ এযাপপর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 194012389

1103

নাভঃ পায়তভাতুয়জাযা

পতাঃ জারার উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240114010

1104

নাভঃ রাইরী 

পতাঃ ওভয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2390133458

1105

নাভঃ ারভা জফগভ

পতাঃ জযাজরু ইরাভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5990138516

1106

নাভঃ ভাুভা জফগভ

পতাঃ ভাজাায আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190113144

1107

নাভঃ নাপিযা খাতুন

পতাঃ নজরুর ান্নান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5540132049

1108

নাভঃ আকতাযা জফগভ

পতাঃ ইযাইর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190111874

1109

নাভঃ জপর

পতাঃ জগারাভ জভাস্তপা

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4194467843

1110

নাভঃ জফফী

পতাঃ ভায়জি আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3740128818

1111

নাভঃ জপযনা জফগভ

পতাঃ ইপরয়া

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5990144460

1112

নাভঃ নুযজাান

পতাঃ জপরার উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5540130399

1113

নাভঃ জফিানা জফগভ 

পতাঃ জভয়য আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1000629681

1114

নাভঃ জজাযা জফগভ

পতাঃ খুযপি আয়ম্মি

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7340158497

1115

নাভঃ যায়ফয়া জফগভ

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240128358

1116

নাভঃ াপিকুর

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5990132838

1117

নাভঃ জযাজজনা জফগভ

পতাঃ জভাত্তায়রফ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2840088013

1118

নাভঃ পউরী 

পতাঃ জরুর ইরাভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190298614



1119

নাভঃ িুরুর জািা

পতাঃ আফুর জায়ন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3290123730

1120

নাভঃ এপরজা খাতুন

পতাঃ াপিকুর ইরাভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190109616

1121

নাভঃ উয়ভা জফগভ

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1020062988

1122

নাভঃ ভয়নায়াযা

পতাঃ নপতুল্লা

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9140104671

1123

নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ আরতাফ জায়ন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9140095481

1124

নাভঃ াগী খাতুন

পতাঃ নুযজাভার

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760085

1125

নাভঃ জভায়রভা খাতুন

পতাঃ গাজরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1940355256

1126

নাভঃ ায়রা জফগভ

পতাঃ ভুন্জযু আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760105

1127

নাভঃ জাানাযা জফগভ

পতাঃ শুকুরুদ্দীন ভন্ডর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760216

1128

নাভঃ াপফনা

পতাঃ াপকভ আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 7016620411792

1129

নাভঃ আকপরভা 

পতাঃ ইাাক জভাল্লা

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 5090290759

1130

নাভঃ জান্নাতুন

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8690326775

1131

নাভঃ জযাপপনা

পতাঃ ানয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 6890279612

1132

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ খপররুয

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8690150694

1133

নাভঃ াগী

পতাঃ ুয়ন আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1490292222

1134

নাভঃ ুপভ জফগভ

পতাঃ নাপরুদ্দীন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 8113422760633

1135

নাভঃ জজানাযা

পতাঃ আয়য় উদ্দীন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 9140285686

1136

নাভঃ নাজযীন জফগভ

পতাঃ আ: াত্তায

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 1940356023



1137

নাভঃ পযপা জফগভ

পতাঃ ভপন আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 7790312107

1138

নাভঃ ওয়কাযা জফগভ

পতাঃ িায়ন আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 2840281998

1139

নাভঃ াপফয়া জফগভ

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 3740314762

1140

নাভঃ জনাফাায জফগভ

পতাঃ কপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 9570151242

1141

নাভঃ যায়ফয়া াযী

পতাঃ যপফউর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 6440285994

1142

নাভঃ নুয়যা জফগভ

পতাঃ তপযকুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 9140280992

1143

নাভঃ খাইরুন জফগভ

পতাঃ জয়নার আয়ফিীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 2840279422

1144

নাভঃ ফািা 

পতাঃ জভয়য আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8690709095

1145

নাভঃ য়রা জফগভ

পতাঃ জাজজ আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 5990331315

1146

নাভঃ ুরতানা জফগভ

পতাঃ আ: ভায়রক

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760394

1147

নাভঃ নাপযন জফগভ

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 1490283759

1148

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 2390185193

1149

নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ ভপরভ উদ্দীন

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 3290293277

1150

নাভঃ জভপযনা খাতুন

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 6004748313

1151

নাভঃ জভারী জফগভ

পতাঃ ভুরুদ্দীন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 2390313100

1152

নাভঃ ুয়নপা

পতাঃ আজাি আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 3306689526

1153

নাভঃ পজজরাতুন জনা

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 1020159230

1154

নাভঃ নুযজাান

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 7340339543



1155

নাভঃ তাজয়কযা 

পতাঃ িায়ন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 5990319955

1156

নাভঃ ভায়নযা জফগভ

পতাঃ ভুনতাজ আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 4190286742

1157

নাভঃ আয়ভনা জফগভ

পতাঃ ইপরয়া

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 5990334285

1158

নাভঃ পকয়ভাতাযা

পতাঃ জগারাভ আপিয়া

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 4190297392

1159

নাভঃ আপয়া জফগভ

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 9140276610

1160

নাভঃ জাপনয়া খাতুন

পতাঃ ফাফয আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 6004736259

1161

নাভঃ আরতাপন জনা

পতাঃ রুৎপয যভান

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 6440288790

1162

নাভঃ ায়জযা জফগভ

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 3290311830

1163

নাভঃ জপজন্স

পতাঃ অয়য়জ উদ্দীন

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 1020290835

1164

নাভঃ ভাজয়কযা খাতুন

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 7026604206692

1165

নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ নাইভুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1490292339

1166

নাভঃ ুয়ভযা খাতুন

পতাঃ পযভান

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 9565999209

1167

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ ভুপনরুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760778

1168

নাভঃ াাজািী জফগভ

পতাঃ পাইজদু্দীন ভন্ডর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1490280060

