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

১ মভা: ায়দায আরী মতাজাভ উপিন য়দান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০০২ ১৭৪২০৭৩৫১৫ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২ মভা: আব্দুর রপতপ ইয়াপন উপিন যকায জামদা ৮৮৪৪৫৭০৭০০০৩ ১৭৪৪৮৪৮০০৩ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩ মভা: দুরার মামন যকায ম াভার দায মভাছা: আমভদী ৮৮৪৪৫৭০৭০০০৪ ১৭৫৮১৪৮৩২২ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪ মভা: আব্দুল্লা যকায মভা: ফাবু যকায মভাছা: পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০০৭ ১৭৯১৬০৯৮৫৫ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫ মভা: পয়ার ভাাম্মদ মভা: াভছুর ক মভাছা: পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০০৯ ১৭১৮৩২৪৫৪৫ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৬ মভা: ফপদউজ্জাভান মভাল্লা দামযাগ  আরী জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০১৩ ১৭৭৭২১৩৬০৯ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৭ মভা: জনু উপিন যকায পপকয যকায মভাছা: জমনকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০১৪ ১৭৭৮১৩৭৯২৩ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৮ মভা: ভপতয়ায যভান ভান গপি মভাছা: াপফচন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০১৬ ১৭৬৪৫৮৩২৫২ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৯ মভা: আব্দুর জপরর আকন্দ মমকন্দায আরী  মনছাতন মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০০১৯ ১৯৫৩২৮৬৬৯৬ উত্তযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১০ মভা: আব্দু ারাভ ভন্তাজ আরী াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০২০ ১৭৫৮১৪৮৩৯৮ ভধ্যাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১১ মভা: আকফয আরী মভা: মভাফায আরী মভাছা: ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০২১ ১৭৭৫৬৪৮৬৩৫ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১২ মভা: আব্দুয যপদ ছামফদ আরী যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০২৪ ১৭১৫৩৬১০৯৫ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১৩ মভা: মপরভ মযজা শুকুয আরী মানাফান ৮৮৪৪৫৭০৭০০২৬ ১৭৬৬৯০১৭১৪ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১৪ মভা: যাপক আান আব্দুয যপদ মভাছা: ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০২৯ ১৭৫১৬৬৬০৮১ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১৫ মভা: সুজাভ প্রাভাপনক ছামদক প্রাং াজযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০০৩২ ১৭৬৮৪৩৬৮৬৩ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬ মভা: াাজাান আরী ভান মভাল্লা মভাছা: াপফছন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৩৪ ১৭৬১৯৫৬৯৯৪ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১৭ মভা: কমযাভ মভাল্লা মভা: ভপজ মভাল্লা মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৩৬ ১৩১৫৩৪১৫৩২ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১৮ মভা: আব্দুর আরীভ ামচন আরী  মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৩৮ ১৭৬০১৪৪৫১৯ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

১৯ মভা: আব্দুর ভান্নান মভাল্লা ভপজফয যভান মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৪০ ১৭৬৬৭৬১৮৫৪ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২০ মভা: াভচুর আরভ মুপজফয যভান মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৪২ ১৭৪৫১৩৬৫২৫ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২১ মভাছা: যাপজয়া সুরতানা ভপজফয যভান মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৪৫ ১৭৩৮৫৭৮৩৭০ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২২ মভাছা: কদফানু মভা: ভপপজ মভাছা: কুরছুভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৪৬ ১৭৭৫৭০০১৭০ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৩ মভা: মামন আরী ম আবুর ম সুপ তন ৮৮৪৪৫৭০৭০০৫০ ১৮১৩৩৭৮৭৬ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৪ মভাছা: াপভদা মফগভ মভা: াপফফয যভান মভাছা: মযনুকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৫২ ১৭৯৮৮০০৫৭৭ ভধ্যাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৫ মভো: আরীমুদ্দি আকন্দ মভো: জোরোর আকন্দ মভোছো: মযোককয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৫৩ ১৭৬৫৫২৩০৩৭ দদ্দিণোড়ো জকয়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৬ মভা: াপফবুয যভান মভা: শুকুয ভন্ডর মানাফান ৮৮৪৪৫৭০৭০০৫৫ ১৭৯০১৪৭১১৯ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৭ মভাছা: মপরনা মফগভ মভা: আজাজ আরী ম মভাছা: আজফানু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৫৭ ১৭৪২৭৪১৫১২ উত্তযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৮ মভা: যজফ আরী ম পাযাজ ম মভাছা: বুযী  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০০৫৯ ১৭১৯৫০৫৮২৩ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৯ মভা: আব্দুর াপকভ ভন্ডর শুকুয আরী মানাফান ৮৮৪৪৫৭০৭০০৬০ ১৩০০৭৯১৩৭১ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩০ মভা: ইভান  আরী আপজদ উল্লা সুযভাদান ৮৮৪৪৫৭০৭০০৬৪ ১৭২৮৯৩৫০৯৫ উত্তযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩১ মভা: পদুর ইরাভ জনাফ আরী যকায ফাতাা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৬৭ ১৭৩৪৪৬২৪০১ উত্তযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩২ মভা: আব্দুয যাজ্জাক যকায জনাফ আরী যকায ফাতাা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৬৮ ১৭১০৯৮৩৫৫৮ উত্তযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৩ নুযমভাাম্মদ ভন্ডর মমকন্দায ভন্ডর নুয জাান ৮৮৪৪৫৭০৭০০৭০ ১৭৬৭৭৭৫৮২৫ উত্তযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৪ মভা: পযপ মযজা মভা: আবুর মামন মভাছা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৭৩ ১৭৭৭৬০১৬৬০ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৫ মভা: আরী আযাপ মভাল্লা মভা: ভান মভাল্লা মভাছা: াময  ফানু ৮৮৪৪৫৭০৭০০৭৪ ১৭৬৬৯০১৭১৬ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৬ মভা: যপভ উপিন ভন্ডর মযাস্তভ আরী জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৭৫ ১৭৪৬২২৮৪০৬ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৭ মভাছা: বুরবুপর  াতুন মভা: মফরার মামন ভন্ডর মভাছা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৭৮ ১৭৪০১৮০৫৮৪ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৮ মভা: মফল্লার মামন ভন্ডর জপয উপিন ভন্ডর মানাফানু ৮৮৪৪৫৭০৭০০৭৯ ১৭৬৩৮২৪৫৮৯ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৩৯ মভা: আ: যপদ তাং মভা: সুরুত জাভান তাং মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৯০ ১৭৩৪২১৬৯৩৫ পিভাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪০ মভা: দুরার মামন যকায মভা: আবুর মামন মভাছা: দুলুকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৯৪ ১৭৩৯৪৫৭৭৭০ পিভাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪১ মভা: আব্দুর াপভদ ভপজফয যভান মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৯৬ ১৭২২৮৩৪৮৫৩ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪২ মভা: আব্দু সুফয যকায মভা: আকফয আরী মভাছা: ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৯৭ ১৭৪২০৬৭৮৮১ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪৩ তাজ উপিন আকন্দ ভপজফয যভান মজানা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০০৯৯ ১৭৬২২৮৩৯৫৫ উত্তযাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৪ মভা: পরটন মভাল্লা মভা: কুদ্দুছ আরী মভাছা: াপছনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১০০ ১৭২৮২৪৭৭৬৪ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪৫ মভা:নুরুর ইরাভ ফযাত আরী ামজদা ৮৮৪৪৫৭০৭০১০২ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪৬ মভা: াাদত মামন আমনায়ারুর আরভ াময ফানু ৮৮৪৪৫৭০৭০১০৪ ১৭১৮৯৯৬৫১৩ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪৭ আবু াপনপ ছভান আরী মৃত ভপরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১০৭ ১৭১৭০৫৩৯১০ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

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



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

৪৮ মভা: নজরুর ইরাভ ভপয উপিন ফুযকুমন্নছা ৮৮৪৪৫৭০৭০১১০ ১৭২৭১২৯৫৩৪ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪৯ মভা: পযন মভাল্লা মভা: কুদ্দুছ মভাল্লা মভাছা: াপনা ৮৮৪৪৫৭০৭০১১৪ ১৭৯০২২৮০৩৫ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫০ মভাছা: াপরভা  াতুন মভা: আব্দুর জপরর ম মভাছা: ছবুযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০১১৫ ১৭৫৫৭৬৬০৪৯ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫১ মভাছা: ভপজিনা  াতুন মভা: ভকবুর মামন মভাছা: মযপজয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০১১৬ ১৩১৬৮৪২৯৪৬ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫২ কপফয উপিন মভাজামম্মর ক ামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১২০ ১৭১৭০৫৩৯১০ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৩ মভা: াজাভার মভা: কপযভ যকায মভাছা: পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১২১ ১৭৩০৫৬১১৫৪ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৪ মভাছা: মযনুকা মফগভ আব্দুর জপরর ভূইয়া ছামভদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১২৩ ১৭২৫৫৬৭৮৩২ যকাযাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৫ াপফবুয যভান ফযাত আরী আপযন ৮৮৪৪৫৭০৭০১২৪ ১৭৩৪৬৮২৩৩৪ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৬ মফরার ফযাত আরী ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১২৫ ১৭৫৬৫৫৯৩৯২ দপিিাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৭ সুরুপা মফগভ মাফাান ভমনায়াযা ৮৮৪৪৫৭০৭০১৩৪ ১৫৫৭৮১৭২৭০ পিভাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৮ মভা: উপকর মভাল্লা মভা: াজাান মভাল্লা মভাছা: মযামকয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০১৪৩ ১৭২৫৯৪০৮৪৬ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৫৯ মভা: ভপনক মভা: আ তায মামন তাংমভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৫৫ ১৭১৯৭৫২৭১৪ পিভাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৬০ মভাছা: মম্মনূয আ: যভান ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৫৭ ১৭৩৬৮২৩৫৬৪ পূফ িাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৬১ মভা: াকাতুর আরভ আমনায়ারুর আরভ মভাছা: াময বানু ৮৮৪৪৫৭০৭০১৫৮ ১৭৩৪২১৬৯২৬ মভাল্লাাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

৬২ আকালু ম মগারাভ মামন ম আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৫৯ ১৭১০৭৯৬৩১৫ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৩ টি এভ াভসুয আরভ  ামদভ আরী তাং আপজতন মনছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৬১ ১৭২৫০৯০৬৯৫ পিভাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৪ ছামযায়ায মামন মভা: মানাপভনা মভাছা: মনজাতন ৮৮৪৪৫৭০৭০১৬৩ ১৭৩৪৬২৮৭৭০ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৫ মপযমদা ভন্ডর ইপজজর মামন ভন্ডর আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭২ ১৬০৭৩৬০৪১ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৬ পযফুর ইরাভ মভায়ামজ্জভ মামন পভয়া ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৩ ১৯৮৩৮৩১৬৫৮ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৭ মভা: ভপনরুজ্জাভান পভয়া মভা: মাজাময আরী পভয়াযপভছা ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৪ ১৭৪৯৬৩৯১৪৪ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৮ মুকুর মামন আব্দ াভাদ ভভতা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৫ ১৩০৬১৩৪৭৬ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৬৯ মভা: আবু জায মৃত আ: য়ামদ মৃত মগামরছান ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৬ ১৭৩৪৫৪৩৩ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭০ পযাদ আরী পভয উপিন পামতভা ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৭ ১৭৪৪৫৯৬৮২৬ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭১ ভান্নান ম নুযার ম ছামকযা ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৮ ১৯২৩৪৪২৮০৯ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭২ মভা: জয়নার াযান তাং জপড়না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৭৯ ১৭৬৮৯৩১৭৮২ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৩ মছায়াফ আরী ইপি আরী পভপয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৮০ ১৯১১৩৯২০৭৩ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৪ পদুর পনদান বুরবুপর ৮৮৪৪৫৭০৭০১৮২ ১৭৩১৫৯৫৭১৫ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৫ ভকবুর আরী গুটু পভনা মৃত আপজযন ৮৮৪৪৫৭০৭০১৮৫ ১৭৯৩১৮৯৭৮৭ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৬ আজগয আরী বু ায আরী ভপজযন ৮৮৪৪৫৭০৭০১৮৭ ১৭১৬১৬৫৮২০ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৭ ঝরু ম াপনপ ম ফুরান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৮৮ ১৭০৭১১৯৮১৬ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৮ া আরভ মযাজুর ইরাভ সুপপয়া  মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৯০ ১৭৯৩১৮৯৭৫৩ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৭৯ চায়না ভনমছয ৮৮৪৪৫৭০৭০১৯১ ১৭৩১৫৯৫৭১৫ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮০ মভা: পজল্লুয যভান মভা: মানাপভনা মভাছা: আপজযন ৮৮৪৪৫৭০৭০১৯৪ ১৭৭১১৮০৭৯৫ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮১ মভাকমফর মামন দপফয মামন আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০১৯৬ ১৫৫৭৮১৭২৭০ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮২ আল্লাপদ মামন আরী ৮৮৪৪৫৭০৭০১৯৭ ১৭৪৯৬৩৯১৪৪ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৩ ভপনজা মফগভ মভাকমছদ আরী ম ফুযকুভ মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০২০৪ ১৭৮৫৫৮৩৭৮৭ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৪ ভায়া মফগভ াভমছয আরী াপভভা ৮৮৪৪৫৭০৭০২০৫ ১৭৮৫৫৮৩৭৮৭ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৫ ভপয উপিন জব্বায ভপজনা ৮৮৪৪৫৭০৭০২০৬ ১৭৪৮৩৬৩৭৫১ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৬ আমনায়ায ভন্ডর ভাদমন ভন্ডর আমনায়াযা ৮৮৪৪৫৭০৭০২০৮ ১৭৯৮১১৩৮০৭ দপিিাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৭ রুা  াতুন মানা পভয়া মযপজয়া   াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০২০৯ ১৭৬২৫২৬৭৪৬ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৮ মভা: আপজজর পভনা গুটু পভনা মৃত আপজযন ৮৮৪৪৫৭০৭০২১০ ১৭৩৪৩৬৩৫১৭ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৮৯ মভা: ম াকা ম ছামফদ আরী ম মৃত মাাগী ৮৮৪৪৫৭০৭০২১১ ১৭৯৩১৮৯৭৯৬ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯০ নুরুর ইরাভ আজায আরী আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২১২ ১৭৯৩০৫৯৬৯৯১ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯১ পফ ম দু া ম কাঞন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২১৩ ১৭৩৬০৫৭৮৫১ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯২ ভমজ্জর মামন ভন্ডর ভকমছদ আরী তপছযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২১৪ ১৮৬৮২৬৩৫৮৬ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯৩ আযাফুর পফফয ম যপভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২১৫ ১৯৯৩১৩১১৮৪ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯৪ জপরর পভয়া জভময পভনা জপভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২১৭ ১৭৫৬৯৬৫২৩৬ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯৫ মযত আরী পজর কপযভ ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২২২ ১৭৯৩৩২৩০৭৩ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯৬ মভা: মভাস্তপা মৃত পজলুয যভান সুযভা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০২২৩ ১৭১০৮৬৪৬২৮ পিভাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর



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

৯৭ নজরুর ইরাভ মভাজদায আরী পভয়া পপজযন ৮৮৪৪৫৭০৭০২২৪ ১৯১৬৬৬৩৭৮৫ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯৮ ান্তাায আরী পজরায মামন ছুযভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২২৫ ১৭৪৫২১৫৩৪০ পিভাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৯৯ মভা: করুন পভয়া আব্দুর রপতপ পভয়া মৃত মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২২৭ ১৭১০৩৮৩৬৭ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০০ আব্দুর ভপজজ পময়জ উপিন যাপফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২২৮ ১৭৪৮৫৮০৫৮০ পিভাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০১ মভা: অরী আকফয ছাকায়াত মামন আমনায়াযা ৮৮৪৪৫৭০৭০২৩৫ ১৭৫৫৩৫৮০৫৭ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০২ আতাপ আরী আব্দুর ফাপয তাং ছামজয়া মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০২৩৭ ১৩১১৩৭৯৬০৩ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৩ এনামুর ক আপভন মামন মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৩৮ ১৭৩৮২৮৩৯০৮ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৪ আজাদুর ভন্ডর যভজান  ভন্ডর কদফানু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৩৯ ১৭৩৯৪৫৮৯০০ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৫ পপকুর মভাকমরছুয মৃত সূর্য্ি ৮৮৪৪৫৭০৭০২৪১ ১৭৬০৭৯৭৮৬১ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৬ আরভামুদ পভনা ভপপজ মৃত মনজাতন ৮৮৪৪৫৭০৭০২৪৪ ১৭১২১২২৫৮৯ পভনাফাড়ী স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৭ মভা: আ: াভাদ মৃত আ: মগারাভ পকফপযয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০২৪৬ ১৯২৩৮৭৩৫৭১ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৮ মযজাউর কপযভ াযান ম মযপজয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০২৪৭ ১৭৬৭৮৭৪৮২৯ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১০৯ জাপদুর াযান ম মযপজয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০২৪৮ ১৭৬৭৮৭৪৮২৯ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১০ কামদয ম নবু ম আছাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৪৯ ১৭৯৩৬২০৩৯৩ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১১ জহুরুর ইরাভ কুযভান আরী মজানাফী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৫১ ১৩১৫৮৫৪৪৯০ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১২ যামদুর মগারাভ জহুযা ৮৮৪৪৫৭০৭০২৫৫ ১৭৩৩৫১৬৯৭৪ উত্তযাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৩ মপরভ ম আয়াত আরী লুৎপা ৮৮৪৪৫৭০৭০২৫৬ ১৭৬৭২০৫৭৪৯ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৪ মযাজুর আয়াত আরী লুৎপা ৮৮৪৪৫৭০৭০২৫৭ ১৭০৭০২৮৩৮৭ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৫ াবু যকায আপজজ যকায পযছন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৫৮ ১৫৫৭৮১৭২৭০ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৬ মভা: যপপক পভয়া মগারাভ পফভপযয়া নুযজাান ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬০ ১৭১৪৮৭৮৪৮১ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৭ আব্দুর ভান্নান নুয মামন ছাড়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬৩ ১৭৯৩১৮৯৭৯০ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৮ াানাজ াভছুর তাং ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬৪ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১১৯ যাজ্জাক ম াযান ম মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬৫ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১২০ পপল্প মফগভ আকযাভ মামন রাইপর ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬৬ ১৭৯৯৭৩৮২৩৪ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১২১ রাবলু তাং আরতাপ মামন রাইপর ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬৭ ১৭১৪৫৫৮৭৪৮ পিভাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১২২ মজানা মুজফয ভন্ডর আ: যাজ্জাক ৮৮৪৪৫৭০৭০২৬৮ ১৭৯৯৭৩৮২৩৪ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