1169

নাভঃ আযাতন

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760145

1170

নাভঃ যাপপয়া 

পতাঃ ভুনতাজ

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1940345547

1171

নাভঃ জপযয়িী 

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 5540324323

1172

নাভঃ গুর জচয়যা

পতাঃ আফুজায

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760766



1173

নাভঃ পজজরাতুন জনা

পতাঃ আইনুদ্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 7340337562

1174

নাভঃ আজরী জফগভ

পতাঃ জফরার উিিীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 9140092637

1175

নাভঃ নুযনাায খাতুন

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760455

1176

নাভঃ জচন ফানু জফগভ

পতাঃ ইউনুুয 

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 3740315829

1177

নাভঃ জয়ুরখা

পতাঃ আনায

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1490128152

1178

নাভঃ জাানাযা 

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1490109061

1179

নাভঃ আয়ভনা 

পতাঃ নুযয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 7340158109

1180

নাভঃ টগযী 

পতাঃ াইিুয

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 5990317595

1181

নাভঃ পুয়রযা 

পতাঃ ইপি

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 6440288030

1182

নাভঃ ভপতয়াযা জফগভ

পতাঃ আ: ারাভ

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422000163

1183

নাভঃ ভটযী জফগভ

পতাঃ আতাউয যভান

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760796

1184

নাভঃ জভাতাাযা

পতাঃ ভুনজযু যভান

গ্রাভঃ াধাযী াা

7 পিনভজযু 5090277962

1185

নাভঃ য়রা জফগভ

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 2390317960

1186

নাভঃ পফউটট যানী িত্ত

পতাঃ ইন্দ্র বূলন িত্ত

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

7 পিনভজযু 1911228599

1187

নাভঃ যায়রা জফগভ

পতাঃ ফুরফুর

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 8113422760399

1188

নাভঃ আপরয়াযা জফগভ

পতাঃ ইয়াপন আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 2390133540

1189

নাভঃ ুকজাান

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 3290298292

1190

নাভঃ জরতুনজাযা

পতাঃ জাইজদু্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 1020163034



1191

নাভঃ জভাইিুর ইরাভ

পতাঃ ভুনজযু যভান

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 3735925210

1192

নাভঃ পরয়াযা

পতাঃ জাভার

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 6887831946

1193

নাভঃ নুয ইরাভ

পতাঃ ভপতউয

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 5090659283

1194

নাভঃ ায়য়যা জফগভ

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 5990327370

1195

নাভঃ আয়নায়াযা

পতাঃ াফুরুদ্দীন

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 3740391928

1196

নাভঃ াভুন নাায

পতাঃ ুয়ন আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 4190305427

1197

নাভঃ আপয়া জফগভ

পতাঃ জভাাম্মি আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 5990325259

1198

নাভঃ াাজািী 

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 7790296300

1199

নাভঃ ায়য়যা জফগভ

পতাঃ ফাায আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 5987472999

1200

নাভঃ ুরতানা 

পতাঃ আরভ আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 6440286307

1201

নাভঃ নুযফানু 

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 4640316982

1202

নাভঃ ভটযী 

পতাঃ জকান্দায

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 9570150194

1203

নাভঃ ফজরুয যভান

পতাঃ নুয জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 3290297062

1204

নাভঃ তয়য়যা জফগভ

পতাঃ কপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 4190286023

1205

নাভঃ আব্দলু্লা 

পতাঃ জারার উিিীন

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু

1206

নাভঃ িুরার জায়ন

পতাঃ এযাি আরী

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 4190296618

1207

নাভঃ আকতযারুর

পতাঃ কুদু্দ আরী

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 8113422760453

1208

নাভঃ পপয়যাজ 

পতাঃ তপযকুর

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 5507284155



1209

নাভঃ যভজান 

পতাঃ জাভার

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 5977320711

1210

নাভঃ তাইজদু্দীন

পতাঃ পজদ্দক আরী

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 7790298595

1211

নাভঃ আওয়ার

পতাঃ তাইজদু্দীন

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 7306091013

1212

নাভঃ আফুর কায়ভ

পতাঃ নপভুদ্দীন

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 8113422000010

1213

নাভঃ যপপকুর 

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 8690338051

1214

নাভঃ পায়তভা খাতুন

পতাঃ যপপকুর ইরাভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5072017535

1215

নাভঃ াযবীন জফগভ

পতাঃ ভুনজযু আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 2390307557

1216

নাভঃ পযজজয়া জফগভ

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 4190103889

1217

নাভঃ আপজার জায়ন

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 3740109727

1218

নাভঃ ভজজফুয যভান

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759305

1219

নাভঃ জপরনা খাতুন

পতাঃ ততভুয যভান

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 7790294735

1220

নাভঃ পয়াযা জফগভ

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 9140288078

1221

নাভঃ রুপর জফগভ

পতাঃ এফযান আরী

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 3290295173

1222

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ াপিকুর ইরাভ

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3290124157

1223

নাভঃ কাজর জযখা

পতাঃ ভপপজ উিিীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4190103830

1224

নাভঃ জয়ুরখা জফগভ

পতাঃ আব্দু াত্তায

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240125982

1225

নাভঃ ুপভ জফগভ

পতাঃ তাইজরু খান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5540125993

1226

নাভঃ তপরভা জফগভ

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759455



1227

নাভঃ াযবীন জফগভ

পতাঃ াত্তায

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8690146801

1228

নাভঃ রুৎপা জফগভ

পতাঃ ফযজাান আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759432

1229

নাভঃ গাজরী জফগভ

পতাঃ ায়ফয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8240119787

1230

নাভঃ ওকতাযা জফগভ

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759425

1231

নাভঃ জযভারী জফগভ

পতাঃ পরয়াকত আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 8113422759686

1232

নাভঃ রুপফয়া জফগভ

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 3740314764

1233

নাভঃ আপরয়াযা জফগভ

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 7790294081

1234

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 2840284967

1235

নাভঃ আয়য়া জফগভ

পতাঃ পিুর 

গ্রাভঃ ভাুয

7 পিনভজযু 4638148728

1236

নাভঃ াাজািী

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3740123140

1237

নাভঃ জভাা: ানাযা জফগভ

পতাঃ আ: গপুয

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7340154256

1238

নাভঃ নাজভা জফগভ

পতাঃ ওভয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 1940160540

1239

নাভঃ রুৎপন জফগভ

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 5990149493

1240

নাভঃ অয়জপা জফগভ

পতাঃ পজয আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9570057431

1241

নাভঃ াপিা ইয়াপভন

পতাঃ এনতাজ আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 7790117001

1242

নাভঃ ভাভুিা খাতুন

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 2844182390

1243

নাভঃ িুপর জফগভ

পতাঃ এযাইর জায়ন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 3740114743

1244

নাভঃ জভাা: ভায়জিা জফগভ

পতাঃ আফুর কায়ভ

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 1490282157



1245

নাভঃ পপযিা জফগভ

পতাঃ আনাভ আরী

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 4657702595

1246

নাভঃ পপযন খাতুন

পতাঃ আব্দযু যপি

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 8113422760786

1247

নাভঃ আঞ্জয়ুাযা জফগভ

পতাঃ রারয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 5090284679

1248

নাভঃ ভাইনুর

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ াধাযীাা

7 পিনভজযু 4190297905

1249

নাভঃ জাইজদু্দীন

পতাঃ জজল্লায যভান

গ্রাভঃ ফান্ধ্াুকুয

7 পিনভজযু 1020153746

1250

নাভঃ জজয়ারুর 

পতাঃ পফশু

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 5990333147

1251

নাভঃ আব্দরু খায়রক

পতাঃ নুযয়ভাাম্মি

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু 5990315284

1252

নাভঃ জভাা: য ফানু

পতাঃ পফরাত্ উদ্দীন

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 9570051194

1253

নাভঃ িুরার জফগভ

পতাঃ িুরার আরী

গ্রাভঃ রস্কযাটী

7 পিনভজযু 4625447182

1254

নাভঃ রুভারী

পতাঃ কপফয

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু

1255

নাভঃ অূফ  িত্ত

পতাঃ ইন্দ্র িত্ত

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

7 পিনভজযু 4211050531

1256

নাভঃ ইন্দ্র িত্ত

পতাঃ য়য চন্দ্র িত্ত

গ্রাভঃ ফাুয়িফুয

7 পিনভজযু 2840247932

1257

নাভঃ আয়ভনা

পতাঃ ফাির

গ্রাভঃ ভারয়িফুয

7 পিনভজযু

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

1258

নাভ: জভাা: রাইরী জফগভ

পতাঃ আপনুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840304469

1259

নাভ: াপফনা

পতাঃ ভপতউয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4649964184

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

          

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                             ওয়াড নং- ০৮

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



1260

নাভ: ভভতাজ 

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640338523

1261

নাভ: আপয়া

পতাঃ জগারাভ যব্বানী

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3757637024

1262

নাভ: জপযয়িী 

পতাঃ াইপুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1940367582

1263

নাভ: পফজরী

পতাঃ জভাজায়ম্মর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9570162892

1264

নাভ: ডপর

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190311839

1265

নাভ: পায়তভা 

পতাঃ এয়ান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6890286674

1266

নাভ: আর আযা

পতাঃ ভুনজযু

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840300087

1267

নাভ: জানাযী 

পতাঃ আতাউয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190314072

1268

নাভ: তায়জভুর

পতাঃ পজরুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190328429

1269

নাভ: পখনা

পতাঃ ফািরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3740327790

1270

নাভ: জান্নাতুন

পতাঃ কাইউভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240325269

1271

নাভ: জযাকানা

পতাঃ যভত

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6901961323

1272

নাভ: পপয়যাজা

পতাঃ ফাফরু

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3740318583

1273

নাভ: জফরী

পতাঃ জগারাভ যব্বানী

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7340368260

1274

নাভ: জজফুন

পতাঃ আজাায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640341840

1275

নাভ: উজয়রপা

পতাঃ পযপ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790317114

1276

নাভ: কতাযা

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640349355

1277

নাভ: জভায় িা

পতাঃ জভাস্তাপকভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2365799747



1278

নাভ: ভুনজা

পতাঃ আরভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6440304639

1279

নাভ: তানজজরা

পতাঃ ভায়রক

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240332083

1280

নাভ: জাানাযা

পতাঃ পজরুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790326016

1281

নাভ: পয়াযা

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1940367558

1282

নাভ: াযপভন

পতাঃ ভাুি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3290329592

1283

নাভ: তানজজরা

পতাঃ আব্দলু্লা

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6440301734

1284

নাভ: ভাউনয়জযা

পতাঃ তপযকুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640333151

1285

নাভ: পায়তভা

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840296616

1286

নাভ: জজয়াউয

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7340369854

1287

নাভ: ায়য়যা

পতাঃ ভপতন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190318321

1288

নাভ: াজযা

পতাঃ ভায়ন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5090310201

1289

নাভ: জতাযা

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190314056

1290

নাভ: ুয়রখা

পতাঃ য়র

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8248932561

1291

নাভ: নুরুন্নাায

পতাঃ রুয়ফর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640347441

1292

নাভ: ুপভয়াযা

পতাঃ াপন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8688248213

1293

নাভ: নাপিযা

পতাঃ ািায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190320061

1294

নাভ: াপফনা

পতাঃ আকফয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5990350935

1295

নাভ: ওকতাযা

পতাঃ উভয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6901960093



1296

নাভ: আইপযন

পতাঃ জাাঙ্গীয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6451985201

1297

নাভ: ভাউয়জযা

পতাঃ ইফুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7806652454

1298

নাভ: আব্দযু যউপ

পতাঃ এয়ান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6890286427

1299

নাভ: পযপা

পতাঃ খায়রি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240321219

1300

নাভ: পায়তভা

পতাঃ রার জভাাম্মি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6890297895

1301

নাভ: জপযনা

পতাঃ ুরতান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020172175

1302

নাভ: জনা

পতাঃ পপযি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 16620108784

1303

নাভ: পভপরয়াযা

পতাঃ পিুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240320112

1304

নাভ: জয়ুরখা

পতাঃ ভপভন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 19978113422000400

1305

নাভ: জান্নাতুন

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1940376377

1306

নাভ: মুফযাজ

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422105425

1307

নাভ: যপভা

পতাঃ ভাইনুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 82402920867

1308

নাভ: জযায়কয়া

পতাঃ জযজাউর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু

1309

নাভ: আয়নায়াযা

পতাঃ ুভন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840292086

1310

নাভ: আয়নায়াযা

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 810407761952

1311

নাভ: য ফানু

পতাঃ জভানতাজ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 810407761953

1312

নাভ: ায়রা

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 810407761955

1313

নাভ: নাপভা

পতাঃ কপযভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 810407761959



1314

নাভ: ভজজৃনা

পতাঃ নাইভুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 810407761973

1315

নাভ: তাপরভা

পতাঃ পারুক

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8104077619978

1316

নাভ: ফািা

পতাঃ আইয়ুফ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু

1317

নাভ: আইয়ুফ

পতাঃ তাপভজ উদ্দীন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু

1318

নাভ: াপীয়া

পতাঃ আনায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 810407762033

1319

নাভ: পফউটট

পতাঃ আজাি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8675560133

1320

নাভ: কতাযা 

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7300161325

1321

নাভ: জযাজজনা

পতাঃ িুরার

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3756628289

1322

নাভ: জযভারী

পতাঃ জজল্লুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840312306

1323

নাভ: নাপযন

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8690362069

1324

নাভ: াগযী

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2440313510

1325

নাভ: পকভতাযা

পতাঃ জভাজায়ম্মর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6440295209

1326

নাভ: তাজয়কযা

পতাঃ ভুনতাজ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020175319

1327

নাভ: আপয়া

পতাঃ ভুনজযু

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7340378178

1328

নাভ: ভাকুিা

পতাঃ আরপাজ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3705638710

1329

নাভ: াভুন

পতাঃ ফিয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2440311357

1330

নাভ: ায়রা জফগভ

পতাঃ তুযাপ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5540341392

1331

নাভ: নাপভা

পতাঃ আান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6440312970



1332

নাভ: জভায়ভনা

পতাঃ জভাকফুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762079

1333

নাভ: জযায়কয়া 

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790338810

1334

নাভ: নাজজযা

পতাঃ ফপন ইযাইর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190308306

1335

নাভ: জান্নাতুন

পতাঃ ততভুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8690362993

1336

নাভ: পভপর

পতাঃ আপভনুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5540338810

1337

নাভ: জভাতাাযা

পতাঃ আযাপ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8690362580

1338

নাভ: রুকানা

পতাঃ পরয়াকত

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790316082

1339

নাভ: ভাকুিা

পতাঃ যজফ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6890280891

1340

নাভ: আপরয়াযা

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1940376724

1341

নাভ: জান্নাতুন

পতাঃ আয়য়জ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7340377485

1342

নাভ: জপযনা

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 46403408

1343

নাভ: পযপা

পতাঃ পযপ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 598203678399

1344

নাভ: রারভুন

পতাঃ তনভুদ্দীন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 554034017

1345

নাভ: ভয়নায়াযা

পতাঃ তয়ফ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790321330

1346

নাভ: গুরফাায

পতাঃ াভুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9140304412

1347

নাভ: আয়য়া

পতাঃ রুস্তভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840303875

1348

নাভ: আপরয়াযা

পতাঃ ভৃত: ফাপয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762128

1349

নাভ: জপারী

পতাঃ পনয়াজ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9140320087



1350

নাভ: জাানাযা

পতাঃ যভান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5090310888

1351

নাভ: আঞ্জয়ুাযা

পতাঃ ইভাইর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020175210

1352

নাভ: পপকুর

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020185324

1353

নাভ: এয়ান

পতাঃ আভজাি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 905301888

1354

নাভ: জাানাযা

পতাঃ যাজজফ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1910327707

1355

নাভ: যায়ফয়া

পতাঃ ভনতাজ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640334415

1356

নাভ: াপকনা

পতাঃ ইউপ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1956510216

1357

নাভ: জপারী

পতাঃ তপকুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762390

1358

নাভ: জপযনা

পতাঃ যভান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4190331290

1359

নাভ: জফরীয়াযা

পতাঃ ভুপনরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240324262

1360

নাভ: নাপভা জফগভ

পতাঃ িুরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5544349288

1361

নাভ: জাানাযা

পতাঃ এস্তায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762387

1362

নাভ: ানাজ 

পতাঃ ভাুভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762388

1363

নাভ: জজানাযা

পতাঃ পযপুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9570164559

1364

নাভ: আপিয়া

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2390336424

1365

নাভ: পাওজজয়া

পতাঃ ভপনরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7340364178

1366

নাভ: জয়ফি

পতাঃ জভয়ল্লা

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790333483

1367

নাভ: তুযজাউন

পতাঃ ইভাইর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790318237



1368

নাভ: জযয়না

পতাঃ ভজজফুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 198081134220000006

1369

নাভ: তানজজরা

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6440295365

1370

নাভ: াযপভন

পতাঃ িুরার

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4201976182

1371

নাভ: আয়রয়াযা

পতাঃ ভুযয় ি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1490321005

1372

নাভ: টগযী 

পতাঃ আভীয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1490301106

1373

নাভ: নুরুন নাায

পতাঃ একযাভুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5090300087

1374

নাভ: রুৎপন

পতাঃ ায়ন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5540347035

1375

নাভ: তানজজরা

পতাঃ এনতাজ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240321326

1376

নাভ: নাপভা

পতাঃ ভাুভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4207648785

1377

নাভ: উজয়রপা

পতাঃ াইপুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4629992571

1378

নাভ: পয়াযা

পতাঃ ভুনজযু

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762293

1379

নাভ: জয়ুরখা

পতাঃ জায়র

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2861067056

1380

নাভ: পপয়যাজা

পতাঃ ইকফর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790334838

1381

নাভ: নায়জভা

পতাঃ ভায়রক

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2393348197

1382

নাভ: পগপন

পতাঃ জায়ন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020175236

1383

নাভ: জপযনা

পতাঃ ওকত

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8113422762310

1384

নাভ: আপানা

পতাঃ নাজজভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6890377770

1385

নাভ: যায়জপা

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840313866



1386

নাভ: ানুয়াযা

পতাঃ আরভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9140315814

1387

নাভ: চায়ভরী

পতাঃ মযত

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 914037910

1388

নাভ: আনায

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 770323609

1389

নাভ: আপিয়া

পতাঃ একযাভুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8690358364

1390

নাভ: তাজয়কযা

পতাঃ কায়ভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1490314802

1391

নাভ: য়রা

পতাঃ পভজানুয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3740327030

1392

নাভ: নাপিযা

পতাঃ জযজাউর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020170898

1393

নাভ: জপরনা

পতাঃ জরাকভান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 4640344562

1394

নাভ: ুরতানা

পতাঃ ভাপনক

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2817273739

1395

নাভ: যাপফয়া

পতাঃ রুয়ফর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 6915025115

1396

নাভ: পভতু াযবীন

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2406149381

1397

নাভ: ায়জনুয

পতাঃ জভায় ি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1940383175

1398

নাভ: ভপতউয

পতাঃ আ: ভান্নান

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9140305245

1399

নাভ: পযপুর

পতাঃ ভপতউয

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8256484737

1400

নাভ: াযপভন

পতাঃ পারুক

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1511067389

1401

নাভ: াইপুর

পতাঃ জগারাভ জভায় ি

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8690346104

1402

নাভ: তুয়রজনু

পতাঃ আপনকুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3311065555

1403

নাভ: াইপুর

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 1020164610



1404

নাভ: আভা

পতাঃ জিয়রায়ায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 19908113422000300