১২৩ মভা: ছাইফুর আরাভ মুা যকায আমভরা ৮৮৪৪৫৭০৭০২৭৯ ১৭৩৮৫৭৮৩৭১ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১২৪ মভা: মগারাভ মভাস্তপা ফাদুরী মুনপভ প না ৮৮৪৪৫৭০৭০২৮৪ ১৭৫৭৮১৬৭৬০ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১২৫ ামচন আরী য়ামদ আরী  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০২৮৮ ১৭৭২৯১০২৯২ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১২৬ ইফুর আপমছয আরী আকন্দ াময ফানু ৮৮৪৪৫৭০৭০২৮৯ ১৩১০৯৭৪৫৫৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১২৭ মভা: মছারায়ভান ভন্ডর মভা: াাদৎ মামন মভাছা: মানা ফান ৮৮৪৪৫৭০৭০২৯২ ১৭৯৪৮৪০৩৭৪ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১২৮ মগারাভ মভাস্তপা যপভ ভন্ডর পযছন ৮৮৪৪৫৭০৭০২৯৪ ১৭৫৪১৩০৩৬৮ নয়াাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১২৯ মভা: ভামুনুয যপদ মভা: আব্দু ছারাভ মভা: পভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩০৪ ১৭১৪৬৩৯০৩০ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩০ আবুর কারাভ মকাফাদ মামন ফাাতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩০৬ ১৭৪৫১৮৫৪০৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩১ আব্দুছ ছারাভ ামদ আরী ছামরা  ৮৮৪৪৫৭০৭০৩১২ ১৭১৪৬৩৯০৩০ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩২ মভাছা: মাাগী মফগভ মগারাভ মছয ভপযয়ভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩১৩ ১৭৪৫১২০৪৮৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৩ রুপফর াযপফন জয়নার আমফপদ তাং ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩১৭ ১৭১৬২৮০৪৪৩ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৪ মভা: ভকবুর মামন মুকুর আরাজ পয়জ আরী যকাযমৃত জামভরা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩১৮ ১৭১০৮৫৫৯৮৫ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৫ ছপফযন মফগভ গমজজয আরী ভইভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩১৯ ১৭৬৪৭১৬৪৬৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৬ মভা: আরতাপ মামন ফাবু আরাজ পয়জ আরী যকাযমৃত জামভরা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩২৩ ১৭১০৮৫৫৯৮৫ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৭ মভা: নজরুর ইরাভ মুা যকায জামভরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩২৮ ১৭৪৫১২০৪৮৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৮ মভা: মফরার মামন ইপি আরী ছামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৩২ ১৭৫৫৩৫৬১৮৯ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৩৯ মভা: ভকবুর মামন মভা: মছফাযত আরী মভাছা: ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৩৩ ১৭২৪৯৫৯৪৩২ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪০ ভভতা মভা: ফক্কায যকায মভাছা: মকামভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৩৫ ১৩০৫২০৬৯৩৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪১ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: নরুর ইরাভ মভাছা: আয়মানা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৩৯ ১৭২৫৫৬৭৮৩৯ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪২ মভা: আইয়ুফ আরী ামদ আরী ছামরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৪০ ১৭১৮৫৭০১১৮ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪৩ মগারাভ মভাস্তপা মভা: মভাকাতর মামন পামতভা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৪৩ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪৪ মভা: যপপকুর ইরাভ নাভদায প্রাভাপনক আপরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৪৮ ১৭৭০৫১৩৯১৫ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪৫ মভা: পজলুয যভান মৃত জুব্বায মুপন্দ মৃত পামতভা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৫০ ১৭৪৩৭১১৫৪৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর



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

১৪৬ মভা: আ: াপকভ মভা: ব্ব ুআরী যকায ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৫৬ ১৭২১৯২৮১৪৭ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪৭ মভাছা: চম্পা মফগভ ামদক প্রাং যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৫৭ ১৭২৪৪৬৭৯৯৭ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪৮ মভা: নাপজমুপি য়ামদ আরী  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৫৮ ১৭৯৮৪৩৫২২৪ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৪৯ মভা: পপকুর ইরাভ নুরুর ইরাভ যকায মভাছা: পফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৬৭ ১৭৫৩৪৩৬৫০৫ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫০ আ: াপভদ মভা: নপছমুপিন ভন্ডর মভাছা: যমফদান  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৬৯ ১৭৯৮৪৩৫২২৪ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫১ মভা: দপফয উপিন মভামরভ প্রাং বুলু ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৭০ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫২ মভা: পদুর ইরাভ নাভদায প্রাভাপনক আপরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৭৪ ১৭৭৫০৫৯৫৭৯ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৩ যাপরা মভা: ভপজ প্রাং মভাছা: অপফযন  ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৭৫ ১৭৭০৫১৩৯১৫ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৪ মভাছা: পপযন আক্তায জপভ উপিন মভাছা: জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৭৮ ১৭৮০৯৩৪৮৫১ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৫ মভা: আদভ ভন্ডর মৃত কপছয উপিন ভন্ডর মৃত পচন্তা পফপফ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৭৯ ১৭১৩৭৪৭৫৩২ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৬ মভা: আব্দুয যপভ ভন্ডর ইপি আরী ভন্ডর ছামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৮১ ১৭৪০৫১৫৫৩৩ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৭ আব্দুর যপদ যপজ ভন্ডর পযছন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৮২ ১৭৪৬৩১৫৯৮০ নয়াাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৮ মভাছা: ঝন িা মফগভ যপজ ভন্ডর ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৮৪ ১৭৭৫৬৪৫৯৪৮ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৫৯ মভা: সুরুতজাভান মৃত যমুজ আরী মৃত সুযাতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৮৭ ১৭২৬৭০১৭৫৪ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬০ মভা: ভয়দান আরী দামযাগ আরী আমফদা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৯০ ১৭৮৭৮০১৯৮২ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬১ আ: কামদয মভা: আকাফ আরী আমভনা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৯১ ১৭৫৭৬৪৯৪৮৯ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬২ মভা: আবুর কারাভ ভামছদ আরী ছামকযা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৯২ ১৩১৬০১২৪৪৩ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৩ আ: াপকভ মৃত ফদন আরী ভন্ডর মভাছা: াপছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৩৯৪ ১৭৮২৭৮৯০৭২ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৪ আ: জপরর ম াদা ফক্র যকায াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪০৬ ১৭০৬৭০৯৩৫৬ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৫ মভা: যপপকুর ইরাভ তাযা ভনতাজ আরী মজন্দা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪০৮ ১৭৪৪১৬৭৭১৭ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৬ মভা: ইনাপ আরী মৃত মকাযফান আরী মৃত াভর্ ি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪১০ ১৭২৫০৯০১৭৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৭ মভা: আান ভন্ডর মামন ভন্ডর যাপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪১১ ১৭৭৬৬৪৩১৯৩ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৮ আব্দুয যাজ্জাক ভপরভ উপিন যাপফয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০৪১৩ ১৭৬৬৭৯৭৫৯১ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৬৯ মভা: াভসুর আরভ ভপপজ উপিন যকায মভাছা: পযমভদান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪১৬ ১৭১৫০৬৯৮০৫ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭০ মভা: ফাদা ভন্ডর মৃত ফদন আরী ভন্ডর মভাছা: াপপছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪১৯ ১৭৭৩৩৫৮০১৯ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭১ মানাউল্লা মৃত পয়াভ ভন্ডর মৃত আছাতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২২ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭২ মভা: পজরায যভান ভপপজ উপিন মভাছা: পযমভদান মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২৩ ১৭৪৮৭০৮০৪৭ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৩ ছাকাত যকায মনজাফ যকায জামভরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২৫ ১৫৫৭৮১৭২৭০ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৪ ভন্টু  ামদভ ভন্ডর অপতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২৬ ১৩১৫৩৪০৯৭১ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৫ মভা: পজর কপযভ যপজ যকায কযফুর মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২৭ ১৭৪৬৯৪০৭১৭ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৬ মভা: আ: াপভদ ভপপজ উপিন যকায মভাছা: পযমভদান মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২৮ ১৭৫০৯৯২৯৭৮ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৭ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: ইয়াপয়া ভন্ডর ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪২৯ ১৭১২৬৩৮৯৩০ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৮ মভা: পদুর ইরাভ আব্দু ছাভাদ রুপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৩৯ ১৭১৪৬২২৬১১ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৭৯ মভা: ছাকাত মামন যভজান আরী ভন্ডর াময ফানু ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৪৩ ১৭৪৮৭০৮১৬৭ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮০ মভাছা: যন আযা মফগভ ইভাইর মামন মভাছা: চায়না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৪৯ ১৭৩৪৭২১৪৪০ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮১ মভা: াজ্জাদ মামন মাযাফ আরী িাপরভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৫০ ১৭৫৮০৩৩৮৩৯ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮২ মভা: এন্তাজ আরী আকন্দ আপছন উপিন াভযতন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৫২ ১৭৬৮৭৫০০৫৬ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৩ ারুনায যপদ ফাদ আরী ভপযয়ভ মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৫৮ ১৭৯৬১৭৯৩৭৩ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৪ মভা:  পরলুয যভান ম াদা ফক্র যকায াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৪৮৮ ১৩০২৩৯৯০১১ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৫ আ: কামদয আকাব্বয যপভছফ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫১০ ১৭৫৭৬৪৯৪৮৯ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৬ মভা: যইচ উপিন পভজানুয যভান মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫১২ ১৭২৫০৯০১৭৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৭ মভা: যন আরভ পভজানুয যভান মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫১৩ ১৭২৫০৯০১৭৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৮ ছাইফুর ইরাভ জয়নার আমফপদ জপর ৮৮৪৪৫৭০৭০৫১৬ ১৩১০৮২৭৯০২ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৮৯ মভা: আ: য়াাফ মৃত পপকয উপিন মৃত াসুফান ৮৮৪৪৫৭০৭০৫১৭ ১৭৯৬৪৩৯৯৮৬ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯০ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: মযত আরী ভন্ডর নাপছভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৩০ ১৭১৯৯৩১৬৯৩ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯১ মভা: মগারাভ মামন মভা: দপফয উপিন ভন্ডর যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৪২ ১৭০৯০৬৪৩০২ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯২ আ: াত্তায যকায ভপজফয যভান তাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৫০ ১৭১০৩৩৩৪৮৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯৩ মভা: জহুরুর ইরাভ যকায ভপজফয যভান যকায তাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৫১ ১৭১০৩৩৩৪৮৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯৪ মভা: আব্দুর ফাপযক জপয ভন্ডর মভাছা: ফাপরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৫৩ ১৭৫৩০২২৩৯৪ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর



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

১৯৫ মভা: মভাতাপপজুয যভান ভপজফয যভান যকায তাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৫৫ ১৭১০৩৩৩৪৮৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯৬ যদ্দজ উদ্দিন োো আরী মখ যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৬৮ ১৭৫২৩৯৫৭৫৪ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯৭ মভো: মতর দ্দভয়ো মছোযোফ আরী মভোছো: কদবোনু ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৬৯ ১৭৬০০৮২০৬৩ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯৮ মভা: জারার ীয জয়নার ভীয তহুযা ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৭৩ ১৭৮৯৯৪৭৬৫৪ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

১৯৯ মভাাম্মদ মামর ছাত্তায মভাছা: সুরুপা ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৮১ ১৭২৯১০৬৫৭৮ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২০০ মভা: ছাভান আরী তাং আব্দুয যাজ্জাক তাং মভাছা: ছামভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৮৪ ১৭২৯৯৪৭৫৫১ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২০১ মভো: আব্দুয যদ্দদ মখ মভো: মোকরভোন মখ মভোছো: োদ্দি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৮৬ ১৭০০৬৪২২৩৯ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২০২ মভো: মককন্দোয আরী মভো: আদ্দভয মোকন মভোছো: মছফোতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৮৮ ১৭১৩৭৪৭৫২৬ দ্দিভোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৩ মভো: োদ্দগয মোকন মভো: োখোয়োত মোকন মভোছো: োদ্দি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৯৩ ১৭৯৭২৪৬৬৯২ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৪ মভা: নুরুর ইরাভ আরতাফ উপিন মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৯৪ ১৩১০৯৭৪৫৭৬ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৫ মভাছা: বুরবুপর মফগভ কপরভ উপিন ম বুযা ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৯৫ ১৯৬০৮৬০৮৩৬ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৬ মভা: আব্দুর াপভদ ম কালু ম মভাছা: ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৯৮ ১৭৮০১৭৫২৭৪ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৭ মভো: মুকুর মোকন মভো: মখোযকদ আরী তোলুকদোযমভোছো: োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৫৯৯ ১৭৬২৪১৫৬০৮ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৮ মভাছা: রুপভয়া সুজাফত আরী মভাছা: ছামফদান ৮৮৪৪৫৭০৭০৬০১ ১৭৭৫৭৭৯২৬২ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২০৯ মভা: নজরুর ইরাভ আপজভ ম মভাছা: আমনায়যা ৮৮৪৪৫৭০৭০৬০২ ১৭৯৫৬২১৬৮২ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১০ মভা: াজাান আরী ম কালু ম যপতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬০৩ ১৭৭৩৪৫০৬৫৩ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১১ মভা: যতন আরী ম ভপতয়ায যভান ম মভাছা: যপভছা  ৮৮৪৪৫৭০৭০৬০৪ ১৭৯৮৪৮৮০৬৬ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১২ মভা: আব্দুর ভামরক ম মভা: পপকভ ম মভাছা: ভায়াতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬০৯ ১৭৯৪১৬৯৮০১ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৩ মভা: আব্দু ছারাভ ম কালু ম মভাছা: ামজযা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০৬১১ ১৭২৯৩৭২৭৫৫ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৪ মভোছো: যকনো মফগভ নদ্দছভ উদ্দিন কোঞ্চন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬১২ ১৯৩৭৩৩২৬৮৫ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৫ মভা: াপভভ তাং আপতাফ উপিন তাং মভাছা: ছামরা  ৮৮৪৪৫৭০৭০৬১৪ ১৭৬৮৭৯৬৩৬৯ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৬ মভা: ভপভনুয ইরাভ আকজার ম মভাছা: পপযদা ৮৮৪৪৫৭০৭০৬১৮ ১৭৮৪২৯৬৯০৮ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৭ মভো: জোভোর মখ োকতভ আরী মখ মভোছো: জোদ্দভরো ৮৮৪৪৫৭০৭০৬২০ ১৭৮৫০১৬৫১০ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৮ মভা: যপপকুর ইরাভ ভপতয়ায যভান ম মভাছা: যপভছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৬২১ ১৭১২৪৭৩৪২২ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২১৯ মভা: মারায়ভান ম আব্বা ম ছামরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৬২৩ ১৭৮৪১৪২৭৩৪ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২০ মভো: শুকুয আরী মখ ভদ্দরভ উদ্দিন মখ ফোছোতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬২৪ ১৯৯২১৫৩৬৭৪ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২২১ মভা: আবুর ভপভন তাং আদতাফ উপিন তাং মভাছা: ছামরা ৮৮৪৪৫৭০৭০৬২৮ ১৭৬৮৭৬৬৭৩৮ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২২ মভাছা: পফরপকছ মফগভ মভা: আব্দুর  ামরক যকাযমভাছা: জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬২৯ ১৭৩১৬৮৬৩৫০ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৩ মভা: আব্দু মাফাান ম কালু ম ফপতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৩২ ১৭০১৭১১৬৬৭ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৪ মভা: ায়দায আরী ম মভা: ভপছয উপিন ম মভাছা: মজামফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৩৪ ১৭৯২২৪১৮৪২ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৫ মভাছা: মপরনা মফগভ মভা: আব্দু মাফাান মভাছা: ম ামদজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৩৫ ১৭৩৫৭৮১৯৮১ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৬ মভাছা: ছায়যা আমছয উপিন আলুকা ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৩৭ ১৩০৫৮০১৪১৯ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৭ মভো: আদ্দভয উদ্দিন মখ মভো: োভছুর ক মখ মভোছো: আকদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৩৮ ১৭১৮৭০৮৪৫৭ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৮ মভো: আব্দুর োদ্দরভ মখ আকফয আরী মখ মভোছো: মগোকরনুয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৩৯ ১৭৭৪৩৯২৯৭৫ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২২৯ মভো: আদ্দভয মোকন দ্দফো ইভোইর মখ ফোোতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৪৯ ১৭৮৪০১৫৭০৪ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩০ মভো: যোজ ভোমুদ আরী মখ মভোজোোয আরী আদ্দভনো ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৫৮ ১৩১৬৯৫৪১৫০ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩১ মভৌরবী আরী আকেদ আবুর মোকন মভোছো: কিোল ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৫৯ ১৭৯৬৮৬৬০১২ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩২ মভো: আব্দুয যদ্দভ আতোোয আরী যোকফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৬১ ১৭২৪৮৯২২৪৮ দ্দিভোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৩ মভো: আব্দুয যোজ্জোক মখ মভোকরভ উদ্দিন কুযদ্দছ খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৬৫ ১৭৫৮১৪৭৫৮৪ উত্তযোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৪ মভো: সুজোফত আরী ভন্ডর জদ্দভ ভন্ডর সুন্দযী ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৬৬ ১৭৭৩১১৩২২৭ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৫ মভো: ভোকজ্জভ আরী কোঞ্চু ভন্ডর মভোছো: ভোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৬৮ ১৭৫৫৭১৬৪৫৯ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৬ মভাাম্মদ আরী পজন্না মভা: াপফবুয যভান মভাছা: রুী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৬৯ ১৭১০৬০৮৭১৮ পূফ িাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৭ নজরুর ইরোভ মৃত যভত ভন্ডর োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৭৩ ১৭৯১৩৩২৭৩৪ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৮ মভাছা: ময া মফগভ াপফবুয যভান মভাছা: আপছয়া  ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৭৪ ১৭৭৮০৪১০৬৪ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২৩৯ মভো: পদ্দযদুর ইরোভ আবু ফক্কোয দ্দদ্দিক মভোছো: মদরকভোনী ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৭৫ ১৭৩৫৪৭৮৩৪৫ দ্দিভোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪০ আবুর মোকন মখ মেযোগ আরী মখ মভোছো: ছোককযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৭৮ ১৭৯৪৮৪০৩৭৬ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪১ মভো: আব্দুর আয়োর মভো: মফোযোন ভন্ডর মভোছো: মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৮১ ১৭৬০৮০১৪৪৫ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪২ মভো: খদ্দরলুয যভোন মভো: আকক্কর আরী মখ মখোকদজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৮২ ১৭৬১৪০৩৫২২ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪৩ মভো: আ: োদ্দকভ মযত আরী আকভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৮৩ ১৭৬৫৪০০৭৫৪ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর



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

২৪৪ মভো: আব্দুয যদ্দভ ভন্ডর মভো: আরভ ভন্ডর মভোছো: মযোদ্দকয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৮৬ ১৩১৮৫৭৪৮৯৬ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪৫ মভোছো: মোকন আযো মযত আরী মভোছো: ভদ্দনজো ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৮৮ ১৭৫৪৬১৭৩৭০ দদ্দিণোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪৬ মভো: ছোভোন আরী মভোল্লো দ্দযয়োজ উদ্দিন মজকরদোন ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৮৯ ১৭৩৮৬৪০৭২৫ দদ্দিণোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪৭ মভো: জোভোর ভন্ডর জোয়ত আরী মভোছো: োকযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৯০ ১৭৫৪৯৭৩০৩৭ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪৮ মভো: ইউনু আরী ভন্ডর ভদ্দজফয যভোন ভন্ডর মভোছো: যোদ্দরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৯১ ১৯৮৪২৭৩৩৪ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৪৯ মভো: আরতোফ মোকন জদ্দয উদ্দিন ভন্ডর জদ্দভযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৯৩ ১৭৩৫১০৯১০৮ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫০ মভো: দুরোর মোকন দুলু জদ্দভ ভন্ডর সুন্দযী ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৯৭ ১৭৫৭৭৪১৬৭৩ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫১ মভো: লুৎপয যভোন নছু ভন্ডর মভোছো: যঙ্গদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৯৮ ১৭৭২১২১৪৯৯ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫২ মভো: ছকেয আরী যদ্দভ ফক্স জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৬৯৯ ১৭২৪৭৭৩৫১৮ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫৩ মভো: োদ্দফবুয যভোন াঁচু মখ অদ্দভযনকনছো ৮৮৪৪৫৭০৭০৭০০ ১৭৫৮২১২৯৯৩ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫৪ মভো: আ: ভদ্দজদ মখ মেযোগ আরী মখ মভোছো: ছোককযো ৮৮৪৪৫৭০৭০৭০৫ ১৭২৯৪৯০২৮৫ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫৫ মভো: মোনোউল্লো মভো: োদ্দফবুয যভোন মখ মভোছো: রুী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭০৬ ১৭৭৮১৩৪৯৬১ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫৬ মভো: আকনোয়োয মোকন মভো: মভোককছদ আরী মখ ছদ্দভযন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৭০৭০৯ ১৭৭৮৯৬৮১৫ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫৭ মভো: রো ভন্ডর যকভত আরী ভন্ডর মভোছো: োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১১ ১৭৪১২৯২০৪৬ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৫৮ মভো: ইভোইর মোকন মজককয আরী মখ মভোছো: যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১৩ ১৯৭৯৫৭১৯৫৮ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

২৫৯ মভা: পদুর ইরাভ ম মভা: তমভজ উপিন ম মভাছা: অপফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১৪ ১৭৪০১৩১৫১২ পূফ িাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬০ মভো: কুতুফ আরী যভত আরী মভোছো: োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১৫ ১৩০১৪৫৬৫১১ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬১ মভো: োগয আরী করভ গুজোযত আরী ভন্ডর মভোছো: োকযো ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১৬ ১৭৬৬৫৮৫৬৬২ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬২ মভো: আব্দু ছোরোভ ভন্ডর ভদ্দতয়োয যভোন অকদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১৭ ১৭৮১৮৯০৫০৪ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৩ মভোছো: দ্দউরী মফগভ মভো: জুরভোত আরী মখ মভোছো: ছোককযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭১৯ ১৭৯১৩৩৫৫৯২ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৪ মভো: আব্দুর আরীভ ভদ্দতয়োয যভোন অকদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭২০ ১৭২৮২০২৫৭৯ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৫ মভো: োজোোন আরী ভদ্দতয়োয যভোন মখ অকদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭২১ ১৩১৫৩৪১৪০৭ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৬ মভাছা: ভপজনা মফগভ ভপপজ উপিন  ন্দকায মভাছা: াপরভা  ৮৮৪৪৫৭০৭০৭২৪ ১৭৯৮৪৩৪৬৩৪ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৭ মভো: খদ্দরলুয যভোন মৃত: আজোোয আরী যকোযজদ্দযনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭২৬ ১৭২৮৫৬৯২৩৭ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৮ মভো; আব্দু োভোদ যকোয আবু োইদ যকোয ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭২৮ ১৭২৮৫৬৯২৩৭ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৬৯ মভা: যপফউর আরভ মগারফায মামন মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭২৯ ১৭১৮৭১০৯২২ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭০ মভা: তমরফ আরী মভাল্লা মভা: ফমছয মভাল্লা ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৩৩ ১৭৭৫৬৪৮০৯৫ ভন্ডরাড়া জময়নফড়ধুর ফড়ধুর

২৭১ মভাছা: রুপফয়া মফগভ আব্দু মাফাান মভাছা: মযপজয়া ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৩৬ ১৩০১৬০১৩৩৪ উত্তযাড়া  াভাযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭২ মভো: েোন দ্দভয়ো মৃত: মোকরভোন মখ যদ্দভেো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৪২ ১৭২৮৫৭১৯৫৮ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

২৭৩ মভো: যজফ আরী মভোল্লো দ্দযয়োজ উদ্দিন মজকরদোন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৫৫ ১৭২৫৯০০৫৪৬ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭৪ মভো: মকোযফো আরী মককন্দোয আরী মযপোতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৫৬ ১৯১৬৭০১৫১৩ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭৫ মভো: ভকনোয়োয মোকন োভীভ মভো: োদ্দফবুয যভোন ইভোইরমভোছো দ্দফজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৫৭ ১৭৩৪০৪১৬৫৩ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭৬ মভো: আকফয আরী মযত আরী আকভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৫৯ ১৩০৭০২৮৪৭২ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭৭ শ্রীভোন মগৌতভ কুভোয যকোয দ্দেন্দ্রনোথ যকোয শ্রভদ্দত সুধোফোরো যকোয ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৬০ ১৭১৩৯৪২৬৪৬ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭৮ মভো: ইফুর ইরোভ ভন্ডর মভো: আজগয আরী ভন্ডর মভোছো: রোইরী খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৬৭ ১৩৮৯২২২৬২ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৭৯ মভো: আভজোদ মোকন মেযোগ আরী মখ মভোছো: ছোককযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৬৮ ১৭৪৬৪৮৮০০৪ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

২৮০ পভভা আ: যপভ াভীভা ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৮৬ ১৭৫১১২৩২৪৬ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

২৮১ মভা: মভাতাায মামন আ: জপরর ভপজযন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৮৭ ১৭২৭২৪৯৩৮৮ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

২৮২ মভা: ময আরী মৃত: ভপজফয যভান আকন্দমভাছা: আয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৮৮ ১৭৯২২৮৬৫৮৩ দপিিাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৩ মভা: মভাাযপ মামন মভা: আবুর কমভ তাং মভাছা: যাপজয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৮৯ ১৭৩৭৬৯৬২১৭ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৪ মভা: ইভাইর মামন ভাপজফয যভান আকন্দ মভাছা: আয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৯০ ১৭৫০৬৯১৯৯৮ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৫ মভা: জয়নার আমফপদন াযান আরী তাং জয়গন পফপফ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৯১ ১৭৬৪৫৭৯১৪৩ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৬ মভা: ছাকায়াত মামন আব্দুয যভান ছপকতনমনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৯৪ ১৭২২৮৬৯৫০৭ দপিিাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৭ মভা: আরাজ আরী মামন আরী মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৭৯৬ ১৯৭৫৮৫৮৫৪৯ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৮ মভা: ফযকত উল্লা তাং মভা: ভমনায়ায মামন তাংমভাছা: ম ামদজা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৮০২ ১৭৪৫১৪৯৯৭৫ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৮৯ মভাছা: যামদা মফগভ মভা: আযাপ ভন্ডর মভাছা: সুযাইয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮০৪ ১৭৩৮৫৫৮০১৩ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯০ মভা: আরতাপ মামন  তাং মভা: ছফমদয আরী তাং মভাছা: আয়াতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮০৬ ১৭৫৮০৩৫৯৮৯ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯১ মভা: জাকাপযয়া আরী তাং ইছাাক আরী তাং মভাছা: জামদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮০৭ ১৭৬৭৬১৩৬৮৭ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯২ মভাছা: যপভা মফগভ মভা: যপজ উপিন আকন্দ মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮০৮ ১৭৪৫৯৮৪৭৩৫ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর



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

২৯৩ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: আমনায়ায মামন মভাছা: ম ামদজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮০৯ ১৭২৭৫৯১২৭৪ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯৪ মভা: আরভামুদ ভন্ডর মগাজজয আরী ভন্ডর মভাছা:  য়যন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮১০ ১৩১২৭৩৩১৮৯ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯৫ মভাছা: জয়গন মফগভ ছপরভ উপিন ম ছুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮১২ ১৭৬১৬৮৪৫৭১ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯৬ মভাছা: পপযন মফগভ আবু ফক্কায ম আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮১৪ ১৭৯১৩৮৯৩৯৯ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯৭ মভা: আব্দুর ভপভন মভা: াভান আরী তাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮১৫ ১৭১৪৭৪১২৬৩ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯৮ মভা: মামরা যানা মভা: াভছুর ম মভাছা: পযনা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৮১৭ ১৭৬৮৬৩০৮৫০ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

২৯৯ যোদ্দদুর ইরোভ ভনতোজ তোাং মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২০ ১৭৩৮৩৩৫৮৮০ ভধ্যোড়ো কোদ্দয়োোটো ফড়ধুর

৩০০ যন আরী ভনতোজ তোাং মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২১ ১৭১০৮৭২৮০৩ ভধ্যোড়ো কোদ্দয়োোটো ফড়ধুর

৩০১ মভাছা: মভামভনা মফগভ মভা: আময আরী তালুকদাযমভাছা: ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২৩ ১৩০৩৪৯৯৩০৯ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০২ মভা: আব্দুর ভপতন মভা: আময আরী তালুকদাযমভাছা: ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২৬ ১৭২২৩৭৬৪০০ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০৩ মভা: ালান আরী মামন আরী মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২৭ ১৭৮৫৩৬২১১৫ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০৪ মভা: ভপপজুর ইরাভ মভা: জয়নার আমফদীন তাংযীন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২৮ ১৯৩১৩৩১৭২০ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০৫ মভা: ভপনরুর ইরাভ তাং মভা: আবুর কামভ তাং মভাছা: মপারী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮২৯ ১৭৮২৭৮৯০৮১ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০৬ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: যভজান আরী মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৩০ ১৭৫৭৩০৯৪৫৪ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০৭ মভা: াইফুর ইরাভ তাং মভা: ইভান আরী তাং মৃত ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৩২ ১৭৪৬৩২৭৭০৯ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩০৮ আদ্দভনুর ইরোভ ছফকদয আরী আইতুনকনছো ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৩৩ ১৭৩৭৯৮৩০৬৮ ভধ্যোড়ো কোদ্দয়োোটো ফড়ধুর

৩০৯ মভা: মরার ভন্ডর কারাচাঁদ ভন্ডর মভাছা: মযামকয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৩৬ ১৭২৮৫৬৭৯৯১ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১০ মভাছা: জাানাযা মফগভ ছভান গপন যকায মভাছা: পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৩৮ ১৭২৪৬২৩৮৭৩ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১১ মভা: সুন্দয আরী াযান উপিন ম মভাছা: ানা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৩৯ ১৭৬১৫৪২৯৭৩ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১২ মভা: াা আরভ পজর ভন্ডর প তন ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৪০ ১৭০৬৩৭৮২৫২ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৩ মভা: আব্দুর জপরর জাফত আরী মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৪১ ১৭৫৯০২৯৯৬৪ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৪ মভা: আব্দুয যজ্জাক তাং মভা: কামভ আরী তাং মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৪২ ১৭৯৬৯৬৬৩৪৬ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৫ মভা: আপতকুয যভান মভা: ছফমদয আরী তাং মভাছা: আয়তন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৪৭ ১৭৩৭৭৯৯২৭৯ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৬ মভাাম্মদ আরী সুজাফত আরী মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৪৯ ১৭৬৫৪০১০২৯ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৭ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: জয়নার আমফদীন তাংমৃত যীন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৫৪ ১৭৬৮৫৯৮৩৬৪ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৮ মভা: মযত আরী তাং মভা: আময আরী তালুকদাযসুপ তন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৫৬ ১৩০২৪৮৫৩১২ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩১৯ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: কামভ আরী তাং মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৫৭ ১৭৫৪১৩৩৯৫৩ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২০ মভা: আভজাদ মামন ভাদায ফক্র ভন্ডর যমরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৫৮ ১৭৪৪৪৮৬৪০২ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২১ মভা: ছামনায়ায মামন তাং আম্মদ আরী সুপ তন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬০ ১৭৮২৭৪৫০১৬ দপিিাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২২ মভা: আমনায়ায মামন আান উল্লা তাং কাঞন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬১ ১৭৪৫১৪৯৯৭৫ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৩ মভা: আপভনুর ইরাভ পজর ভন্ডর মভাছা: প তন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬৩ ১৩১৬৮৪২৯৬০ উত্তযাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৪ মভা: পজরায যভান আব্দুয যভান ছপকতন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬৫ ১৭২১৪৯৩০২১ দপিিাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৫ মভা: ছাইফুর ইরাভ তাং আকমছদ আরী তাং মভাছা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬৬ ১৭০৬১০৫৫৮৪ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৬ মভাছা: ছবুযা মফগভ জুযান প্রাং আপছানা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬৭ ১৭৭০৪৪১০৮৫ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৭ মভা: আব্দুর রপতপ তাং আকমছদ আরী তাং মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৬৮ ১৭২৫৫২১৪৬২ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৮ আব্দুর আরীভ মভা: দামচ আরী তালুকদাযমভাছা: াপভদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৭০ ১৭৮৩৬৯৭৪৬৬ দপিিাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩২৯ মভা: ভান গনী আকন্দ আব্দুয যভান ছপকতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৭১ ১৭৮৯০৫১৪৪৬ দপিিাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩৩০ মভা: ছামনায়ায মামন তাং মভা: ানাউল্লা তাং মনছা ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৭৩ ১৭৭৪৪৩৯৮৪৯ পূফ িাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩৩১ মভা: আব্দুর গফুয মভা: আময আরী তাং সুপ তন ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৭৬ ১৭৩৯৯৩৬১৯৬ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩৩২ মভাছা: মভরা মফগভ মভা: ভয আরী মভাছা: যপনকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৭৭ ১৭৪২৭৯৬৮৬৭ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩৩৩ মভা: কামদয আরী তাং মভা: আব্দুয যপদ তাং মভাছা: ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৭৯ ১৭৭৪২৯২৩০৯ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৩৩৪ মভা: ছামনায়ায মামন মভা: আান আরী মভাছা: মনকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৮৬ ১৭৮৯৯১১৭৭৩ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৩৩৫ মভা: জাভাত ভন্ডর দাযাগ আরী ভন্ডর আপযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৮৮ ১৭৩৫০৪৩৮৫৫ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৩৩৬ মভো: োখোয়োত মো: মৃত ভনকছয আরী মৃত: অদ্দজযনকনছো ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৮৯ ১৭১৩৭৪১০০১ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

৩৩৭ আব্দুর াভাদ ফাাচ উপিন মৃত আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৮৯২ ১৭২৫০৯০১৭৫ উত্তযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৩৩৮ মভা: আব্দুছ ছাত্তায আমছয উপিন াভর্ ি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯০০ ১৭৫১০১৮৩২০ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৩৩৯ মভো: ছুরুতজ্জোভোন যদ্দজবুল্লো মখ োযোনী ৮৮৪৪৫৭০৭০৯০৯ ১৭২২২৩১৮০৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪০ মভোোেোদ আব্দু োত্তোয আব্দুর আদ্দজজ ছোয়োতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯১১ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪১ আব্দুর মভোতোকরফ মো: আ: গফুয মোকন ঝণ বো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯১৫ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর



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

৩৪২ মভো: োযকবজ যকোয আ: োরোভ োকজদো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৩৭ ১৭৩৪৬৯১৪৪৫ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৩ আ: োরোভ আরোজ ভদ্দযউদ্দিন ছোযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৩৮ ১৭৩৪৬৯১৪৪৫ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৪ মভো:বুজ মভো: সুরতোন মভোছো: বুরবুদ্দর ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৩৯ ১৭৫২৯০৭২৬৮ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৫ ভকপজ আরী আদ্দজজর শুকোতন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৪০ ১৭১০৮১৬১২২ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৬ আব্দুয যভোন মখ জনোফ আরী মখ আদ্দছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৪৬ ১৯৬৩০৭৬৩৬১ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৭ মভো: মযজোউর মখ মভো: আব্দুর োই মখ মভোছো: নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৪৮ ১৭২৮৪৭৮২০৯ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৮ মভো:আব্দুর োদ্দরভ মভো: োজোোন আরী মখমভোছো:োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৫০ ১৭৮৩৮১৫৭৭৯ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৪৯ মভো: আবু োইদ মভোল্লো ঠোন্ডু কোজীমুদ্দি ব্যোোযী মোনজোন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৫২ ১৩১৩১৪৮১৫৯ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫০ মভো: মভকছয আরী আকন্দ দ্দযয়োজ আকন্দ ইনোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৫৬ ১৭৩৯২৯৯০৩২ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫১ মভো: খদ্দফয মোকন মভো: ছোকোত মোকন মভোছো: দ্দফরদ্দকছ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৫৭ ১৭২৪২০৪৭৮৬ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫২ মভো: আব্দুর খোকরক ভদ্দপজ উদ্দিন ভন্ডর ছুবুযো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৫৯ ১৭৩৯১২৬৬১৩ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৩ মভো: আছোফ আরী মভো: দ্দফফয যভোন মভোছো: আদ্দছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৬০ ১৯৫৪৭২৯২১০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৪ মভোছো: ভকনোয়োযো ভনতোজ মভোছো: জহুযো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৬২ ১৭৩৫২৬৮৪২১ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৫ মভো: ফোোদুয মখ যদ্দজবুল্লো মখ োযোনী ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৬৫ ১৭২০৬১৯০১৪ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৬ আ: ফোযী ভদ্দতয়োয যভোন মৃত: মযদ্দজয়ো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৬৭ ১৭১০৮১৬১২২ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৭ মভোছো: মনছো মফগভ এছোোক আরী মখ মভোছো: মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৭৩ ১৩১৫৩৩৫৭৪৫ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৮ মভো: ইদ্দি আরী মখ আবু ফক্কোয মখ আদ্দভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৭৫ ১৭৬৬৯০২৮৩৫ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৫৯ আদ্দভনুর ইরোভ ভয়দোন আরী নুযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৭৬ ১৭১৮২১৫৫৫৭ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬০ মভো: যইজ উদ্দিন জকফদোরী মভোছো: মযোদ্দভেো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৭৭ ১৭৪৯৮৪৭২২৬ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬১ মভো: সুজোফত আরী মৃত ছোকফদ আরী সুযভোদোন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৭৮ ১৭১৬১৫৭৬৬৯ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬২ মভো: োদ্দফবুয মখ মভো: ছকফয আরী মভোছো: যোকফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৭৯ ১৭৯১২৫৬৩৪ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৩ দ্দজয়োউয যভোন োভচুর ক মভোছো: দ্দভনো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৮১ ১৭১৬০৫৭৬৪৭ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৪ মভো: যদ্দপকুর ইরোভ এনতোজ ভন্ডর ভধু ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৮২ ১৯৪৬৯২৫৮৪৭ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৫ মভো: মজরক ভন্ডর মভো: ভোন ভন্ডর মভোছো: আকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৮৮ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৬ মভো: আকনোয়োয মোকন মগোরফোয ভন্ডর মভোছো: সুীরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৯০ ১৭৫৮৬১৫৯৪৭ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৭ পজর ভন্ডর দ্দযয়োজ ভন্ডর তহুযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৯১ ১৭৪২৬৮৮৩৯৯ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৮ আরোদ্দভন মোকন ভোকজ্জভ মোকন মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৯২ ১৯২২৯৮৬৫৫৬ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৬৯ মভো: আবু তোকয নছুমুদ্দিন ভন্ডর মভোছো: অকদোন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৯৩ ১৭৯০২২১৩৯৯ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭০ মভোেোদ আরী যদ্দজবুল্লো মখ মভোছো: বুরবুদ্দর ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৯৫ ১৩০৬৮১৪২০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭১ যদ্দপকুর ইরোভ আপজোর খোন যদ্দভছো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭০৯৯৮ ১৭৭৯৬৪০৮৫২ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭২ মভো: যদ্দপকুর ইরোভ মৃত আব্দু ছোভোদ মভোছো: োদ্দি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০০১ ১৭২৬১১৮৫০৯ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৩ মভো: আব্দু মোফোোন মদু ভন্ডর ছদ্দফযন ৮৮৪৪৫৭০৭১০০৫ ১৭৪০৫৬০২০১ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৪ মভো: োফোজ উদ্দিন মখ মযোরী মভোছো: ফোনো ৮৮৪৪৫৭০৭১০০৭ ১৮১৫৭১৮৩৪০ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৫ মভো: আভজোত ভযভ আরী জয়নফ ৮৮৪৪৫৭০৭১০১৭ ১৯৩৯৪০৫৭৭৩ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৬ মভো: ীযো যকোয আরীমুদ্দিন যকোয মভোছো: মোনোফোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০১৮ ১৭৫১৬২০৮৮০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৭ মভো: আব্দুর খোকরক োকভ আরী োনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০২১ ১৭৩৬৪৯৬৩৭৫ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৮ আবু কোরোভ সুজোফত আরী ছোকফদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০২২ ১৭৫৩১৩৮৩১২ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৭৯ মভো: দ্দভজোনুয যভোন আব্বো উদ্দিন ভন্ডর দ্দভষ্টদোন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৭১০২৪ ১৭২৮০২৮১০৯ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

৩৮০ মভোোেদ আব্দুয যোজ্জোক এনতোজ ভন্ডর ভধু ৮৮৪৪৫৭০৭১০২৬ ১৮৬০২০৩৬৭৬ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮১ ভোন্নোন ভয়দোন আরী নুযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০২৮ ১৭১৮২১৫৫৫৭ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮২ মভো: যদ্দজ উদ্দিন ভন্ডর নদ্দছমুদ্দিন ভন্ডর মভোছো: অকদোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০২৯ ১৭০৭৫৯৯০৪৯ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৩ মভো: ইদ্দরয়োছ ইোক োভছুন্নোোয ৮৮৪৪৫৭০৭১০৩০ ১৭৬৬৫৪৫৮৩১ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৪ মভো: নুয আরভ মফরোর মোকন মভোছো: সূর্য্ব মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৩১ ১৬৩৩০২৮৬২৯ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৫ মভোছো: ভদ্দতন মভো: মুছো ভন্ডর মভোছো: ভদ্দরো ৮৮৪৪৫৭০৭১০৩২ ১৭৯৯২৮৬৪১৪ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৬ মভোছো: বুরবুদ্দর মোফোোন ভন্ডর মগোকরজোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৩৫ ১৭২১০৩৭৮১১ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৭ মভো: আব্দুর জদ্দরর নকয ভদ্দজবনো ৮৮৪৪৫৭০৭১০৩৭ ১৭০৬২৬৪৮৯১ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৮ মভো: আদ্দরমুদ্দিন ভন্ডর মৃত: নদ্দছমুদ্দিন ভন্ডর মভোছো: মভোককদোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৪০ ১৯৮৪৫৯৩৬৭৪ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৮৯ মছপোত যকোয মভোককছদ যকোয যদ্দভন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৪২ ১৭১৬০৫৭৬৪৭ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯০ ছুরুতজ্জোভোন মককন্দোয আরী সুযভোদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৪৪ ১৭৬৪৪৬০৫৮৪ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর



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

৩৯১ মভো: আব্দুর োদ্দকভ মভো: োজোোন আরী মখমভোছো:োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৪৮ ১৭৮৩৪৬০০০৫ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯২ মভো: দ্দনজোভ উদ্দিন জোকফদ আরী মৃধো োদ্দভদো ৮৮৪৪৫৭০৭১০৫০ ১৭৬৭৪৯২০৫৫ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৩ মভো: ফোকয আরী শুকুয আরী মভোছো: জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৫১ ১৩০০৭৯০৫৭৮ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৪ মভো: আ: ভদ্দজদ কোজীমুদ্দি ব্যোোযী মোনজোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৫৫ ১৭৬৪৫৬৯৮৮৪ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৫ মভো: োরুনোয যদ্দদ োজোোন মভোছো: োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৫৬ ১৭৮৬১৩৯৭২০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৬ মভোোেোদ আব্দুর ভদ্দজদ মোফোোন ভন্ডর মগোকরজোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৫৭ ১৭৩৬৪০৭৪৩৯ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৭ মভো: ভজনু মখ মভো: ছোকোত মোকন মভোছো: দ্দফরদ্দকছ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৫৮ ১৩০৬০৮৬১৯৭ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৮ মভো: তদ্দযকুর ইরোভ মখ োকফদ আরী মভোছো: োদ্দরভো ৮৮৪৪৫৭০৭১০৬২ ১৯১৪৯৯৪৪১৭ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৩৯৯ মভো: োজোোন আরী ভদ্দজর বুযজোন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৬৮ ১৭৩৬১৬৩০৩৯ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০০ মভো: আব্দু োভোদ মজনোত মখ োদ্দি ৮৮৪৪৫৭০৭১০৬৯ ১৭৮২৪৬৫৫২১ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০১ মভো: ইউসুপ আরী মভো: ইদ্দি আরী মভোছো: ভভতো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৭৫ ১৭২৭৯১০৭৭২ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০২ মভো: আব্দু ছোভোদ োকদক আরী এছোতন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৭৭ ১৭৫২৮৫৭৫৬৮ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৩ মভো: দ্দদুর ইরোভ মভো: োোজ আরী আদ্দভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৮০ ১৭৪০৮১৬৪১০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৪ পদ্দযদুর আরোজ ভদ্দযউদ্দিন ছোযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৮৫ ১৭৩৯৯৩৮৩৭৪ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৫ োয়দোয আরী আরোজ ভদ্দযউদ্দিন ছোযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৮৬ ১৭৩৪৬৯১৪৪৫ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৬ ছোকোয়োত মোকন আরোজ ভদ্দযউদ্দিন ছোযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৮৭ ১৭৩৯৯৩৮৩৭৪ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৭ মগোরোভ মোকন আরোজ ভদ্দযউদ্দিন ছোযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭১০৮৮ ১৭৩৯৯৩৮৩৭৪ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৮ মভো: পযোদ আরী ভদ্দতয়োয যভোন মফরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৮৯ ১৭২৬৬২৯৩৯৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪০৯ মভো: আব্দু োভোদ মখ মভো: জোন ফক্স মখ মভোছো: দ্দকনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৯১ ১৭৩০৬৮২৩১৯ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১০ মভো: আয়োর মগোরজোয ভন্ডর সুীরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৯৩ ১৭৩০৬১৭১৬৪ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১১ মভো: জব্বোয আরী ইোক আরী মভোছো: জকফদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৯৫ ১৭৭৮৪৬৯৪১৫ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১২ মভো: আদ্দজজর মোকন মগোরফোয ভন্ডর মভোছো: সূীরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১০৯৬ ১৭৩৮৬৮১৫৯৭ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৩ মভো: ইব্রোদ্দভ মোকন মখ মভো: আব্দুর ভদ্দজদ মখ মভোছো: যঙ্গদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১০৪ ১৭৫২৫৩২৬১৮ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৪ মভো: আবুর কোকভ মভো: আব্দুয যভোন মভোছো: মকোকভরো ৮৮৪৪৫৭০৭১১০৫ ১৭৪৭৬১১৮৪৩ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৫ মভো: দ্দভরন মোকন মভো: দুরোর মোকন মভোছো:মভকনকনছো ৮৮৪৪৫৭০৭১১১৫ ১৭৬৪৯১৪৯০৪ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৬ মভো: োভছুর আরভ মভো: আভজোদ ভন্ডর মভোছো: দ্দফরোী ৮৮৪৪৫৭০৭১১১৭ ১৭২৮৮৯৩৬৭১ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৭ ছোকরো খোতুন ছোরোভ মোকন োকযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১২২ ১৭৩১৯২৪০৩৩ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৮ মগোরোভ মোকন আ: জদ্দরর োদ্দভদো ৮৮৪৪৫৭০৭১১২৪ ১৭৫০৪৮৮৪৫৪ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪১৯ মভো: মগোরোভ োকরোইন মভো: আব্দুর ক মভোছো: মযোদ্দজয়ো ৮৮৪৪৫৭০৭১১২৮ ১৭০৯৪৩১৪০৭ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২০ মভো:নুযনফী মভো: আ: োই মভোছো: নুযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৭১১৩৩ ১৭২৮৫৪৩৪০৮ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২১ মভো: আনছোয আরী আকন্দ মৃত জদ্দভ উদ্দিন আকন্দ মৃত োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৩৪ ১৩০৮৩১৭৬১২ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২২ মভো: োভছুর ক আকন্দ মৃত জদ্দভ উদ্দিন আকন্দ মৃত োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৪১ ১৭৪৬২১০২৪৬ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৩ মভো: দ্দদুর ইরোভ মগোরফফোয মোকন মভোছো: সুীরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৪২ ১৭৭৫৬৫৩৭৯৮ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৪ মভো: দ্দদ্দিক আরী মখ আোবু ফক্কোয আদ্দভেো ৮৮৪৪৫৭০৭১১৪৪ ১৮৬৯২০৭৩১৩ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৫ মভো: ভোন গনী আকন্দ মভো: দ্দফফয যভোন মভোছো: যোদ্দরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৪৫ ১৯১৫৪৩৮৫১৩ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৬ মভো: দুদু যভোন মভো: ফদ্দদউজ্জোভোন মখ মভোছো: দ্দযনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৪৮ ১৭৬৮৬১৯৩২৮ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৭ জোভোর যকোয মকোফোদ আরী যকোয মফরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৪৯ ১৯৩৫৮২৪৬৭১ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৮ মভোছো: তোছদ্দরভো মভো: োজোোন মভোছো: ভদ্দযয়ভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫০ ১৭৫১৬৫০০২১ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪২৯ মভো: োদ্দফবুয যভোন োকভ আরী মখ োনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫৩ ১৭৫২৪৪৪৫৭৬ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩০ মভো: আব্দুর ভোকরক োকভ আরী মখ োনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫৪ ১৭৫১৮৭২১৯৬ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩১ মতোজোকের ক মৃত ছোকফদ আরী সুযভোদোন ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫৫ ১৭১৬১৫৭৬৬৯ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩২ যোজ ভোমুদ ভিোজ আরী জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫৬ ১৭২৭২৪৯৫১৪ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৩ মকভো: ফদ্দদউজ্জোভোন মভো: আব্দুয যদ্দদ মভোছো: দ্দপকযোজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫৭ ১৮২৬৩০৫০৯৩ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৪ মভো: দ্দপকুর ইরোভ মভো: ভোন গদ্দণ মভোছো: আকনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৫৮ ১৭৩৫২৬৮৪২১ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৫ মভো: মভোয়োকজ্জভ মোকন মভো: পজরোয যভোন মভোছো: োদ্দরভো ৮৮৪৪৫৭০৭১১৬১ ১৭২৭০৮৯৫০০ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৬ মভো: মরোর মোকন ভন্ডর মকভো: মভোস্তপো ভন্ডর মভোছো: োদ্দভদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৬৩ ১৩১০৯৭৭৮২৬ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৭ মভো: আব্দুর কোকদয মভো:োভছুর ক মভোছো: দ্দভনো ৮৮৪৪৫৭০৭১১৬৯ ১৩১৩৭২৮৬৯৬ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৮ নুরুর ইরোভ মপোজউদ্দিন ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৭০ ১৭১০৮১৬১২২ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৩৯ মভো: োোদত মোকন কদ্দছমুদ্দিন ছবুযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৭৩ ১৭১৩৭৩২১৬৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর



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

৪৪০ মভো: মগোরোভ মোকন মভো: মভোককতর ভন্ডর মভোছো: ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৭৬ ১৭৪১২০৯৩১৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪১ মভো: আব্দুর ভদ্দজদ মখ মজককয আরী মখ মভোছো: যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৭৮ ১৮৩০৬৪৭৮৩৩ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪২ মভো: োয়দোয আরী মজককয আরী মখ মভোছো: যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৮০ ১৭৩৮৬০৮৫৫০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৩ নুরুর ইরোভ ভয়দোন আরী নুযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৭১১৮৫ ১৭১৬৯৮২৯৬৬ উত্তযোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৪ মভো: আব্দুর খোকরক মভো: জোন ফক্স মভোছো: দ্দকনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১১৯২ ১৭৯৫৬২১৬৮৩ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৫ মভো: শুকুয আরী মভো: ছকফয আরী মভোছো: যোকফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৭১১৯৬ ১৭৭৪২৩০৫৬০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৬ মভোছো: োঁদনী মভো: মোকন আরী মভোছো: োকযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৭১২০২ ১৭৪৯৩২০২৭৮ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৭ মভো: যদ্দপকুর ইরোভ মভো: ফোকয আরী মভোছো: সুদ্দপয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২০৪ ১৭৯২১৭৬৯০৫ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৮ মভো: আব্দু ছোরোভ মভো: মভকছয আরী মভোছো: ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২০৫ ১৭৮৩২৪৮২৯৫ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৪৯ মভো: জোকয আরী ভন্ডর শুকুয আরী মভোছো: জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২০৬ ১৭২৭৮৪৬৮৮৯ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫০ মভো: নছু ভন্ডর মভো: জোকয আরী ভন্ডর মভোছো: মনছো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২০৭ ১৯২৩৩১৩৩৮৫ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫১ মভো: মছোযোফ আরী ফোফয আরী মজকরভন ৮৮৪৪৫৭০৭১২০৮ ১৭৯২৩৩১৯৭৩ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫২ মভো: আব্দুর খোকরক মকোদ্দমুদ্দিন মখ োকযো বোনু ৮৮৪৪৫৭০৭১২০৯ ১৭৭২৫১৬৬৮৪ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫৩ মভো: পদ্দযদুর ইরোভ মভো: ফকজর ভন্ডর মভোছো: ফুযকদ্দন ৮৮৪৪৫৭০৭১২১১ ১৩১২৬২৫৭৫৬ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫৪ মরোর উদ্দিন ভোন গদ্দণ ফোোতন ৮৮৪৪৫৭০৭১২১৪ ১৭৯১৬৯৮০৬৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫৫ মভা: সূরুৎ জাভান যকায মভা: আ: ভপতন মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২১৫ ১৭২৮৮৩০২২৪ দপিিাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৪৫৬ মফরোর মোকন ভোন গদ্দণ ফোোতন ৮৮৪৪৫৭০৭১২১৬ ১৭৯১৬৯৮০৬৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫৭ মভোস্তোদ্দপজুয যভোন যোনো মভোস্তপো ফুয়োযো োযবীন ৮৮৪৪৫৭০৭১২১৭ ১৭১২৩০৪৭১০ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫৮ আ: যোজ্জোক মতোপোজ্জর ক মভোছো: মযদ্দজয়ো ৮৮৪৪৫৭০৭১২১৮ ১৫৫৭৮১৭২৭০ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৫৯ মভো: মগোরোভ মভোস্তপো ভন্ডর মোকছন ভন্ডর আদ্দজতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৭১২২০ ১৩১০৯৭৭৮২৬ দ্দিভোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬০ মভো: মুকুর মোকন মভো: ভকবুর মোকন মভোছো: বোনু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২২২ ১৯৮৫৩৯০৯১৮ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬১ মভো: োজোোন ভন্ডর য়োকদ আরী ডোদ্দরভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২২৩ ১৭৩২৩০৬৫৮৩ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬২ মভোছো: েোয়নো মফগভ মভো: আজগয ভন্ডর মভোছো: সুদ্দপয়ো ৮৮৪৪৫৭০৭১২২৯ ১৭০৭৫৯৯৬৬৭ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৩ মভোছো: কুরছুভ আবুর আকন্দ ভইফুর ৮৮৪৪৫৭০৭১২৩০ ১৩২৩০৬৫৮৩ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৪ মভো: আোদুর ইরোভ আব্দুয যভোন মভোছো: ভোকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৭১২৪০ ১৭১৩৭৩২১৬৭ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৫ মভোছো: বোনু যদ আরী যদ্দরো ৮৮৪৪৫৭০৭১২৪৬ ১৭০৮৭৩৩৪৫০ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৬ মভোছো: মুক্তো মভো: ভদ্দির মভোছো: কুরছুভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৪৮ ১৭০৮৭৩৩৪৫০ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৭ দ্দদুর ইরোভ ভদ্দতয়োয যভোন োদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৪৯ ১৭৮৭১০৩৭১৫ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৮ মভো: জহুরুর ইরোভ মভো: আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভোছো: আদ্দছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৫১ ১৭৮৬৩৮৪৩১২ ভধ্যোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৬৯ মভো: ইউনু আরী আকন্দ মভো: ভোন গদ্দন আকন্দ মভোছো: োোনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৭০ ১৭১২০৬৭৬৫০ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৭০ মগোরোভ মোকন মৃত ভিোজ আরী মখ জোকভরো ৮৮৪৪৫৭০৭১২৮৪ ১৭১৮২১৩৩৪৩ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৭১ নুয মভোোেোদ মখ ভিোজ আরী মখ জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৮৭ ১৭১৮২১৩৩৪৩ পূফ বোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৭২ মভো: ইভোইর মোকন মযত আরী মভোছো: ডোদ্দরভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৮৯ ১৭৩১২১৮০৬০ পূফ বোড়ো খোভোযফড়ধুর ফড়ধুর