1405

নাভ: ানাজ

পতাঃ ফাক্কায

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 64401103717

1406

নাভ: খাইরুর

পতাঃ ভুনজযু

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 3290139561

1407

নাভ: জগারাভ যব্বানী

পতাঃ জভাাাক

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 1490113188

1408

নাভ: জপরভ জযজা

পতাঃ জগারাভ যব্বানী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2490113144

1409

নাভ: নয়ন

পতাঃ আতাউয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2441998188

1410

নাভ: আব্দরু আরী

পতাঃ আপায আরী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 341981742

1411

নাভ: ভপপজ উদ্দীন

পতাঃ া্জ্জাি

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 7340171359

1412

নাভ: আরাপভন

পতাঃ শুকুরুদ্দী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2841686121

1413

নাভ: পপয়যাজ কপফয

পতাঃ শুকুরুদ্দী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 5556180965

1414

নাভ: াইিুয

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 3740138734

1415

নাভ: াপন

পতাঃ াইিুয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 6440115605

1416

নাভ: পযন

পতাঃ জগারাভ যব্বানী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 214022505

1417

নাভ: জজয়াউয

পতাঃ একাফুর

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 19918113422000000

1418

নাভ: তপযকুর

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 5540150512

1419

নাভ: জজারুর

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8113422761947

1420

নাভ: আতাউয

পতাঃ জফরার

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 6490706369

1421

নাভ: তপকুর

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 3740134915



1422

নাভ: ফিরুজ্জাভান

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 5097619570

1423

নাভ: ভপনরুর

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2740134916

1424

নাভ: শুকুদ্দী

পতাঃ িায়ন

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 5990159179

1425

নাভ: ভফুর

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 1950269171

1426

নাভ: ভান্নান

পতাঃ িায়ন

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 3290259270

1427

নাভ: পফশু

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 6090169273

1428

নাভ: জয়ুয়র

পতাঃ ভয়য

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 6840295910

1429

নাভ: আয়ভনা

পতাঃ পপকুর

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 1020081079

1430

নাভ: জাাঙ্গীয

পতাঃ যপি

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 8113422761379

1431

নাভ: জতারুর

পতাঃ জতাপুয

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 3740338847

1432

নাভ: আকপরভা

পতাঃ আরার

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 6901968476

1433

নাভ: জভায়নায়াযা

পতাঃ আপজান

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 2390149579

1434

নাভ: জাপভরা

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 8113422761386

1435

নাভ: জভাযয়িা

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 6440127352

1436

নাভ: ায়য়যা

পতাঃ িাউি আরী

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 6890107307

1437

নাভ: ভয়নায়াযা

পতাঃ ভায়য়ভন

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 6490294330

1438

নাভ: আনজয়ুাযা

পতাঃ রুৎপুয

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 9130068654

1439

নাভ: জচনুয়াযা

পতাঃ তাইপুয

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 5090322186



1440

নাভ: ভাফুফ

পতাঃ জভাস্তপা

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 4640145233

1441

নাভ: জাাঙ্গীয

পতাঃ এনাভুর

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 7340361000

1442

নাভ: ভভতাজ

পতাঃ জতাপুয

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 3290318538

1443

নাভ: অয়ি

পতাঃ রুৎপুয

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 4086536320

1444

নাভ: জযাকানা

পতাঃ জজারুর

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 3390341853

1445

নাভ: ভাতাযা

পতাঃ আাি

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 1490314331

1446

নাভ: আজজভন

পতাঃ যপফউর

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 7790315068

1447

নাভ: জফপফ

পতাঃ ইভাইর

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 5990154055

1448

নাভ: যজজনা খাতুন

পতাঃ তফুয আরী

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 5090318725

1449

নাভ: াযবীন খাতুন

পতাঃ াপিকুর ইরাভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840278861

1450

নাভ: ভাতুযা জজপভন

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8192224372196

1451

নাভ: পাযজানা ইয়াপভন

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8264934103

1452

নাভ: াফনী জজপভন

পতাঃ আপরভুর জযজা

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2506748638

1453

নাভ: আয়নায়াযা আকতায

পতাঃ আপভয জায়ন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 2840292086

1454

নাভ: য়রো জফগভ

পতাঃ অয়জ উিিীন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 7790317650

1455

নাভ: তাপনয়া আকতায

পতাঃ আভজাি আরী

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 3727045159

1456

নাভ: াজজনুয জফগভ

পতাঃ ভুদ্দীন

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 8240326499

1457

নাভ: ুপখ জফগভ

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8113422761622



1458

নাভ: নজরুর ইরাভ

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ া: না: গ্রাভ

8 পিনভজযু 1020175897

1459

নাভ: রুৎপয যভান

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2140127407

1460

নাভ: যায়জযী 

পতাঃ ফাফু ভন্ডর

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8690098830

1461

নাভ: ুপচত্রা যানী

পতাঃ জগুর ভন্ডর

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 6890098384

1462

নাভ:  তপযকুর ইরাভ

পতাঃ াধন ভন্ডর

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2840125815

1463

নাভ: আপখ যানী

পতাঃ ফন বূলন

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 3253851863

1464

নাভ: ভারতী যানী

পতাঃ পয ভন্ডর

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8690157907

1465

নাভ: তাজয়কযা জফগভ

পতাঃ এযপান আরী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8240330756

1466

নাভ: আব্দযু যপি

পতাঃ জযাজরু ইরাভ

গ্রাভঃ জডাভকুরী

8 পিনভজযু 9570153628

1467

নাভ: জভাা: জযায়কয়া জফগভ

পতাঃ াগয আরী

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8113422761107

1468

নাভ: জভাা: পপযিা জফগভ

পতাঃ তফুয যভান

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8113422761470

1469

নাভ: ানাযা জফগভ

পতাঃ আব্দযু যভান

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 2840109835

1470

নাভ: পরজা জফগভ

পতাঃ ারুন অয যপি

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 7340179873

1471

নাভ: পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ কুযফান

গ্রাভঃ অবয়া

8 পিনভজযু 8113422761471

1472

নাভ: কাভার 

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু

1473

নাভ: পপকুর 

পতাঃ জফরার

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 6020081079

1474

নাভ: িুরুর জািা

পতাঃ রুৎপয যভান

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 843422761388

1475

নাভ: আয়য়া

পতাঃ আ: খায়রক

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 940180605



1476

নাভ: মযত

পতাঃ জারার উদ্দীন

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 1940374604

1477

নাভ: জচনুয়াযা

পতাঃ জভাাম্মি আরী

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 5090300186

1478

নাভ: আ: কায়িয

পতাঃ তাইপুয

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 6440295910

1479

নাভ: জভাপভন

পতাঃ তাইপুয

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 843422761386

1480

নাভ: নুয়যা

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 6440118516

1481

নাভ: তাজয়কযা

পতাঃ ভুস্তাপকভ

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 6440110077

1482

নাভ: খাইরুর ইরাভ

পতাঃ 

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু

1483

নাভ: জায়র

পতাঃ জভাপভন

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 3290135973

1484

নাভ: একযাভুর

পতাঃ াজ্জাি

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 5986559168

1485

নাভ: ইভাইর

পতাঃ 

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু

1486

নাভ: জতারুর

পতাঃ তুযজাউন

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 5090108852

1487

নাভ: জাপয

পতাঃ জতাপুয যভান

গ্রাভঃ কফুতযাাা

8 পিনভজযু 5542280713

1488

নাভ: আ: যপভ

পতাঃ আরপাজ

গ্রাভঃ কফুতযাা

8 পিনভজযু 7338440477

ক্রমিক 

নং

নাি/মিতা/স্বািীর নাি ও 

ঠিকানা

ওয়ার্ড 

নং
পিশা জাতীয় িমরচয় িত্র পিাবাইল নং

1489

নাভঃ যায়রা

পতাঃ জভাজ্জাপয

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422764232

1490

নাভঃ আপরয়াযা

পতাঃ ওকত

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422764218

০৮ নং বাসুদেবিুর ইউমনয়ন িমরষে 
 র্াকঘর: বাসুদেবিুর, উিদজলা: পগাোগাী, 

   পজলা: রাজশাহী।

     ঈিুর আমা উরয়যে ২০২০ পবজজ এপ ১০ জকজজ ায়য চাউর পফতযয়েয তাপরকা। 

          

জজরা: যাজাী, উয়জরা: জগািাগাী                                                                       ওয়াড নং-০৯

জখ াপনায ভুর নীপত  

গ্রাভ য়যয উন্্নপত 



1491

নাভঃ কুরুভ জফগভ

পতাঃ জিা জভাাম্মি

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5540378113

1492

নাভঃ জতাযা জফওয়া

পতাঃ ওুরুদ্দীন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 1020190508

1493

নাভঃ যপফউর

পতাঃ পফরাত

গ্রাভঃ জগাার ুয
9 পিনভজযু 5090138594

1494

নাভঃ জরয়াকত

পতাঃ এতায আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8690384584

1495

নাভঃ পপয়যাজ

পতাঃ াইিুয যভান

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 1490168646

1496

নাভঃ তাজয়কযা

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5990375387

1497

নাভঃ পভজানুয

পতাঃ পযয়জন উদ্দীন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 4640369767

1498

নাভঃ জান্নাতুন জফগভ

পতাঃ াজাান আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422764261

1499

নাভঃ শ্রীভপত জপযনা

পতাঃ পফষ্ট যায়

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 2390183453

1500

নাভঃ শ্রীভতী পয যানী

পতাঃ শ্রী কাপরি

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 5990199126

1501

নাভঃ যাপপকা

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 3284411513

1502

নাভঃ আপরয়াযা

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 4195008018

1503

নাভঃ ারুর জফগভ

পতাঃ জভায়রভ

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 1490158647

1504

নাভঃ খাইরুন জনা

পতাঃ জভাাম্মি আরী

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 1940205550

1505

নাভঃ যয়ভা জফগভ

পতাঃ আইনুদ্দীন

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 1940222175

1506

নাভঃ শ্রীভতী জফয়রা

পতাঃ শ্রী ান্ত যায়

গ্রাভঃ জানাপিঘী
9 পিনভজযু 2390371942

1507

নাভঃ শ্রীভপত পুরফাপ

পতাঃ তীরক যায়

গ্রাভঃ জানাপিঘী
9 পিনভজযু 4640387090

1508

নাভঃ কপফয

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 8690.395523



1509

নাভঃ ভাযভী

পতাঃ আরভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2390341853

1510

নাভঃ ফায়িনুয

পতাঃ আপনুয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1940743758

1511

নাভঃ আপয়া

পতাঃ ভুনুয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4652012347

1512

নাভঃ যাপফয়া

পতাঃ যাব্বানী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1496253095

1513

নাভঃ জভায়রভা

পতাঃ ভায়জি

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7345998988

1514

নাভঃ পফজরী

পতাঃ আইয়ুফ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6440301783

1515

নাভঃ পুযকী

পতাঃ  রুৎপয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9550101910

1516

নাভঃ শ্রী খকন যায়

পতাঃ ভটয যায়

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 4190350815

1517

নাভঃ ুয়ফর যায়

পতাঃ াধ ুযায়

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 3290368376

1518

নাভঃ পরটন যায়

পতাঃ আাযী

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 5083252733

1519

নাভঃ তাযাি িত্ত

পতাঃ যায়জন যায়

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 8690387595

1520

নাভঃ শ্রীভপত জপযন

পতাঃ পফষ্ট যায়

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 2390183453

1521

নাভঃ  ানায়াযা

পতাঃ আরী জায়ন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 3290366297

1522

নাভঃ আব্দলু্লাীর কাপী

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 6440136759

1523

নাভঃ ুখীয়াযা

পতাঃ আপযপ উদ্দীন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422765242

1524

নাভঃ আযাপুর ক

পতাঃ জযাজরু ইরাভ

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 9570075607

1525

নাভঃ ভপপ

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 8113422763281

1526

নাভঃ আয়নায়ায

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5090329631



1527

নাভঃ পডরাযা

পতাঃ জাযপি

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 7352016849

1528

নাভঃ আব্দরু খায়রক

পতাঃ াজ্জাি

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 1940226788

1529

নাভঃ য়জভা খাতুন

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 2390383418

1530

নাভঃ জাকাপযয়া

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 329034235

1531

নাভঃ তফুয যভান

পতাঃ আরতাফ জায়ন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 2840314922

1532

নাভঃ আনায 

পতাঃ আব্দু ারাভ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 554037003

1533

নাভঃ জয়ুয়র ক

পতাঃ জতজাভুর ক

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 3290355759

1534

নাভঃ ভাপনক আরী

পতাঃ জতজাভুর ক

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422762793

1535

নাভঃ রুুর আপভন

পতাঃ তপযকুর ইরাভ 

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 8113422763374

1536

নাভঃ পফভর ভন্ডর

পতাঃ ফন্ত ভন্ডর

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 9570087065

1537

নাভঃ াজ ুভন্ডর

পতাঃ ওয়ভ ভন্ডর

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 5090138495

1538

নাভঃ ভপপজরু

পতাঃ জফরার উদ্দীন

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 1474896915

1539

নাভঃ ুষ্ঢু যানী

পতাঃ পপয ভন্ডর

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 6440149729

1540

নাভঃ ফািরুয ইরাভ

পতাঃ আরতাফ উদ্দীন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 1020186340