৪৭৩ পপযদুর এনাভ আমভদ ইকফার ফাাজ আমভদ পপযদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৯০ ১৭১০৮৫৫৯৮৫ ভধ্যাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৪৭৪ োোআরভ আ: ভোন্নোন খোকরদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১২৯৭ ১৭৬৮৮২৮৩৭০ দদ্দিণোড়ো মকোনোফোড়ী ফড়ধুর

৪৭৫ মভা: সুরতান আমভদ মভা: আান ভন্ডর সুপপয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৭১২৯৮ ১৭৭৬৬৪৩১৯৩ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৪৭৬ পপকুর ভাচুল্লা সুপপয়া  ৮৮৪৪৫৭০৭১২৯৯ ১৭৭৩৭০৯০১০ পদয়াযাড়া চযফড়ধুর ফড়ধুর

৪৭৭ মভো: মফল্লোর মোোইন ফয়োত আরী োকজদো ৮৮৪৪৫৭০৭১৪২৫ ১৭৫৬৫৫৯৩৯২ দদ্দিণোড়ো জকয়নফড়ধুর ফড়ধুর

৪৭৮ মভা: আব্দুয যাজ্জাক আপজজর ক তাং অজুফা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১৫১৫ ১৭১৫২৪৯৭৪৮ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৪৭৯ আপকমুপিন তাং আপজজর ক আজুফা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১৫১৬ ১৭৭৬৫৯৯০৬৫ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৪৮০ মভা: আ: আপরভ মভা: আ: ভপজদ আমনায়াযা ৮৮৪৪৫৭০৭১৫১৭ ১৯৫৫৭০৬৪০৫ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৪৮১ মভা: াপন মযজা ফাপক আপজজর াক তাং অজুফা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৭১৫১৮ ১৩১৭৭৪৫২২৪ পূফ িাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৪৮২ ছাভাদ আপজার আপছয়া  ৮৮৪৪৫৭০৭১৫২০ ১৭৭৬২১৭৭৪১ ভধ্যাড়া স্বল্পভামুদপুয ফড়ধুর

৪৮৩ আ: জপরর মভা: আময আরী সুপ তন ৮৮৪৪৫৭০৭৮৭৫০ ১৩০৩৩৯৯৩৮০ ভধ্যাড়া কাপয়াাটা ফড়ধুর

৪৮৪ মভা: াাজাান আরী মৃত জামফদ আরী মৃত সুযাতন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৮২ ১৭২৩৯৬৪১৫০ দপিিাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৮৫ মভা: আরভ আব্দুর কপযভ মৃত যপভচা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৮৩ ১৯২৯৯৩৪৩৩১ পিভাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৮৬ মভা: আবু াইদ আব্দুর কপযভ মৃত যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৮৪ ১৭২৮৭৪৭৭৪১ দপিিাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৮৭ মভা: পপযদুর ইরাভ মভা: আবু াইদ পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৮৫ ১৮৮০৫০৬৬৮২ দপিিাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৮৮ মভা: জাাপঈয আরভ পজরাপরমভা: নুরুর ইরাভ পরাপরমভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৮৮ ১৯১০৯৭৯৭১০ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর



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

৪৮৯ মভা: আব্দুয যাজ্জাক আজাায আরী মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৮৯ ১৭৩৭৩৮৭৪৪৬ পিভাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯০ মভা: ফপন আপভন আজাায আরী যকায মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৯৪ ১৭৪০৪৪৩৪৫২ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯১ মভা: নাপজয ইরাভ আজাায আরী মভা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৯৮ ১৭৪৯০৩৪৯০৯ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯২ মভা: যপপকুর ইরাভ আ: কপযভ যপভচা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৫৯৯ ১৭৭৭৫৭২৮৯১ দপিিাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৩ মভা: ইপি আরী ভন্ডর মনদু ভন্ডর ামভদান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০১ ১৩১৭৯৫৯২৫৬ উত্তযাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৪ মভা: আকফয আরী মুজাফ্পয আরী যপভচা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০২ ১৭২৪১০৭৪৬০ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৫ মভা: পফফয যভান মনদু ভন্ডর ামভদান মনছা ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০৩ ১৭১৬৫৮৭৯৬৯ উত্তযাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৬ মভা: আরতাপ মামন  মভাজাফ্পায ভন্ডর মভাছা:  াতু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০৪ ১৩১৭৯৫৮৬৯৪ পিভাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৭ মভাছা: াপফনা ইয়াপভন মভা: আব্দু ছাত্তায মভামভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০৬ ১৩১৮৫২৭২৪২ উত্তযাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৮ মভা: আব্দুর কপযভ এমজজয আরী ভন্ডর কদফানু  মনছা ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০৭ ১৭৪৬৬৯৩৪৮৫ পিভাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৪৯৯ মভা: পফফয যকায আকন্দ নাপছমুপিন আকন্দ আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬০৯ ১৭৪৬১৭১১২০ উত্তযাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০০ মভাছা: জাানাযা মফগভ মযাজ প্রাং সুফজান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬১১ ১৭০৫১৮০৮০৯ উত্তযাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০১ মভা: নুযনপফ যকায মভাজাফ্পায আরী যকায যপভচা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬১২ ১৪০৯৮২৯৮৫২ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০২ মভা: আব্দুর রপতপ আজাায আরী মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬১৩ ১৭৫৪১৬৮৫৫৮ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০৩ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: ফপন আপভন মভাছা: সুপ   াতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬১৪ ১৭৪০৪৪৩৪৫২ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০৪ মভা: ভাসুদুয যভান মভা: াজাান আরী মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬১৫ ১৭৪২০৬২২৮০ দপিিাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০৫ মভা: দুরার মামন মভা: আমনায়ায মামন যকাযমভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬১৬ ১৭৮৩৯৩৯৯৩৭ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০৬ আরতাপ মামন মৃত কাভার উপিন মৃত আয়াতুন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২০ ১৩০৮৮৫১৪৬৭ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০৭ তামযা বুরবুপর াপজ আরতাপ মামন পভম মপরনা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২১ ১৯২২৮৩০২৯০ ভধ্যাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫০৮ মভাছা: পপযদা মফগভ মভা: মভাস্তাায ভন্ডর ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৯ ১৭৬৫০৮০৩৩৬ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫০৯ মভা: আবু ফক্কায ম আমছয আরী ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৯৩ ১৭৬৮৭৪৮৯১১ দপিিাড়া াঁচফাড়ীয়া ফড়ধুর

৫১০ মভা: ামফ আরী মভা: াজী ছাকায়াত মামনজহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৬৮ ১৭০৮৭৩২৮১১ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১১ মভা: যপপকুর ইরাভ ভন্তাজ আরী যকায সুপ তন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৭০ ১৭৭৩৮৩৮১৯৪ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১২ মভা: মামর যানা মভা: াজাান ভন্ডর মৃত আন্না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৭৩ ১৯১৮৯৩৯০২৪ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৩ মভাছা: ভপযয়ভ মফগভ আবুর যকায মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৭৪ ১৭২৬৮২৭৬৫০ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৪ মভা: পপযদুর ইরাভ মভা: াজাান ভন্ডর মৃত আন্না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৭৫ ১৯৪৩৩৪৭৩৪৫ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৫ মভা: যান ভন্ডর জাপয আরী ভন্ডর মৃত আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৭৮ ১৭৭১৩৭৭৫৮৯ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৬ মভা: নাময়ফ আরী প্রাং াজী ছাকাত প্রাং তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮০ ১৭৯৬৯০৪০২৫ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৭ আরাউপিন যকায যপফউর যকায ছামরভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮১ ১৭৩৪৩৮১৯৩৭ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৮ মভাছা: রতা মফগভ মভা: আব্দুর াপভদ ম জমফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮২ ১৯৮৪৩০১৬০৩ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫১৯ মভা: াইদ আরী ভন্ডর কপফয ভন্ডর মৃত ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮৪ ১৯৩৯৫৭৩২৪৮ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২০ মভাছা: আঞ্জুয়াযা মফগভ ভয়ান আরী ম আছভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮৫ ১৭৭২৭০৩২১৭ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২১ মভা: শুকুয আরী এন্তাজ আরী মৃত পরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮৭ ১৭৩৯৯৩৮২৭১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২২ মভাছা: ভপনজা মফগভ কযভ আরী ভন্ডর াজযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮৮ ১৭০৮২৬৭২২৭ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৩ মভাছা: নাজভা  াতুন মভা: নামজভ উপিন মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৮৯ ১৭৫৬২৫৭১৮১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৪ মভা: নামজভ উপিন তমভজ ভন্ডর আজাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৯০ ১৭৯৩৪১১৬৩৩ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৫ মভা: ছাত্তায আরী আকফয আরী আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৯২ ১৭৭৩১৭৮৯২৫ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৬ মভা: নুরুর ক আপজজর ক দুরাই মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৯৪ ১৯৬৩০৭৬৮৯২ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৭ মভা: চান পভয়া যকায যপপত যকায মৃত রুজানমফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৯৬ ১৭৩১১৯২৩৪৪ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৮ মভাছা: মভামভনা মফগভ মভা: ভপজদ ভন্ডর নুযজাান ৮৮৪৪৫৭০৮১২৯৭ ১৭৫১৫৮৭২৮৫ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫২৯ মভাছা: আময়া মফগভ গমেয যকায কুপস্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২৯৯ ১৭১৮৮৮১৩২২ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩০ মভাছা: যত্না মফগভ মছাযাফ আরী মযাপজনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০১ ১৩০৩২৫০৩৪২ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩১ মভা: আবুর রপতপ দা প্রাং মৃত আছাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০২ ১৯৭২৮৯৫৯৭১ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩২ মভাছা: মপায়াযা মফগভ যপপকুর ইরাভ আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০৩ ১৭৫৪২১১৫৬৬ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩৩ মভা: াজাান আরী মদাা প্রাং সুপ তন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০৪ ১৭৪৯০৮৭৬৮৫ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩৪ মভাছা: ছাপফনা মফগভ মভা: আব্দু ছাভাদ পকদাযপপযদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০৫ ১৭৯৬৬৯৭১৩০ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩৫ মভা: যমুজ আরী পফমনাদ ভন্ডর মগারজান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০৭ ১৭০১৯৫০৭৮০ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩৬ মভা: যপপকুর ইরাভ মায়াফ আরী তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০৮ ১৩১৩৯৯৯২১৯ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩৭ মভাছা: জুমর া মফগভ আ: জব্বায যমভারা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩০৯ ১৭৪৫৬৬৯৯৫৮ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর



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

৫৩৮ মভা: আ: াপরভ মযত আরী কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩১০ ১৪০৮৯১১৫৭৫ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৩৯ মভা: যন আরী কফজ উপিন মৃত: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩১১ ১৯২৬৬২১২১৮ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪০ মভা: জুময়রযানা মভা: যমুজ আরী ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২০ ১৯৫৩৭৬৮১৯১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪১ মভা: এযাদ আরভ মভা: আব্দুয যপদ আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২১ ১৭১৩৮০২৮৮১৪ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪২ মভা: মগারাভ মভাস্তপা মভা: যপভ ফক্স আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২২ ১৩১৩৩০১১৩ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৩ মভা: যজফ আরী মভা: পরয়াকত আরী ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২৪ ১৭৮৩৬৩০০৬১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৪ মভা: পরয়াকত আরী ছাকাত আরী যকায ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২৫ ১৭৪২৯৫৮১৪৮ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৫ মভা: আপভরুর ইরাভ মভা: আছাফ উপিন ভন্ডর যপভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২৭ ১৯১৪৯৫৩৩৪৬ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৬ মভাছা: ম ামদজা মফগভ যপভ ফক্স মানাবান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২৮ ১৯৯৩৩৭০০৫৬ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৭ মভাছা: যত্না  াতুন আপজার  যকায সুন্দপয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩২৯ ১৭৫৮৯১২৯৪৮ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৮ মভা: নুয মভাাম্মাদ এনাময়ত যকায তপছযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৩১ ১৭৪১২৫৩৮৩০ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৪৯ মভা: পজরায যভান আবুর মামন মৃত াচনা ফানু ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৩২ ১৭১৪৫৬৮২০৩ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫০ মভা: বুদ্দু ম দামযাগ আরী ম মৃত তপছযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৩৩ ১৩০৫২০৬৯৪২ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫১ মভা: নূরুর ইরাভ কপরভ উপিন প না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৩৭ ১৭১০৭৯৬০০০ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫২ মভা: মযাজুয ইরাভ কফজ উপিন মৃত আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৩৮ ১৭১১৩৪৬৭২ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৩ মভা: ভয ইরাভ মভা: আব্দুর ভপজদ মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৩৯ ১৭৩৫০৭২৩০০ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৪ মভা: মামন আরী সুরতান ভন্ডর মৃত সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৪০ ১৭৬৭০১১১৬৩ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৫ মভাছা: পরপর মফগভ মভা: আপজার মামন আময়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৪২ ১৭৩৫৪৪১৭৮১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৬ আ: ভপতন মগারজায মামন মৃত কুযপছ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৪৩ ১৭১২২৫৫৭৩২ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৭ মভাছা: ায়া মফগভ ভান গপি আঞ্জুয়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৪৫ ১৭১২২২১০৪৬ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৮ মভাছা: মামনকা মানাউল্লা যকায জপড়না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৪৯ ১৭২৫১৯৬২৭৪ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৫৯ মভা: জয়নার আমফপদন দামযাগ আরী জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৫২ ১৩০৫২০৬৯৪২ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬০ মভা: যভ আরী যকায এন্তাজ আরী যকায আপরা ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৫৪ ১৭২৪৩১৩০৯৪ যকাযাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬১ মভাছা: াময ফানু মমকন্দায আরী যকায যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৫৭ ১৩১২৩৬৫৭৬২ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬২ মভাছা: ামজদা মফগভ ভকবুয মামন মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৫৮ ১৯৮৭৬৫৩৫২৯ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৩ মভাছা: চাম্পা মফগভ মভা: চান পভয়া যকায জপড়না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৫৯ ১৩০১৩৭৯৬০৭ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৪ মভা: আনছায আরী মভা: াজাান আরী আনজুয়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৬১ ১৯৩২৮৪৬৫৭৯ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৫ মভা: আপভয মামন মভা: াজাান আরী আনজুয়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৬২ ১৭০২৫৮১২৯ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৬ মভা: আবু ফক্কয মভা: আপজার ভন্ডর আময়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৬৫ ১৭৩৫৪৪১৭৮১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৭ মভা: আপজার ভন্ডর আপছায ভন্ডর াপদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৬৬ ১৯১৮৪৬৯০৪৮ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৮ মভাছা: মামনকা মফগভ মভা: মভাপাজ্জর মামন নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৭০ ১৭৬৫৫২৩০৫৬ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৬৯ মভাছা: জাানাযা কপফয ভন্ডর ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৭২ ১৭৬০৯১২৭৮২ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭০ মভা: চাঁন পভয়া যকায আপজজর ক যকায প না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৭৪ ১৭৩৯৯০৩৯৫০ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭১ মভাছা: ভামরা মফগভ এরাপ ফক্র জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৭৬ ১৯৪৯১১৬২৬৫ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭২ মভাছা: মযানা মফগভ মভা: ভপনয উপিন পন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৭৮ ১৯৩০৫৯১৬৩৩ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭৩ মভাছা: ায়া  াতুন কামভ আরী জমভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৮২ ১৩০০৯৪৮৮৩১ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭৪ মভা: মযাজুয ক পজর কপযভ মৃত জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৮৫ ১৭২৬৮৬০৮২৪ পূফ িাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭৫ মভা: ইভাইর মামন মভা: াযান আরী যকায ম ামদজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৮৭ ১৯১৬৩৮৩৭৪১ পিভাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭৬ মভা: ামভ আরী মভা: আব্দুর ভান্নান ম মমরনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৩৯৪ ১৯১৭২৯৯৮৯৭ ভধ্যাড়া ভয়নাকাপন্দ ফড়ধুর