1541

নাভঃ আয়গযী 

পতাঃ ভপভন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5546234013

1542

নাভঃ ায়জযা

পতাঃ জাজপি

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6887386404

1543

নাভঃ তানজজর

পতাঃ রপতপুয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5540301244

1544

নাভঃ রুপভয়া

পতাঃ  আরপাজ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2366811327



1545

নাভঃ নজরুর

পতাঃ তাইনু

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5086636320

1546

নাভঃ পরয়াযা

পতাঃ কায়িয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1496207638

1547

নাভঃ জযাজজনা

পতাঃ জভাজায়ভনী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9130068654

1548

নাভঃ ভুনুয়াযা

পতাঃ ভপনরুর

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 686424142229

1549

নাভঃ যপভা

পতাঃ খাইরুর

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 701662741670

1550

নাভঃ ভায়ভুনা

পতাঃ আপজার

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 8113422761379

1551

নাভঃ জজানা

পতাঃ টটু

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 5540343737

1552

নাভঃ ায়য়যা

পতাঃ নাইভুর

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 3740325208

1553

নাভঃ জযায়কয়া

পতাঃ এফযান

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 8690350122

1554

নাভঃ জফায়াযা

পতাঃ তপযকুর

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 95592178485

1555

নাভঃ পপয়া

পতাঃ ভাাফুর

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 2390344147

1556

নাভঃ জফপফ

পতাঃ িুরার

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 7340309836

1557

নাভঃ জাাগী

পতাঃ ইউুপ

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 3740334374

1558

নাভঃ যপভা

পতাঃ আযাপুর

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 3296256484

1559

নাভঃ পযপুর ইরাভ

পতাঃ যপফউর আরভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7340208292

1560

নাভঃ পভজানুয যভান

পতাঃ ভাফুফুর আরভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8245956704

1561

নাভঃ িুরুর জািা

পতাঃ ভৃত: ভুনতাজ আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422763833

1562

নাভঃ আব্দযু যভান

পতাঃ জান জভাাম্মি

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8654086498



1563

নাভঃ পায়তভা খাতুন

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1490154968

1564

নাভঃ ভাভুনুয যপি

পতাঃ পজরুয যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1940212796

1565

নাভঃ যপপকুর ইরাভ

পতাঃ জযজাউর কপযভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 102093033

1566

নাভঃ তাজয়কযা জফগভ

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4190158503

1567

নাভঃ তায়জভুর ক

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2840341446

1568

নাভঃ নায়জভা খাতুন

পতাঃ আফুর জায়ন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422764122

1569

নাভঃ াপফফুয যভান

পতাঃ আযাপুর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5552012410

1570

নাভঃ জাাঙ্গীয আরভ

পতাঃ এযপান আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9140163305

1571

নাভঃ ায়জযা খাতুন

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9570076605

1572

নাভঃ পভজানুয যভান

পতাঃ জাজাউর কপযভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9140141384

1573

নাভঃ জপারী

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2840147777

1574

নাভঃ জাজাউর কপযভ

পতাঃ পাউজদু্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 3740163435

1575

নাভঃ তপযকুর ইরাভ

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1940225707

1576

নাভঃ ভপপজরু 

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1490167721

1577

নাভঃ রুৎপুন জনা

পতাঃ াপনপ জভাল্লা

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422763907

1578

নাভঃ আব্দযু যভান

পতাঃ জভান্তাজ আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1020089395

1579

নাভঃ াপফনা খাতুন

পতাঃ কায়য়ভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5080873796

1580

নাভঃ আকপরভা

পতাঃ িুরার উদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422763748



1581

নাভঃ শ্রী ভাপনক চন্দ্র াা

পতাঃ শ্রী ুয়ফর চন্দ্র াা

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6440134069

1582

নাভঃ আযপান আরী

পতাঃ আপনুয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5090162289

1583

নাভঃ জন্টু

পতাঃ এনাভুর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422760488

1584

নাভঃ ফাফরুয যভান

পতাঃ আব্দরু খায়রক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8690205425

1585

নাভঃ পযপুর ইরাভ

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7790178797

1586

নাভঃ ভাপনক পভঞা

পতাঃ ইয়াপন আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5986959467

1587

নাভঃ ায়য়ভা জফগভ

পতাঃ আব্দযু যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1488354125

1588

নাভঃ ততভুয যভান

পতাঃ আব্দরু কপযভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4190146003

1589

নাভঃ জযাজরী খাতুন

পতাঃ আযািত আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6440153812

1590

নাভঃ ভজজনা খাতুন

পতাঃ জতজাভুর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1020086219

1591

নাভঃ ুপপয়া জফগভ 

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6440157946

1592

নাভঃ চায়ভরী জফগভ

পতাঃ  আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8123409611941

1593

নাভঃ আয়ভনা জফগভ

পতাঃ ভুাাক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4186647410

1594

নাভঃ পনরুপায ইয়াপভন

পতাঃ তপিুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8123409614915

1595

নাভঃ াইপুর ইরাভ

পতাঃ এযাইর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5990175415

1596

নাভঃ  পিুর ইরাভ

পতাঃ জাপয আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6896041255

1597

নাভঃ পায়তভা খাতুন

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5072017535

1598

নাভঃ পপয়যাজা

পতাঃ আব্দযু যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8690206993



1599

নাভঃ জরার উদ্দীন

পতাঃ াপভি ভন্ডর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1940232802

1600

নাভঃ আনারুর ইরাভ

পতাঃ আইজদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 3740180884

1601

নাভঃ আব্দরু ভপতন

পতাঃ আনায আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4640169613

1602

নাভঃ শ্রী প্রন্ত কভ কায

পতাঃ শ্রী যতন কভ কায

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7016683392197

1603

নাভঃ আযাপুর ক

পতাঃ ভকফুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422763908

1604

নাভঃ জারার উদ্দীন

পতাঃ আপনুয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1490152426

1605

নাভঃ জগারাভ জভাস্তপা

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 5090142802

1606

নাভঃ আনরুর ইরাভ

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422763954

1607

নাভঃ আযাপুর ক

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8240180755

1608

নাভঃ যায়ান কপফয

পতাঃ ফায়ি আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6408131834

1609

নাভঃ ইব্রাীভ আরী

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 3740175348

1610

নাভঃ আযভান আরী

পতাঃ াইপুর ইরাভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 3261632354

1611

নাভঃ যাজজয়া জফগভ

পতাঃ ইভাইর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 14980150685

1612

নাভঃ ায়ফযা খাতুন

পতাঃ ভস্তপা

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2397420809

1613

নাভঃ ায়জযা খাতুন

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9570076605

1614

নাভঃ ভভতাজ জফগভ

পতাঃ আব্দযু যাজ্জাক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7026615196984

1615

নাভঃ পরয়াযা জফগভ

পতাঃ াভুদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1020085575

1616

নাভঃ আয়ভনা জফগভ

পতাঃ ভুাাক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4186647410



1617

নাভঃ পভজানুয

পতাঃ জাজউর 

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 9140141384

1618

নাভঃ ায়য়ি আরী

পতাঃ জায়রভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7016627427185

1619

নাভঃ আব্দরু ভপভন

পতাঃ আইয়ুফ আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 8113422763487

1620

নাভঃ ভপপজরু 

পতাঃ াপফফুয

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1490167721

1621

নাভঃ নাপভা খাতুন 

পতাঃ নজরুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7340212070

1622

নাভঃ জাজাউয

পতাঃ পাইজদু্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 3740163435

1623

নাভঃ াযবীন

পতাঃ আযাি

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6496124945

1624

নাভঃ জপারী

পতাঃ আপায

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2840147777

1625

নাভঃ জরার উদ্দীন

পতাঃ আব্দরু ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 19878113422000009

1626

নাভঃ তাজয়কযা

পতাঃ একযাভুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4190158503

1627

নাভঃ াপফনা 

পতাঃ কপযভ আরী

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4640186989

1628

নাভঃ তায়জভুর ক

পতাঃ যপপকুর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2840341446

1629

নাভঃ যপপকুর 

পতাঃ জযজাউর

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1020093033

1630

নাভঃ নায়জভা 

পতাঃ আফুর জায়ন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 81134227664122

1631

নাভঃ খায়রি াান যাজ

পতাঃ ায়িকুর

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5060110896

1632

নাভঃ আব্দরু ফাপয 

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 1490332515

1633

নাভঃ আয়নায়ায

পতাঃ আরতাফ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5090329631

1634

নাভঃ জতজাভুর ক

পতাঃ অয়যতুল্লা

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 6890323428



1635

নাভঃ জভাজায়ম্মর

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5504612416

1636

নাভঃ আপভন আরী

পতাঃ ভুনতাজ আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 19858113422000004

1637

নাভঃ নজরুর 

পতাঃ িাউি আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 4640372483

1638

নাভঃ নায়জভা জফগভ

পতাঃ িায়ন আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 4640375236

1639

নাভঃ জপরর 

পতাঃ ায়ন আরী

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 5540358453

1640

নাভঃ জভাা: জভাযয়িা জফগভ

পতাঃ ততয়ফ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2390352926

1641

নাভঃ জয়ুরখা জফগভ

পতাঃ যাজ্জাক আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990385139

1642

নাভঃ রাইরী জফগভ

পতাঃ যপফউর ইরাভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764505

1643

নাভঃ পযজজয়া জফগভ

পতাঃ বয়ফ ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5090338970

1644

নাভঃ যপভা খাতুন

পতাঃ এন্তাজ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764492

1645

নাভঃ জভা: াপফফুয যভান

পতাঃ পজয আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764968

1646

নাভঃ এপযনা জফগভ

পতাঃ আতাউয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764469

1647

নাভঃ তানজজরা জফগভ

পতাঃ আরাউদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6440321450

1648

নাভঃ ায়জনুয জফগভ

পতাঃ  াপফফুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540380088

1649

নাভঃ াপিা খাতুন

পতাঃ জভা: ভায়জি আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 1497270718

1650

নাভঃ াপফনা ইয়াপভন

পতাঃ আনারুর ইরাভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6456741740

1651

নাভঃ খায়রিা খাতুন

পতাঃ আ: খায়রক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 9117252669

1652

নাভঃ নাজভুন নাায 

পতাঃ জভাস্তাক জায়ন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5977016376



1653

নাভঃ আয়য়া জফগভ

পতাঃ জভা: াত্তায আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5067800523

1654

নাভঃ ভপযয়ভ জফগভ

পতাঃ জভা: এযাপপর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 7790349836

1655

নাভঃ াপফনা জফগভ

পতাঃ জভায়য আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4190355281

1656

নাভঃ জভাতাাযা খাতুন

পতাঃ ওকত আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764250

1657

নাভঃ আপরয়াযা জফগভ

পতাঃ ওকত আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2840328310

1658

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ জভা: ইব্রাপভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422765441

1659

নাভঃ জভাযয়িা জফগভ

পতাঃ রুস্তুভ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764919

1660

নাভঃ জভাা: াপনা খাতুন

পতাঃ াভাি আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 19928113422021380

1661

নাভঃ পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ পযয়াজ উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6440323449

1662

নাভঃ ভজজনা জফগভ

পতাঃ িাউি আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 3290341316

1663

নাভঃ ভপযয়ভ জফওয়া

পতাঃ তফজরু আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6890322172

1664

নাভঃ জপরনা জফগভ

পতাঃ আ: যপভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764306

1665

নাভঃ তানজজরা খাতুন

পতাঃ মযত আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764474

1666

নাভঃ জতাপরভা জফগভ

পতাঃ ভুনুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 3740355841

1667

নাভঃ জপভরা জফগভ

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422778655

1668

নাভঃ শুকতাযা জফগভ

পতাঃ জপভউদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422763108

1669

নাভঃ জভাা: রুভারী

পতাঃ ভুনতাজ 

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 9570117417

1670

নাভঃ যায়রা জফগভ

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540379772



1671

নাভঃ ুপপয়া জফগভ

পতাঃ রুস্তুভ পফশ্বা

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540167797

1672

নাভঃ অরকা িাী

পতাঃ জগাষ্ঠ ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6440155833

1673

নাভঃ পনয়তী 

পতাঃ অযন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6416963664924

1674

নাভঃ পরভা খাতুন

পতাঃ রুুর আপভন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8254718367

1675

নাভঃ তাজয়কযা জফগভ

পতাঃ জাযাফ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4190152589

1676

নাভঃ জতাযা জফগভ

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4190175002

1677

নাভঃ আপরয়াযা খাতুন

পতাঃ যপফউর আরভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764142

1678

নাভঃ ভাাফুফা খাতুন

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6892686962

1679

নাভঃ পাপভা জফগভ

পতাঃ শুকুরুদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5090285270

1680

নাভঃ জপযয়িী

পতাঃ জভা: ভপপজরু

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422763075

1681

নাভঃ আয়য়া জফগভ

পতাঃ ইউনু আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990203738

1682

নাভঃ মায়য়িা জফগভ

পতাঃ খপরয ভুন্না

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 1001186749

1683

নাভঃ ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ অয়য়জ উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690390771

1684

নাভঃ যাজজয়া জফগভ

পতাঃ ইভাইয ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 1490150685

1685

নাভঃ আয়ভনা জফগভ

পতাঃ এযাইর জায়ন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 7790364082

1686

নাভঃ জভাতাাযা খাতুন

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 9156809379

1687

নাভঃ ভপযয়ভ জফগভ

পতাঃ যভজান আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540353405

1688

নাভঃ শ্রীভপত উাপ

পতাঃ টুনু যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2390354039



1689

নাভঃ পয়াযা জফগভ

পতাঃ আব্দরু ভান্নান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990378290

1690

নাভঃ উভা যানী

পতাঃ উয়ন ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4190148744

1691

নাভঃ রুারী যানী

পতাঃ কাপরি যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690202075

1692

নাভঃ িুরারী যানী

পতাঃ পফজয় চন্দ্র ীর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764678

1693

নাভঃ আিযী ফারা

পতাঃ যাভি

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 1007896291

1694

নাভঃ পখনা

পতাঃ জনাকুর যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 7790370063

1695

নাভঃ িুপরযানী

পতাঃ আভাি ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422762852

1696

নাভঃ গাজরী যানী

পতাঃ পরু যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4190177131

1697

নাভঃ পুরফাী

পতাঃ পতয়রাক যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4640387090

1698

নাভঃ াপন্ত যানী

পতাঃ য়যন যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690368272

1699

নাভঃ পভরা যানী

পতাঃ পপন যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990363292

1700

নাভঃ নজপত যানী

পতাঃ পনতাই ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6440115936

1701

নাভঃ য়নাকা যানী

পতাঃ ভয়িান যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8240370968

1702

নাভঃ পয যানী

পতাঃ কাপরি যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990199126

1703

নাভঃ উরাী যানী

পতাঃ ারান জভান্ডয

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990200346

1704

নাভঃ জভুভী যানী

পতাঃ অরুন যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4196722997

1705

নাভঃ অপরা যানী

পতাঃ ফিয ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422762828

1706

নাভঃ যরা যানী

পতাঃ ুপর যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2840131631



1707

নাভঃ জযাজজনা জফগভ

পতাঃ ারাউদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 19918113422000358

1708

নাভঃ পযপা খাতুন

পতাঃ জায়ন আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8702031348

1709

নাভঃ ওকতাযা জফগভ

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 7790364983

1710

নাভঃ আজজভা খাতুন

পতাঃ জনাভান আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990180175

1711

নাভঃ ুপখয়াযা জফগভ

পতাঃ আপযপ উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422765242

1712

নাভঃ পভনানা জফগভ

পতাঃ এনতাজ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8240358310

1713

নাভঃ যপভা জফগভ

পতাঃ ভয়য আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2390380257

1714

নাভঃ আিযী খাতুন

পতাঃ জরার উিিীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6865951641

1715

নাভঃ রুভারী জফগভ

পতাঃ আব্দরু খায়রক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422763210

1716

নাভঃ জতাযা জফওয়া

পতাঃ বস্তয উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422765141

1717

নাভঃ কপফতা যানী

পতাঃ ঝু ফাফু

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4648627646

1718

নাভঃ তাজয়কযা জফগভ

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990375387

1719

নাভঃ জযাজরী খাতুন

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6440153812

1720

নাভঃ পনতা যানী

পতাঃ পধয়যন যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5552001611

1721

নাভঃ ুরতানা জফগভ

পতাঃ তপযকুর ইরাভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 7340392542

1722

নাভঃ ুপপয়া খাতুন

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6454705630

1723

নাভঃ াপিা জফগভ

পতাঃ ভুন্তাজ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690385151

1724

নাভঃ জযায়কয়া জফগভ

পতাঃ ায়ন আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5990371592



1725

নাভঃ জযায়কয়া জফগভ

পতাঃ ভুন্জযু যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2390350730

1726

নাভঃ ভাকুিা খাতুন

পতাঃ ইয়াপন আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 1952029914

1727

নাভঃ নাপভা জফগভ

পতাঃ জভায়ায়জ্জভ জায়ন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540355277

1728

নাভঃ ভধুভারা

পতাঃ জভাপরন যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2397436098

1729

নাভঃ জান্নাতুন জনা

পতাঃ নজরুর ইরাভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6890332973

1730

নাভঃ পাভাউন আকতায

পতাঃ নাইভুর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 1011893821

1731

নাভঃ পপয়যাজা জফগভ

পতাঃ পভজানুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764162

1732

নাভঃ জফফী খাতুন

পতাঃ জরাকভান আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4640388866

1733

নাভঃ উম্মা যানী

পতাঃ উয়ন ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4190148744

1734

নাভঃ ফান্তী যানী

পতাঃ জভাপরন ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6890143679

1735

নাভঃ য়জভা খাতুন

পতাঃ জরার উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4656385681

1736

নাভঃ ওকতাযা জফগভ

পতাঃ আযাপুর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422764743

1737

নাভঃ রুয়ফিা খাতুন

পতাঃ তফুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2402027300

1738

নাভঃ নুযয়ভাার খাতুন

পতাঃ ীযপুর ইরাভ

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540364162

1739

নাভঃ তানজজরা জফগভ

পতাঃ জতাপুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 6440329677

1740

নাভঃ কুুভ যানী

পতাঃ প ভন্ডর

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 9140162133

1741

নাভঃ রুারী যানী

পতাঃ কাপরি যায়

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690202075

1742

নাভঃ নাপিা খাতুন

পতাঃ একযাভুর ক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4193167253



1743

নাভঃ নায়জভা জফগভ

পতাঃ জতাপুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 2390350789

1744

নাভঃ তায়যা খাতুন

পতাঃ জাযাফ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 19928113422000006