৫৭৭  †gv: Bw`ªm Avjx nvivb Avjx nvivbx 884457 050001 ############ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৫৭৮ ‡gv: Avãyj gwR` Kzievb Avjx KwQib 884457 050002 ১৭৯৩০৫১০০৩ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৫৭৯  †gv: †Qvinve Avjx AvKei mwLbv 884457 050003 ১৭৩৯৯৩৭৬২২ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৫৮০ ‡gvQv: gvwnib †eMg  †gv: Av: RyeŸvi †mL mwidb †bQv 884457 050005 ১৩১৫৪৭১৫৯৯ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৫৮১  †gv: Kv‡mg evwbR bwQib 884457 050007 ১৭২৮১১৮৭৩৫ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৫৮২ ‡gv: wjUb  †gv: Av: Qvgv`  †gvQv: ivbx LvZzb 884457 050008 ১৭৭২৭১৭৬৭৪ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৫৮৩ ‡gv: kwdKzj Bmjvg ‡gv: BqvKze Avjx  †gvQv: Av‡bvqviv †eMg 884457 050009 ১৭১৩৭৩২৮৮৬ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৮৪ ‡gvQv: jvBjx †eMg nv‡Zg Avjx  †gvQv: mv‡niv †eMg 884457 050010 ১৭৬৮৭৪৯৩৩২ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৮৫  †gv: myRveZ Avjx miKvi  g„Z evwRZzjøv miKvi g„Z iwnZb †eMg 884457 050011 ১৭০৩০৪৯০৬৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৮৬ ‡gvQv: kvwšÍ †eMg  †gv: Avãyj gwR`  †gvQv: Rwibv †eMg 884457 050012 ১৭৯৭৭১৩২১১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর



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

৫৮৭ ‡gv: Rv‡ni Avjx g„Z bvwQg DwÏb g„Z eyox 884457 050014 ১৭৮২২৪০৫২১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৮৮ ‡gv: †Kvev` Avjx gq`vb Avjx  †gvQv: myigv`vb 884457 050016 ১৭৩৪৮৬৪৬০২ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৮৯ ‡gv: Beªvwng miKvi  †Zvg‡Qi Avjx miKvi Qwjgb‡bQv 884457 050017 ১৭৩৪০০৯৭৯৫ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯০  †gv: Avãyj evix miKvi evwRZzjøv miKvi iwnZb 884457 050018 ১৭৩৫৪২৩১৭১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯১ ‡gv: AvgRv` †nv‡mb evwRZzjøv miKvi iwnZb †eMg 884457 050020 ১৭২৩৫৭০৮১৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯২ ‡gv: Rwjj cÖvgvwbK Avqbvj cÖvgvwbK  †gvQv: nv‡Riv †eMg 884457 050023 ১৭৪০৩৯২১২২ DËicvov SvHj ঝোঐর

৫৯৩  †gv: Avãym Qvgv` Avjx e· evnvZb †bQv 884457 050024 ১৭৬৫১৩০৮৪৮ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯৪  †gv: Avãym Qvgv` g„Z AvKei Avjx  †gvQv: Av‡gjv †eMg 884457 050025 ১৭১০৭২১৭২০ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯৫ ‡gv: †ejøvn †nv‡mb Rqbvj kwdib 884457 050026 ১৭৯৫১৪০৮৫০ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯৬  †gv: nweei ingvb Rqbvj miKvi  †gvQv: kwidb †eMg 884457 050027 ১৭৪২১৬৮৯৭৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯৭  †gv: Kv‡kg Avjx miKvi  †jvKgvb miKvi KzjQzg †eMg 884457 050028 ১৭৩৩১৯৫৭৫৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯৮ ‡gvQv: †kdvjx †eMg Cgvb Avjx  †gvQv: Qvqv LvZzb 884457 050029 ১৭৯৭০০৮৯৯৯ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৫৯৯  †gvQv: †iwRqv †eMg Av: ikx`  †gvQv: QwKbv †eMg 884457 050030 ১৭৯৪৩৯০০৫৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬০০ ‡gvQv: Rv‡e`v †eMg Q‡ei  †gvQv: nvwjgv 884457 050031 ১৭৭১২৫৫৬১০ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬০১  †gv: Avey e°vi ‡gv: †Zvdv¾j †nv‡mb  †gvQv: Qv‡jnv †eMg 884457 050032 ১৭০৩৫৪৭৩৮৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬০২ ‡gv: Avãyj gvbœvb  †gv: gK‡Q` Avjx  †gvQv: iweib 884457 050033 ১৭৩৫৮১০৮৬৬ c~e©cvov SvHj ঝোঐর

৬০৩ ‡gv: nhiZ Avjx †mL dRi Avjx Rwibv 884457 050035 ১৮১৫৪৪৯১৫৩ c~e©cvov SvHj ঝোঐর

৬০৪  †gv: bRiæj Bmjvg myiæZ Rvgvb  †gvQv: byiRvnvb 884457 050036 ১৮৪০০৬৩৪৩২ ga¨cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬০৫ ‡gv: AvãyQ Qvgv`  †m‡K›`vi Avjx †mL Rwibv †eMg 884457 050037 ১৮১৫৫১০৮৯৭ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬০৬ ‡gv: Avãyj gvbœvb †mL  †gv: Av‡ni Avjx  †gvQv: mywLZb †eMg 884457 050039 ১৭৬৬১৩৬৫৭৬ c~e©cvov SvHj ঝোঐর

৬০৭ ‡gv: dRjyj nK g„Z Av‡e` Avjx †mL g„Z AvwQqv †eMg 884457 050040 ১৭১৮৬১৪৬২২ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬০৮ ‡gv: AveyeKi wQwÏK Av‡e` Avjx †mL AvwQqv †eMg 884457 050041 ১৩০৭৪২৮১৪৪ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬০৯ ‡gv: †Qvevnvb †mL gq`vb †mL  †gvQv: Qzigv`vb †eMg 884457 050042 ১৭০৯০২৩৫৮৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬১০ ‡gv: †Kvev` Avjx wmivR Avjx  †gvQv: nvwjgv †eMg 884457 050043 ১৭৬৮৫৪৫৭৬৪ DËicvov SvHj ঝোঐর

৬১১ ‡gvnv¤§` Avãyj Kwig nvmvb Avjx Qv‡e`vb †bQv 884457 050044 ১৭৯৯১৮১৩৯৯ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬১২ ‡gv: dRjyj nK †mL Zv‡ni Avjx †mL  †gvQv: mywgZb †eMg 884457 050045 ১৯১১৪২২৮৮৪ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬১৩  †gv: Avãyj gwR`  †gv: bBgyÏxb †mL  †gvQv: GQvZb †eMg 884457 050047 ১৮৭৮৬১৮১২৫ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬১৪  †gv: wmwÏK Avjx Rqbvj Av‡e`xb  †gvQv: kwidb 884457 050048 ১৭৯৭২৭৭১২১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬১৫ ‡gv: AvwbQ Avjx  †gbœvZ Avjx Zviv fvby 884457 050049 ১৭৪৬৩২৭৪০০ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬১৬ ‡gv: Avãyj AvwRR  †gv: Av‡e` Avjx †mL  †gvQv: AvwQqv †eMg 884457 050050 ১৭৯৩৬৫১৫৪২ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬১৭ ‡gv: †g‡ni Avjx  †gv: †gbœZ Avjx  †gvQv: †ejx 884457 050051 ১৭২৭৩২৩৫৩১ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬১৮ ‡gv: †gbœZ Avjx iRe Avjx  †gvQv: iæcmx 884457 050052 ১৭৮৮০৩২৮৯৫ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬১৯ ‡gv: evey †mL  †gv: †gbœZ Avjx  †gvQv: †ejx 884457 050053 ১৭৫৭২৫৬১৮৪ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬২০ ‡gv: Av: Rwjj †kL dRi Avjx  †gvQv: Rwibv 884457 050054 ১৭৪৯৬৮৫৬৮৭ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৬২১ ‡gv: Qv‡bvqvi †nv‡mb  †gv: Avãym QvËvi †gvjøv ‡gvQv: AvwQqv LvZzb 884457 050056 ১৭৫৬০২৯৫৭০ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬২২  †gv: BqvKze Avjx evei Avjx my›`ix 884457 050058 ১৭১৩৭৩২৮৮৬ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬২৩ ‡gv: Av: iwng wgqv gIjv wgqv  †gvQv: †iby †eIqv 884457 050059 ১৭৯৩১৫৪৩৭১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৬২৪ ‡gv: `wjjyi ingvb  †Kvievb Avjx ¸jRvb 884457 050060 ১৭৭১৫৪৬৪৫৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬২৫ ‡gv: Avãyj gwgb miKvi  †gvnv¤§` Avjx  †gvQv: AvQvZb †eMg 884457 050062 ১৭৫৪৯৫৫৮৩৬ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬২৬ ‡gv: Avwgiæj Bmjvg g„Z †gvnv¤§v` Avjx miKvi  †gvQv: AvQvZb †eMg 884457 050063 ১৭২৮৮৬৩৩৮২ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৬২৭ ‡gv: Rvwn`yj Bmjvg  †gv: Av: QvËvi  †gvQv: SY©v †eMg 884457 050064 ১৯৬৬০৯৬৬০৭ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬২৮  †gv: Avjg  †gv: Mdzi Avjx g„Z iwgPv 884457 050065 ১৭০৫৩১৫৫৩৭ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬২৯  †gvnv¤§v` Avjx Lv‡`g Avjx Rwgib 884457 050067 ১৭৬৭৪৮৫২৪৩ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩০ ‡gv: AvgRv` Avjx g„Z AveŸvm Avjx bwQib 884457 050068 ১৭২০৩১৪৫৯৭ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩১ ‡gv: Avwgiæj Bmjvg  †gv: byi †nv‡mb gv‡R`v †eMg 884457 050069 ১৩০৮৫১৩৫৮৪ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩২ ‡gv: iæ¯Íg Avjx AveŸvm Avjx bwQib 884457 050070 ১৭৬৮৫৮১৫৫০ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩৩  †gv: gKeyj †nv‡mb AveŸvm Avjx  bwQib 884457 050071 ১৭৪৬০৮৩৪৪২ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩৪ ‡gv: Avãym †Qvevnvb g„Z gK‡Q` Avjx  †mvbvevb 884457 050072 ১৭২৪৩০৩১৮০ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩৫ ‡gv: Bdbym Avjx Rv‡e` Avjx AvqZb 884457 050074 cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর



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

৬৩৬ ‡gv: Av: nvwjg  †gv: eyRiZ Avjx  †gvQv: Zûiv LvZzb 884457 050075 ১৩০৭৭৮৭১৪৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩৭  †gv: Bwjqvm Av: Mdzi iwgPv 884457 050080 ১৭৫১৭১৭১৪৭ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩৮ Avnv¤§` Avjx g„Z †Lv`v e· g„Z Rvwgjv 884457 050084 ১৯২২৯৪৪৮০৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৩৯  †gvnv¤§` Avjx  †Lv`ve· Rwgjv 884457 050085 ১৯২২৯৪৭৪০৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪০ ‡gv: Avãyj Rwjj  †gvnv¤§` Avjx Avw¤^qv 884457 050086 ১৯২২৯৪৭৪০৮ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪১  †gv: AvZve Avjx bRve Avjx †mL jwÿ 884457 050087 ১৭৩৮৬৯১৪৩৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪২  †gv: Avãym Qvgv`  †Lv`ve· Rvwgjv 884457 050088 ১৭২৪২৪৯৬৬২ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৩  ‡gv: Beªvwng  g„Z Rv‡e` Avjx RvqZb 884457 050090 ১৭৫২০০৫৫৭৫ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৪  †gv: Avãyj gwR` BmgvBj †nv‡mb byiRvnvb 884457 050094 ১৭৭২৭১৭৬৭৮ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৫ ‡gv: †mwjg AvQve Avjx bwQib 884457 050096 ১৭৪৫২১৫২৫৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৬ ‡gv: Avãym Qvjvg  †gvnv¤§` Avjx Av‡gbv 884457 050099 ১৭৬১৩৩৮২৭৫ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৭ ‡gv: †gvZvnvi †nv‡mb  †gvnv¤§v` Av‡gbv 884457 050100 ১৭৭০৭৫০১৯১ `wÿYcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৮ ‡gv: Avãyj gvbœvb nhiZ Avjx Rv‡gjv 884457 050104 ১৭২০০২১৩৩৮ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৪৯  †gv: wRqvDj nK  †gv: Rqbvj Av‡e`xb  †gvQv: †iLv †eMg 884457 050108 ১৮৬৭৬৮৮৩৫১ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫০  †gv: byiæj Bmjvg bPzgywÏb  †gvQv: Pvb fvby 884457 050110 ১৩০৬৪৬১২৭৬ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫১ ‡gv: †mvevnvb †mL wgwkj †mL mywLZb 884457 050112 ১৮৩২৬৬৮৪১২ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫২ ‡gv: AvjZve †nv‡mb wgwQg †mL ïKz †eMg 884457 050114 ১৯০৩৫১৮০১১ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৩  †gv: AvQve †mL wgwQj †mL mywKZb 884457 050115 ১৭৯৫৬২৮৯৫২ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৪ ‡gv: nviæb †mL  †gv: AvjZvd †nv‡mb  †gvQv: KvRyjx 884457 050116 ১৮৮৮৩৩৪৫১৯ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৫  †gv: Av: gv‡jK Kzievb Avjx  †iwRqv LvZzb 884457 050117 ১৭৪৭২০৭৫২৩ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৬ ‡gv: dRj †mL  g„Z cvï †mL  †gvQv: †iwRqv †eMg 884457 050118 ১৩০৭০৮২৯১৮ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৭  †gv: Av: ïKzi g„Z Zv‡ni Avjx g„Z ïwKZb 884457 050124 ১৭৫৭৩৫২৯২৭ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৮ ‡gv: Av: evwiK ‡ZRy wgqv  †gvQv: Qv‡jnv LvZzb 884457 050125 ১৭১৫৩৫২৬২৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৫৯ ‡gv: kvBdzj AvqvZ Avjx  ‡iwRqv 884457 050126 ১৭৮৭৫২৫৩৭২ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬০  †gv: mvBdzj Bmjvg GšÍvR †gvjøv iIkbviv 884457 050127 ১৭৩৪৮৩৬৭৪৪ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬১ ‡gv: Bgvb †nv‡mb Av`y †mL R‡e`v LvZzb 884457 050128 ১৭৫৭৮১৩৬৭৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬২ ‡gv: Av: Kv‡`I †mL Ryovb Avjx ‡gvQv: iv‡eqv LvZzb 884457 050132 ১৭৮৫৯৫৪৭৯৬ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৩ ‡gv: kvnv`Z †nv‡mb g„Z Aveyj dRj miKvi g„Z mywdqv †eMg 884457 050133 ১৭৫৪৬২৫১৬৯ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৪ ‡gv: Av: QvËvi g„Z †ZRy wgTv  †gvQv: Qv‡jnv LvZzb 884457 050135 ১৭৬২১২১১২৫ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৫ ‡gvQv: jvwK LvZzb Zviv †mL  †gvQv: Av‡bvqviv †eMg 884457 050136 ১৭২০৮০৪৪৮৬ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৬ ‡gv: Avãyj Lv‡jK  †Kvievb Avjx †mL  †iwRqv LvZzb 884457 050137 ১৭৭০০৯৩৭৫৬ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৭  †gv: kvnv`Z †nv‡mb gnig Avjx Avwgbv LvZzb 884457 050139 ১৭১০৮৬৪৯৩০ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৮  †gv: Av: gvbœvb †mL g„Z cvï †mL  †gvQv: kvwšÍ LvZzb 884457 050143 ১৭০৭৯১৭০৯৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৬৯ ‡gv: nvq`vi Avjx Kvjy †mL  †gvQv: AvmvZb 884457 050146 ১৭৯২১২২৬১৯ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭০ ‡gvQv: nvwQbv LvZzb Ly`y †mL  †gvQv: A‡n`vb †eMg 884457 050147 ১৭৪৮১৩৪৯৯৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭১ ‡gv: Av: nvwg` †mL M‡Äi Avjx  †gvQv: †ivwKqv LvZzb 884457 050148 ১৭৯৪৭১৪২৩৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭২  †gv: Avey nv‡mg M‡Äi Avjx  †gvQv: †iv‡Kqv 884457 050149 ১৭৬৫৬১৩২৯৬ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৩  †gv: iwng e· iviæ †mL  †gvQv: A‡n`vb 884457 050150 ১৭৪৩৪৭৭৪২৩ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৪  †gv: nigyR Avjx †mL Rwgi DwÏb †mL gwRib 884457 050151 ১৭৮০৫৯২০৭৫ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৫  †gv: gmwjg DwÏb bvwRgywÏb †mL Pvbfvby 884457 050152 ১৯২২৮৬২৯৪০ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৬ ‡gvQv: R‡e`v LvZzb Zg‡mi Avjx kvevbv 884457 050153 ১৭৩৮০৩২১১১ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৭  †gv: BmgvBj †nv‡mb eyRiK Avjx Zûiv 884457 050157 ১৭২৪৯১৮৮৫৯ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৮  †gv: Avãyi iv¾vK g„Z bv‡qe Avjx g„Z Avmgv 884457 050159 ১৭৪৪৪৩২০২৮ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৭৯ ‡gv: Avãyi iv¾vK  †gv: AvqvZ Avjx  †iwRqv 884457 050160 ১৭৯৪৬৪১৯৪৯ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮০ ‡gv: Avqbvj AvQve Avjx  †gvQv: bwQib 884457 050161 ১৭৮৯২১৮২৮০ `wÿYcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮১ ‡gv: kvnRvgvj wgR©v gZ©Rv Avjx  †gvQv: eyjeywj 884457 050163 ১৭৯১৪২২৬৪৪ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮২  †gv: Avãyj Rwjj ‡gv: nhiZ Avjx  †gvQv: M‡jbyi 884457 050164 ১৭৫৫১৫৪০৩৫ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮৩  †gv: nv‡Zg Avjx g„Z eveyi Avjx g„Z Rv‡gjv 884457 050165 ১৭২৮৩০৮৫৫১ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮৪ ‡gv: BqvwQb Avqbvj  †Kvwnbyi 884457 050166 ১৫৯৫৫০২৫২২ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর



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

৬৮৫  †gv: cjvk Avqbvj  †Kvwnbyi 884457 050172 ১৩১০৩৫৭৩৪৯ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮৬  †gv: eiv` Avjx  †gv: Aveyj †nv‡mb  †gvQv: kwn`v †eMg 884457 050173 ১৭১০৭৯৮৭০৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮৭  †gv: Avãyj evKx bv‡qe Avjx  Avmgv 884457 050174 ১৭৫৮৭৭২৩৬৯ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮৮ ‡gv: Avãyj nvwjg g„Z GbQve Avjx Av‡gbv 884457 050175 ১৭৩৮২১৬৬২৩ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৮৯ ‡gv: byi †nv‡mb AveŸvm Avjx bwQib 884457 050176 ১৩০৮৫১৩৫৮৪ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯০  †gv: Avey mvB` ‡gv: nvivb fu~Bqv Qv‡jnv 884457 050177 ১৩০২৪৮৮৫১৬ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯১  †gv: Mb‡Ri Avjx evei Avjx RqMb 884457 050178 ১৭৮৬১৮৯৯২৪ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯২  †gv: Av‡bvqvi ZvR DwÏb A‡n`vb 884457 050179 ১৭৪৪১৯৬১১০ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৩  †gvQv: Avmgv LvZzb Kwig †gvjøv  †invbv 884457 050180 cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৪ ‡gv: Aveyj †nv‡mb eyÏy wgqv  Zûiv LvZzb 884457 050184 ১৯৪৩৩৪৭০৬২ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৫  †gv: Qvgv` AvQve bwQib 884457 050185 ১৭৫৩৮৭৭৩১৫ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৬  †gv: QvB`yj nv‡Pb Avjx Rv‡gjv 884457 050186 ১৭৬১২০৩৬৪৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৭ ‡gv: Avãyj nvwg` g„Z AvKei dKwi  †gvQvt Av‡bvqviv 884457 050189 ১৭৮৪৪৪১৮৮৫ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৮ ‡gv: BqvwQb Avjx g„Z nvwR Rv‡e` Avjx wg‡mm AvqvZzb †bQv 884457 050192 ১৯১৩৪৫৮৬৫১ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৬৯৯  †gv: Av: ingvb iæ¯Íg Avjx †mL Av‡bvqviv 884457 050193 ১৭৯০৭৭৪৩৬৪ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০০ ‡gv: †nv‡mb Avjx  †gv: Imgvb †mL  †gvQv: nvwQbv LvZzb 884457 050195 ১৭৪৮১৩৪৯৯৮ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০১ ‡gv: Av: gwZb  †gv: kvn Avjg  †gvQv: I‡n`vb 884457 050196 ১৭২৯৭২৬০২৭ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০২ ‡gv: †njvj BmgvBj byiRvnvb 884457 050197 ১৭২৩২৫০৬১৭ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০৩  †gvQv: nvwm QwMi DÏxb mv‡R`v 884457 050198 ১৭৪৭২০৭৫২৩ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০৪ ‡gv: Avãyj KzÏyQ g„Z nvivb †mL g„Z †mvbvevb 884457 050199 ১৭৯৮৪৮৭৬০১ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০৫ ‡gv: mg‡mi Avjx gÛj g„Z †g‡Qi gÛj g„Z jvj fvby 884457 050200 ১৭০০৯৮১১৯১ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০৬ ‡gv: kwdKzj Bmjvg  †gv: kvn Avjg  †gvQv: A‡n`vb 884457 050201 ১৭৪৭৬৭৮২৬৩ c~e©cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭০৭ ‡gvnv¤§v` Avjx  †gv: †Kvievb Avjx  †gvQv: fvby †eMg 884457 050288 ১৭৫৯৪৪১২১০ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭০৮  †gv: wekv †kL g„Z Rvdi Avjx †kL g„Z A‡gPv 884457 050290 ১৭২৯১৮৯৫৪০ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭০৯  †gv: nvweeyi ingvb  †Kvievb Avjx Avwgiæb 884457 050291 ১৭৭৪৪৬৯২৯২ c~e©cvov ‡ZZzwjqv ঝোঐর

৭১০ ‡gv: Qevnvb †mL g„Z †Kvievb Avjx  g„Z Avwgiæb LvZzb 884457 050292 ১৭৬৮৫৫৭৪৮২ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১১ ‡gv: Avãym Qvjvg kg‡mi Avjx Qv‡jnv †eMg 884457 050293 ১৭৭৮৯৮১৪২৯ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১২ ‡gv: †gv¯ÍvwdRyi ingvb  †gv: myRveZ Avjx  †gvQv: dwRjv †eMg 884457 050294 ১৭৬২৮৭৪৮৬৬ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৩ ‡gv: Kv‡Rg Avjx wgbœZ Avjx  †gvQv: †Lv‡`Rv 884457 050295 ১৩০৭৪২৮১৩৭ c~ecvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৪ ‡gv: Avãyj gvbœvb  †gv: gb‡Rj †mL g„Z ewQi †bQv 884457 050297 ১৭৪১৬৩৯৭২৪ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৫ kÖx •eòe P›`ª kÖx bvivqb P›`ª kÖxgwZ kvwšÍ 884457 050299 ১৭৩০৬৮২৩১০ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৬ kÖxgwZ Kíbv ivYx mi¯^Zx 884457 050300 ১৭৩০৬৮২৩১০ cwðgcvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৭  †gv: AvKZvi †nv‡mb Av‡e` Avjx AvwQqv †eMg 884457 050301 ১৭৫২৭৮৭৬৩০ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৮ ‡gv: Avãyi iv¾vK  †gv: ûUz †mL  †gvQv: jÿx 884457 050302 ১৯৪৯৬৯৩৪৬৪ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭১৯ ‡gv: byiæ †nv‡mb e‡Qi †mL Avwjg †eIqv 884457 050303 ১৭৩৯২৩৩১৪২ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২০ ‡gv: dRi Avjx †mL Rvdi Avjx †mL i‡gPv †eMg 884457 050304 ১৩০১৪৭৬৭১২ DËicvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২১ ‡gv: RyjgvZ †nv‡mb cixeyjøvn †mL  †gvQv: AvwRib †eMg 884457 050306 ১৭০৬৩৭৯২৫৩ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২২ kÖx `yjvj P›`ª †f․wgK w`‡bm P›`ª  †evPv ivbx 884457 050308 ১৭৫১৮৯৫৬৫০ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২৩ ‡gv: †ejøvj †nv‡mb  †gv: wekv †mL  †gvQv: bvRgv †eMg 884457 050309 ১৭৫৫৩০৯৮০১ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২৪ ‡gv: nvbœvb †mL wekv †mL bvRgv †eMg 884457 050310 ১৭২৯০৮১২২৪ ga¨cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২৫ ‡gv: gmjxg DwÏb  †gv: †Kvievb Avjx †mL ‡gvQv: fvby †eMg 884457 050312 ১৭৪০৩৩০৩৩৫ c~e©cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২৬  †gv: Rvnv½xi Avjg (BgviZ)  †gvnv¤§` Avjx  †gvQv: AvQvZb †eMg 884457 050313 ১৭৫৮৯৬৪৭৭৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭২৭ ‡gv: Avjg †mL nigyR Avjx †mL QwKbv †eMg 884457 050316 ১৭০৩৩৭৬১০০ ga¨cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২৮  †gvQv: AvKwjgv †eMg  †gv: Zviv wgqv  †gvQv: gwiqg †eMg 884457 050321 ১৭১২৪৩৫৫১১ ga¨cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭২৯  †gvQv: Av‡bvqviv Avey †mL dzj Rvb 884457 050342 ১৭৫১৭২৬৫৮৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৩০ ‡gv: gyRvnvi Avjx myjZvb  †kvfv wewe 884457 050343 ১৭৪২৮৪০৬২৭ DËicvov SvHj ঝোঐর

৭৩১ ‡gv: byiæj nK  †gv: bexb DwÏb  †gvQv: mywLZb †eMg 884457 050344 ১৭৮০৪৭৩২৩২ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৩২  †gv: †Kvievb Avjx  †gv: Av‡ni Avjx  †gvQv: cwikÖg 884457 050346 ১৭৫৪৬২৫৫৬০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৩৩ ‡gv: Avãyj KzÏym R‡g` Avjx evnvZb †bQv 884457 050347 ১৭৪০৩৯২১২৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর



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

৭৩৪  †gv: dRjyj nK g„Z AvwRRj nK  †gvQv: wd‡ivRv †eMg 884457 050348 ১৭১১১৮৪২১৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৩৫ ‡gv: kwn`yj Bmjvg  †gv: †m‡K›`vi Avjx  †gvQv: kvwšÍ †eMg 884457 050350 ১৭১২৩১২৯৯৪ ga¨cvov Puv`cyi ঝোঐর

৭৩৬  †gv: nv‡Qb miKvi kvgmyj nK miKvi  †gvQv: gvqv 884457 050351 ১৭৭৪৬৬৭৬১৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৩৭ ‡gv: †mivjx g„Z ïKzi Avjx g„Z †mivZb †eIqv 884457 050353 ১৭৭৮৯০২০৭৬ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৩৮  †gv: BmgvBj †nv‡mb g„Z dRi Avjx  †gvQv: KvÂb ‡eMg 884457 050356 ১৩০৮৪৬৭০৭২ DËicvov SvHj ঝোঐর

৭৩৯ ‡gv: †mvbvDjøvn Lvb g„Z GšÍvR Avjx g„Z †mvbvevb †eMg 884457 050358 ১৭৬৭৩৭৮৬৯৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪০ ‡gv: †Zvdv¾j †nv‡mb miKvi g„Z Avjx e· g„Z evnvZb †bQv 884457 050359 ১৭১২২৭১০৬৯ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৪১ ‡gv: Qvgvb Avjx mv‡ne Avjx my›`ix 884457 050360 ১৭২২৬৮০৬৮৭ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪২ ‡gv: Avãym Qvjvg mvRvnvb cÖvgvwbK ‡gvQv: mv‡jnv †eIqv 884457 050361 ১৭৩৭৩৩৫৬২৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪৩ ‡gv: Avãyj KzÏyQ gÛj  †bay gÛj  †gvQv: nv‡g` Avjx 884457 050362 ১৭১৬৮৯৯৮৭৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪৪ ‡gv: Avjg †mL ‡gv: AvRv` Avjx †mL  †gvQv: Djydv †eMg 884457 050363 ১৭২৫২৬৯৮২৪ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪৫ ‡gv: QvBdzj Bmjvg g„Z †gvnv¤§` Avjx  †gvQv: AvQvZb †eMg 884457 050364 ১৭৩৬৭৯০০৪৪ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪৬ ‡gv: knx`yj Bmjvg byi †gvnv¤§` †mL ‡gvQv: Rwgjv †eMg 884457 050366 ১৭৪২৫৮০২৬৬ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৪৭  †gv: nweei ingvb gb‡Qi Avjx †mL nvovbx †eMg 884457 050367 ১৭৫৪০২৬২৯৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৪৮ ‡gv: BDmyd Avjx ‡gv: ïKzi Avjx ïgvix 884457 050368 ১৭২০২৫২০৩০ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৪৯ ‡gv: Aveyj †nv‡mb cÖvgvwbK  nvRx bwQgÏbx cÖvgvwbK iwgQv †eIqv 884457 050369 ১৭৯৯৪৬১৪৬২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৫০ ‡gv: byi bex  †gv: gyRvnvi  †gvQv: nvwmbv †eMg 884457 050370 ১৩০৬৪৬১০৯৫ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৫১ ‡gv: Rg‡mi †kL gwbi DwÏb †kL Kwigb †bQv 884457 050371 ১৭৬১৫৯৬০৭৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৫২  †gv: Avb‡Qve Avjx †mL gb‡Qi Avjx †mL nvovbx †eMg 884457 050372 ১৭৯৬৮৭১০৪৩ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৫৩  †gv: kvgxg †mL  †gvnv¤§` Avjx †mL  †gvQv: R‡e`v †eIqv 884457 050373 ১৭৪৪৬৪৫৬৬১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৫৪ ‡gv: BmivBj ïKzi Avjx GQv LvZzb 884457 050374 ১৭২০২৫২০৩০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৫৫ ‡gvnv¤§v` gnmxb g„Z †gvRv‡¤§j nK g„Z QwKbv LvZzb 884457 050376 ১৭৬২৯৮১৯৭৯ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৫৬  †gv: Rvgvj DwÏb AvKei Avjx Av‡gbv †eMg 884457 050377 ১৭১৯৭৫৩২৪৭ DËicvov SvHj ঝোঐর

৭৫৭ ‡gv: †iRvDj Kwig  kvnvRvnvb miKvi  †gvQv: wiwRqv †eIqv 884457 050378 ১৭১২৪৩৫৫১১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৫৮ ‡gv: †mwjg Avn‡g` gwbi DwÏb †kL Kwigb †bQv 884457 050379 ১৭২৪০২১৫১০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৫৯ ‡kL †gvnv: e`iæj Avjg gwbi DwÏb Avn‡g` Kwigb †bQv 884457 050380 ১৭৮৪৮৭০৪৮০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৬০ ‡gv: †Mvjvg imyj gwbi DwÏb †kL Kwigb †bQv 884457 050381 ১৯২৪১৪৫৮৯০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৬১ ‡gv: nvQvb Avjx †mL nvivb Avjx evQvZb 884457 050382 ১৮৭১৭২০০৬৪ DËicvov SvHj ঝোঐর

৭৬২  †gv: †nv‡Qb Avjx nvovb Avjx ivQv 884457 050383 ১৭৪৭৬৮৩২৩৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৬৩ ‡gv: Avn¤§` Avjx †mL nvovb Avjx †mL evQv 884457 050384 ১৭৩০৯৭৪৬৫১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৬৪ ‡gv: AvjveKm gÛj Kwig iwngv LvZzb 884457 050385 ১৭১৮৫৭০০২০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৬৫ ‡gv: Avj Avwgb miKvi  Avãym mvgv` miKvi  AvwQqv †eMg 884457 050386 ১৭১৯৭৯২০৮১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৬৬ ‡gv: nv‡ej g„Z Kzovb g„Z †mvnvMx 884457 050388 ১৭৪০১৫৭৫৩৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৬৭ ‡gv: RvwKi †nv‡mb  †gv: bRiæj Bmjvg  †gvQv: SY©v †eMg 884457 050390 ১৭৭৯৭৯২৫২১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৬৮  †gv: byiæj Bmjvg  †mvjvqgvb †nv‡mb  †gvQv: Rûiv †eMg 884457 050391 ১৭৪০৯৬০৬৪৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৬৯  †gv: iweDj AvIqvj  †gv: AvmgvBj †nv‡mb  †gvQv: kvwšÍ LvZzb 884457 050393 ১৯৮০১৮১২৪৫ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৭০  †gv: ïKzi Avjx †mL Puv` Avjx †mL gwRib †bQv 884457 050395 ১৭১৮৫৭০১১২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৭১ ‡gv: †ivwKei ingvb Avãyj AvwRR †mL  †gvQv: Uzwj LvZzb 884457 050396 ১৭৪৮৭০৬৮৬১ ga¨cvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭৭২ ‡gv: Bw`ªm  †gv: gyRvnvi cÖvgvwbK ‡gvQv: nvwmbv 884457 050397 ১৭৪২৮৪০৬২৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৭৩ ‡gv: kvnRvnvb Avjx miKvi g„Z †jvKgvb miKvi g„Z †mdvZb †eMg 884457 050402 ১৭৫৬২৭৮২৫৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৭৪ ‡gvQv: gwR©bv †eMg  †Lv`ve· dziKbx 884457 050404 ১৭৯৩০৪৭৪১৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৭৫ ‡gvQv: iwngv †eMg Avãym mvgv` miKvi  †gvQv: Qv‡q`v †eMg 884457 050405 ১৭৮৪৭৯৯৬৯২ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৭৬  †gvQv: Rvnvbviv †eMg Av: evwiK  †gvQv: AvwQqv †eMg 884457 050407 ১৭২৮৩৩৫৭৩৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৭৭ ‡gvQv: Rûiv †eMg  †gv: BqvRyi †mL  †gvQv: kvnvbv †eMg 884457 050413 ১৩০৬৫০৪৮৫২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৭৮ ‡gvQv: Djydv LvZzb  †gv: Avb‡Qi Avjx g„Z nv‡Riv 884457 050414 ১৯১৩৯৫৬০৮০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৭৯ ‡gvQv: ZvQwjgv †eMg  †gv: kwn` †mL  †gvQv: gwbRv †eMg 884457 050415 ১৭৩২১৫৫৭৮০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৮০  †gv: †ejvj  †gv: Avb‡Qve Avjx †mL ‡gvQv: Pvb wewe 884457 050424 ১৭১২৮৩৭২০১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৮১ ‡gv: wecøe †mL  †gv: Avb‡Qve Avjx †mL  †gvQv: Pvbwe LvZzb 884457 050425 ১৭৩৩১৬৯৮৮৩ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৮২  †gvQv: kvcjv LvZzb kvnRvnvb Avjx miKvi  †gvQv: †iwRqv †eMg 884457 050426 ১৭১২৪৩৫৫১১ ga¨cvov SvHj ঝোঐর



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

৭৮৩  †gv: gvbœvb  †gv: Avjv e·  †gvQv: eQib 884457 050427 ১৭৬৫১৭৬৮৩৬ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৮৪ Avqkv LvZzb  †gv: byi Avjg Rûiv †eMg 884457 050428 ১৭১০৩৩৩৪২৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৮৫ ‡gv: iwdKzj Bmjvg  †gv: kg‡mi Avjx †mL  †gvQv: †iv‡Kqv 884457 050429 ১৭১৪৫১৪৩২৩ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৮৬ ‡gvQv: mv‡R`v †eMg kvnvRvnvb Avjx miKvi  †gvQv: †kdvjx 884457 050430 ১৭১০৩৩৩৪২৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৮৭ ‡gv: Avãyj nvB mdzi Avjx iwgPv 884457 050451 ১৭০৫২৫৬৯২২ `wÿYcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭৮৮ ‡gv: gvngy`yj nvmvb cjvk  †gv: Avãym †mvevnvb †mL  †gvQv: byiRvnvb †eMg 884457 050508 ১৭৯৬৯৬৩২৪৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৭৮৯ ‡gv: Avwgiæj Bmjvg ‡`‡jvqvi †nv‡mb  †gvQv: mv‡R`v LvZzb 884457 050545 ১৮৭৫২৭৮৪৭৫ `wÿYcvov PiSvHj ঝোঐর