1745

নাভঃ তানজজরা জফগভ

পতাঃ াইপুদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 9140147308

1746

নাভঃ জপারী জফগভ

পতাঃ তনভুদ্দীন আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 3290178718

1747

নাভঃ ুরতানা জফগভ

পতাঃ িুরুর জািা

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4640324804

1748

নাভঃ জভা: ুয়ন আরী

পতাঃ ভৃত: বুনুরুদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8113422765126

1749

নাভঃ আফুর কায়ভ

পতাঃ জারার উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690722804

1750

নাভঃ আ: ভান্নান

পতাঃ এয়ান আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5540364717

1751

নাভঃ জতাপরভা জফগভ

পতাঃ ভুনুয যভান

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 3740355841

1752

নাভঃ জভাা: ানাযা জফগভ

পতাঃ আরী জায়ন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 3290366297

1753

নাভঃ আযাপুর

পতাঃ জযাজরু

গ্রাভঃ াটুকুয
9 পিনভজযু 9570075607

1754

নাভঃ জভাা: জপরনা

পতাঃ ভুনুয আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5090332304

1755

নাভঃ ইয়াপন আরী

পতাঃ আইয়ুফ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8690204279

1756

নাভঃ খাইরুর

পতাঃ  রুস্তভ আরী

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 4640184356

1757

নাভঃ আ: কুদু্দ

পতাঃ আ; ভায়রক

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 9550688163

1758

নাভঃ জয়নার

পতাঃ ইয়াপন

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 7340380539

1759

নাভঃ আয়নায়ায

পতাঃ াযয়বজ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 1905830442

1760

নাভঃ জরুর 

পতাঃ যভান

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422765007



1761

নাভঃ যভজান 

পতাঃ ভকফুর

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8701510482

1762

নাভঃ াপভয আরী

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ ফাবুনডাঙ্গা
9 পিনভজযু 3290339468

1763

নাভঃ আপতকুর 

পতাঃ রপতপুয

গ্রাভঃ ফাবুনডাঙ্গা
9 পিনভজযু 8113422765411

1764

নাভঃ  পভিা যানী

পতাঃ কারী ি যায়

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 8690192946

1765

নাভঃ তফুয যভান

পতাঃ ইয়ায জভাাম্মি

গ্রাভঃ ফাবুনডাঙ্গা
9 পিনভজযু 5540354346

1766

নাভঃ নাপিযা খাতুন

পতাঃ শুকুরুদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 4640201002

1767

নাভঃ জাানাযা জফগভ

পতাঃ আ: খায়রক

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8240299290

1768

নাভঃ ভজজনা খাতুন

পতাঃ জতজাভুর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1020086219

1769

নাভঃ ভুপনরুর ইরাভ

পতাঃ আরতাফ জায়ন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8240712433

1770

নাভঃ অন্জরী ফারা

পতাঃ বগা চন্দ্র

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 5090340893

1771

নাভঃ ূপন ভা যানী

পতাঃ বঞ্জন যায়

গ্রাভঃ ানাপিঘী
9 পিনভজযু 8113485783648

1772

নাভঃ পউরী খাতুন

পতাঃ আ: যভান

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 1455233450

1773

নাভঃ যভজান আরী

পতাঃ এরাভ উদ্দীন

গ্রাভঃ াাুয নাঃ গ্রাভ
9 পিনভজযু 8240358922

1774

নাভঃ ভকী জফগভ

পতাঃ তযশুদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7340216808

1775

নাভঃ জযাজজনা জফগভ

পতাঃ জভাজায়ম্মর ক

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 2386852905

1776

নাভঃ ায়য়যা খাতুন

পতাঃ জরার উদ্দীন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6890141184

1777

নাভঃ এভারী জফগভ

পতাঃ জভাস্তপা জায়ন

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 6440157870

1778

নাভঃ নাপযন জফগভ

পতাঃ পযপুর ইরাভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7016639452782



1779

নাভঃ রাফনী খাতুন

পতাঃ পযপুর ইরাভ

গ্রাভঃ পপযিুয
9 পিনভজযু 7795680763

1780

নাভঃ ভপতয়াযা জফগভ

পতাঃ আব্দরু কুদু্দ

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 8113422763256

1781

নাভঃ পভন্জয়ুাযা জফগভ

পতাঃ এফযান আরী

গ্রাভঃ ঘনোভুয
9 পিনভজযু 2840143594

1782

নাভঃ াগয আরী

পতাঃ আনারুর

গ্রাভঃ ফাবুনডাঙ্গা
9 পিনভজযু 8256806244

1783

নাভঃ াপভি 

পতাঃ যভজান

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 1490325170

1784

নাভঃ িুরুর জািা

পতাঃ  আপজার

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422765099

1785

নাভঃ কারাভ

পতাঃ জপরর

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 9141715939

1786

নাভঃ ভাভুন আরী

পতাঃ জাভরুর

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422761303

1787

নাভঃ রুস্তভ আরী

পতাঃ রার জভাাম্মি

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 1020180046

1788

নাভঃ জযাজরু 

পতাঃ আ: ারাভ

গ্রাভঃ াটয়খারা
9 পিনভজযু 8113422764920

1789

নাভঃ  জপারী

পতাঃ গনপত ভন্ডর

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 3290155419

1790

নাভঃ  জপভরা খাতুন 

পতাঃ আ; জাব্বায

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 4640388825

1791

নাভঃ  য়জভা জফগভ

পতাঃ ভকফুর জায়ন

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 2390383418

1792

নাভঃ  আয়য়া 

পতাঃ জরার উদ্দীন

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 5090212068

1793

নাভঃ  আভনা জফগভ

পতাঃ আযাি আরী

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 9570175183

1794

নাভঃ  াপফনা ইয়াপভন 

পতাঃ কপযভ আরী

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 4640186989

1795

নাভঃ  উয়রভা জফগভ

পতাঃ ওজরু উদ্দীন

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 3290183247

1796

নাভঃ  নাটযী যানী

পতাঃ গুী ভন্ডর

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 7340195036



1797

নাভঃ  ভয়নায়াযা জফগভ

পতাঃ আজাায আরী

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 6890132720

1798

নাভঃ  জভায়রভা জফগভ

পতাঃ আফ ুজাযাইযা

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 1490304373

1799

নাভঃ  আজজজা জফগভ

পতাঃ তায়জভুর ইরাভ

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 8113422763447

1800

নাভঃ  ুরতানা জফগভ

পতাঃ আ: াপকভ

গ্রাভঃ জগাারুয
ঙ পিনভজযু 5070032411

1801

নাভঃ  াপভভা জফগভ

পতাঃ আ: যভান

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 8247392825

1802

নাভঃ  আয়য়া খাতুন

পতাঃ আয়ুফ আরী

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 20018113422000034

1803

নাভঃ  ায়জযা খাতুন

পতাঃ াপফফুয যভান

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 9570076605

1804

নাভঃ  ায়য়যা খাতুন

পতাঃ এযাইর জায়ন

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 1940203738

1805

নাভঃ  তাওপিীয়া

পতাঃ জতাপিুর ইরাভ

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 3712308851

1806

নাভঃ  জপযনা খাতুন

পতাঃ জফরার উদ্দীন ভন্ডর

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 1490163217

1807

নাভঃ  পযপা খাতুন

পতাঃ ভপপজ উদ্দীন

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 5552016643

1808

নাভঃ  অরকা যানী

পতাঃ অযজনু যায়

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 6430995883

1809

নাভঃ  ফান্তী যানী

পতাঃ য়য যায়

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 9140345308

1810

নাভঃ  খুী ভারা

পতাঃ তাযা ি যায়

গ্রাভঃ জগাারুয
9 পিনভজযু 5090349597