৭৯০ gyKzj †nv‡mb g„Z iIkb Avjx gwiqg wewe 884457 050738 ১৭৩৪৫৪৮৪৮৩ SvHj ঝোঐর

৭৯১  †gv: Bw`ªm Avjx Av: Mdzi g„Z iwgPv LvZzb 884457 05079 ১৩০৭৬১১৮২৪ cwðgcvov gvgy`v‡Kvjv ঝোঐর

৭৯২  †gv: iwdKzj Bmjvg  †gv: Avãym QvËvi †gvjøv  †gvQv: AvwQqv †eMg 884457 080057 ১৭৬০৬৮৭৮৬৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৯৩  †gvQv: Av‡jqv †eMg ‡gv: †LvKv e·  †gvQv: nvIqv †eMg 884457 080189 ১৭৩৫৮১৩০৭৫ c~e©cvov SvHj ঝোঐর

৭৯৪  †gv: Avwjg gÛj  †gv: iæ¯Íg gÛj  †gvQv: Av‡bvqviv †eMg 884457 080294 ১৮৯৩৯৬২২৯৯ `wÿYcvov PKkvnevRcyi ঝোঐর

৭৯৫ ‡gv: Avãyj Kwig wgqv  †Mvjvg gIjv  †gvQv: †ibyqviv †eIqv 884457 080345 ১৭৬৩৮২৩২৮৭ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৯৬  †gvnv¤§v` Avjx wRbœvn  †gv: †mivjx  †gvQv: Av‡jqv LvZzb 884457 080352 ১৭২০২৫২০৩০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৯৭ ‡gvQv: gwiqg †eMg G‡Äi Avjx †kL  †gvQv: gBdzj †eMg 884457 080357 ১৭৩১৬১৩২৫৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৭৯৮ ‡gv: Av: Qvjvg gÛj  †gv: Avjx e· gÛj  †gvQv: ewQib 884457 080392 ১৭১৮৫৭০০২০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৭৯৯  †gva Avãym Lv‡jK cÖvgvwbK  †gv: †mivjx ‡gvQv: Av‡jqv †eMg 884457 080430 ১৭২০২৫২০৩০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮০০ ‡gvQv: Pvqbv LvZzb ‡gv: RvgvZ Avjx  †gvQv: mygvix LvZzb 884457 080487 ১৭৭০৫৭৬৮৭৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮০১ ‡gvQv: kvwnbyi †eMg  †gv: †LvKb †mL  †gvQv: K`fvby †eMg 884457 080488 ১৭৭৯৮৫৯০৭৭ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮০২ ‡gvQv: m‡bKv †eMg gyRv †mL  †gvQv: nvwjgv 884457 080491 ১৭৬৬৬১৮০৯২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮০৩  †gvQv: bvwQgv LvZzb  †gv: kvRvnvb Avjx  †gvQv: AvÄy †eMg 884457 080493 ১৯৬১২৭৪২০৩ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮০৪ ‡gvQv: gwbRv †eMg gwZ gÛj  †Lv‡`Rv †eMg 884457 080495 DËicvov SvHj ঝোঐর

৮০৫ ‡gvQv: iæwe LvZzb  †gv: eiv` Avjx  †gvQv: iIkbviv 884457 080497 `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮০৬  †gv: †Kvwnbyi LvZzb  †gv: gwdR gÛj m‡bKv 884457 080499 ১৭৪৫৭৫৮৬২৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮০৭  †gvQv: eyjeywj LvZzb  †gv: AvwRRj  †gvQv: Rwibv †eMg 884457 080500 ১৭৬০৯৭৬৬৫৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮০৮  †gv: †evinvb Avjx  †gv: wekv †kL  †gvQv: Kzjmyg †eMg 884457 080501 ১৯৬২১০৮৯৩৪ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮০৯ ‡gv: GšÍvnvi †mL  †Kvievb Avjx  †gvQv: wejvmx 884457 080502 ১৭৬০৯৭৬৬৫৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮১০ ‡gv: evwbRyj Avjg AvdRvj †mL mwKbv †eIqv 884457 080503 ১৭৪৮৭০৭৬১০ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮১১  †gv: gvwbK †mL g„Z AvdRvj †mL  †gvQv: QwKbv †eMg 884457 080504 ১৭০৮৭৩২০০০ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮১২ gwgb  †gv: †mvevnvb †mL  †gvQv: byiRvnvb †eMg 884457 080507 ১৭২৪৩২০৫৯১ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮১৩ ‡gv: †gv¯Ídv Kvgvj  †gv: Avãym †mvevnvb gwR©bv LvZzb 884457 080508 ১৭৯০১৪৭০৩৯ DËicvov PiSvHj ঝোঐর

৮১৪  †gv: Bdbym Avjx BmgvBj  †gvQv: Av‡R`v LvZzb 884457 080509 ১৭৪৫৭৫৮৬২৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮১৫ ‡gv: mvgv` Avqvb DwÏb myiæZb †eMg 884457 080510 ১৭৮৪৪২০৫৩৪ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮১৬  †gv: †Mvjvevi †nv‡mb e°vi  †gvQv: †Mv‡j`v 884457 080511 ১৭৬৮৫৯৩২২৬ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮১৭ ‡gv: AvwR` †mL  g„Z †`jevi  †gvQv: mv‡R`v LvZzb 884457 080512 ১৭১৭২৫৮২৮২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮১৮  †gv: RvgvZ Avjx †mL g„Z Avn¤§v` Avjx †mL g„Z Qv‡e`v †eMg 884457 080513 ১৭৭০৫৭৬৮৭৩ SvHj ঝোঐর

৮১৯  †gv: Avbmvi Avjx  †gv: dzgvngy`  †gvQv: AvwQqv LvZz„b 884457 080514 ১৭৫৭১৪৪৩৫৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮২০ ‡gv: wbavb Avjx g„Z gvgy` Avjx g„Z AvwRib LvZzb 884457 080516 ১৯২০৩৯১৬৩১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮২১ ‡gv: Avãyj gwgb  †gv: wbavb †mL  †gvQv: Rûiv LvZzb 884457 080517 ১৩১০৫৮৫৩৫৭ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৮২২ ‡gv: Puvb wgqv  †gv: RvgvZ Avjx  †gvQv: Pvqbv 884457 080518 ১৭৬৮৫৯৩২২৬ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮২৩ ‡gv: Avãyj Lv‡jK Avãyj jwZd ‡gvQv: Rwgjv †eMg 884457 080519 ১৭৯৪৫৪৯১৮৯ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮২৪  ‡gv: AvZve Avjx †mL gvgy` Avjx AvwRib 884457 080522 ১৭৪৩৬৪৬৭৪৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮২৫ ‡gv: gqbvj †mL  †gv: AvZve Avjx †mL Av‡gbv LvZzb 884457 080523 ১৩০৭০২৮৪০৫ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮২৬ ‡gv: ïKzi Avjx †mL  †gv: AvZve Avjx  †gvQv: Av‡gjv 884457 080524 ১৭৪৩৬৪৬৭৪৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮২৭ ‡gv: knx` †mL  †gv: myRve Avjx  gv‡jKv †eMg 884457 080525 ১৭০৬২৫৯৯৮৭ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮২৮ ‡gv: byi bex g„Z BmgvBj  †gvQv: Av‡R`v LvZzb 884457 080526 ১৭২৪৩২০৬০১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮২৯ ‡gv: AvBqye Avjx BmgvBj †nv‡mb QvovZb 884457 080527 ১৭৫৪২০৮০৮৩ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩০ ‡gv: Avãyj gwR` iæ¯Íg Avjx  ‡ejx †eMg 884457 080528 ১৭৫১৫০১১৯২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩১ ‡gv: dwi`yj Bmjvg  †gv: wmwKg †mL  †gvQv: dwi`v †eMg 884457 080529 ১৭৫৫১৫৬৭৩৫ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর



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

৮৩২ ‡gv: wekv †mL gq`vb †mL  †gvQv: †mivRb 884457 080531 ১৯৬২১০৮৯৩৪ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩৩ ‡gvQv: Av‡R`v LvZzb g„Z BmgvBj †nv‡mb g„Z ‡mvbvevb 884457 080532 ১৭২৪৩২০৬০১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩৪ ‡gv: AvKei Avjx  Avey e°vi  †gvQv: †Mv‡j`v LvZzb 884457 080533 ১৭৯৭৩০৮৯৪৬ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩৫ ‡gvQv: †Mv‡j`v LvZzb  evnv`yi  †gvQv: dv‡Zgv LvZzb 884457 080534 ১৭৯৭৩০৮৯৪৬ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮৩৬  †gv: Avãym QvËvi g„Z AvdRvj †nv‡mb QwLbv †eMg 884457 080535 ১৭৯৩৪০০৮৭৫ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৩৭ ‡gv: •mq` Avjx †mL AvdRvj †mL  †gvQv: mwLbv LvZzb 884457 080537 ১৭৯১৬৬৩৫৮৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩৮ ‡gv: iwdKzj Bmjvg gqvb DwÏb  †gvQv: Avmgv †eMg 884457 080538 ১৯৬৯৩৮৯৬৬২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৩৯ ‡gv: kwn`yj Bmjvg gqvb †mL ‡gvQv: Avmgv †eMg 884457 080540 ১৭৪৮২২৪৬০২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪০  †gvQv: †mZviv †eMg  †gv: Avãym QvËvi  †gvQv: Pvqbv †eMg 884457 080541 ১৭৯৩৪০০৮৭৫ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪১ ‡gv: dzjgvngy` †mL g„Z †Kvievb Avjx †mL  †gvQv: wejvmx LvZzb 884457 080542 ১৯২০৩৯১৬৩১ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮৪২ ‡gv: Rûiæj Bmjvg gvnZve Avjx  †gvQv: gwRib 884457 080543 ১৭৭৮৩০৪৮৪২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪৩ ‡gv: Avãyj gv‡jK iæ¯Íg Avjx  †ejx †eMg 884457 080544 ১৯৬৯৮২৮৩২৬ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৪৪ ‡gv: †ejøvj †nv‡mb  g„Z †Kvievb Avjx  †gvQv: wejvmx LvZzb 884457 080545 ১৯২০৩৯১৬৩১ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪৫ ‡gvQv: wd‡ivRv LvZzb g„Z RqMb 884457 080547 ১৭৬৬১৮০৯২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪৬ ‡gvQv: mv‡R`v LvZzb AvRMi †mL  †Mv‡j`vb 884457 080548 ১৭১৭২৫৮২৮২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪৭ ‡gv: AvjnvR †mL  †gv: •mq` Avjx †mL  †gvQv: mv‡jnv †eMg 884457 080550 ১৭২৭৯৮৯৫৪৮ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৪৮ ‡gvQv: eyjeywj †eMg  †gv: myiæZ AvK›`  †gvQv: ivwnjv †eMg 884457 080551 DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৪৯ ‡gvQv: gwR©bv †eMg  †gv: Avãyj gwR` g„Z Rwgjv †eMg 884457 080552 ১৭৫১৫০১১৯২ SvHj ঝোঐর

৮৫০ ‡gvQv: wkwibv †eMg  †gv: AvjvDwÏb  †gvQv: nvwmbv †eMg 884457 080553 ১৭৮৯২৮০৯৬৭ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৫১  †gv: iweDj Bmjvg  †gv: myRve Avjx †mL  †gvQv: †gvK‡Q`vb †eMg 884457 080555 ১৭৩১৯৬৬১৯৭ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৫২  †gv: mvBdzj Bmjvg gqvb DwÏb  †gvQv: Avmgv †eMg 884457 080556 ১৭২৬২৫৬৬৪৩ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৫৩ ‡gvQv: kvwšÍ †eMg  †gv: Rûiæj Bmjvg  †gvQv: gv‡jKv LvZzb 884457 080557 ১৭২৬২৫৬৬৪৩ SvHj ঝোঐর

৮৫৪ ‡gvQv: †iLv †eMg ewQi gÛj  †gvQv: Avmgv LvZzb 884457 080558 ১৭৭৩৪৪২৭৮০ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৫৫ ‡gvQv: AvÄbv †eMg  †gv: †mvjvqgvb  †gvQv: evnvZb 884457 080559 ১৭৯৮১০০৩৪৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৫৬ ‡gv: Aveyj †nv‡mb gqb DwÏb  †gvQv: Avmgv LvZzb 884457 080561 ১৭৭৩৪৪২৭৮০ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৫৭ ‡gvQv: nvmbv †eMg  †Lv`ve· gv‡R`v †eMg 884457 080562 ১৯১৯৪২৫০৮৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৫৮ ‡gv: Avãym mvjvg Avqvb DwÏb myiæZb †eMg 884457 080565 ১৭৩২০৭৫৪৩২ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৫৯  †gv: †mvjvqgvb Avqvb DwÏb myiæZb †eMg 884457 080567 ১৭৯৮১০০৩৪৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৬০ ‡gv: Avãyj Avjxg  †gv: Qv‡bvqvi †nv‡mb  †gvQv: nvwmbv †eMg 884457 080568 ১৭৮৫৩৩৮০৫০ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৬১ ‡gv: dwKi Pvb nweei  †gvQv: cwimb LvZzb 884457 080569 ১৭৬৬৬১৮০৯২ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৬২  †gvQv: gwR©bv †eMg  †gv: gmwjg †mL  †gvQv: ivRyev †eMg 884457 080570 ১৭৩২৬২৫১৬১ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৬৩ ‡gvQv: Qv‡bvqvi †nv‡mb ïKzi Avjx Qeyiv †eMg 884457 080571 ১৯১৯৪২৫০৮৩ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৬৪  †gv: †Qv‡jgvb †mL  †gv: myRveZ Avjx  †gv‡jKv 884457 080573 ১৭৩২৬২৫১৬১ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৬৫ ‡gv: dRj †mL ‡Kvievb Avjx  †gvQv: wejvmx 884457 080574 ১৯২০৩৯১৬৩১ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮৬৬ ‡gvQv: Rwobv †eMg  †gv: dRj †mL  †gvQv: nvbydv 884457 080575 ১৮৭৮৬১৮১৩৪ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৬৭  †gv: Avãyj Rwjj †mL Av: nvwg` †mL  †gvQv: Rwgjv †eMg 884457 080576 ১৯১৮৭৯৮৫২৫ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮৬৮ K`fvby †eMg Aveyj †mL nvwmbv †eMg 884457 080577 ১৭৬২৩৮৬৫৭৬ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৬৯  †gv: nvbœvb †mL  †gv: wekv †kL  †gvQv: K`evby †eMg 884457 080578 ১৭৭৯৮৫৯০৭৭ Pi SvHj SvHj ঝোঐর

৮৭০ ‡gvQv: ZvQwjgv †eMg  knx` †mL  †gvQv: gwbRv †eMg 884457 080579 ১৭০৭২৮৩৫২৯ `wÿYcvov SvHj ঝোঐর

৮৭১ ‡gv: Lwei  †gv: Av: nvwg` †mL  †gvQv: Rwgjv †eMg 884457 080580 ১৭০৭২৪৩৫২৯ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৭২ ‡gv: nvwg` Avjx †mL g„Z evevi Avjx †mL iv‡eqv †eMg 884457 080581 ১৭০৭২৮৩৫২৯ DËicvov SvHj ঝোঐর

৮৭৩ ‡gv: gwRei ingvb  evwRZzjøvn miKvi iwnZb †bQv 884457 080655 ১৭৯৮৪৮৭৮১৪ ga¨cvov SvHj ঝোঐর

৮৭৪ ‡gvt kwdK g„Z byiæj Bmjvg ‡gvQvt mywdqv 8844575 05 01310974381 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

৮৭৫ ‡gvt Avãyi iwk` gÛj Rwmg gÛj KzjQzg †eMg 8844575 050154 01738922961 gÛj cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৮৭৬ ‡gvt kvnvRvnvb cÖvgvwbK ‡gvt Iqgvb Mwb cÖvs ‡gvQvt evnvZb †eMg 8844575 050247 01798204240 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

৮৭৭ ‡gvt kwn`yj Bmjvg ‡gvt †Zvg‡Qi Avjx ‡gvQvt †mvbvevb 8844575 050408 01304983662 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

৮৭৮ ‡gvt ing Avjx AvwRRj †mL ‡gvQvt iwngv LvZzb 8844575 050432 01920355479 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৭৯ ‡gvt nvmgZ AvK›` ‡gvt Av‡bvqvi AvK›`  †gvQvt nvQbv †eMg 8844575 050433 01773178805 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮০ ‡gvt Rvnv½xi Avjg ‡gvt iv¾vK L›`Kvi ‡gvQvt mv‡jnv †eMg 8844575 050434 01761872671 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর
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৮৮১ ‡gvt Avb‡Rj gÛj AvK‡Qi gÛj ‡gvQvt R‡e`v †eMg 8844575 050436 01745855876 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮২ ‡gvt Avey e°vi Iqv‡n` Avjx evnvZb 8844575 050438 01922541310 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৩ ‡gvt byiæj Bmjvg Kv‡k Avjx byi Rvnvb LvZzb 8844575 050439 01737542361 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg Kv‡kg Avjx †mL byiRvnvb †mL 8844575 050440 01778517354 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৫ ‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb gvQzg DwÏb ‡gvQvt Qv‡Kiv LvZzb 8844575 050441 01719253681 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৬ ‡gvt byiæ¾vgvb †mL ‡gvt BqvKze Avjx †mL byiRvnvb †eMg 8844575 050443 01718995822 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৭ ‡gvQvt Pvqbv LvZzb iRe gÛj QvwK 8844575 050444 01737741992 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৮ ‡gvt Imgvb Mwb AvK›` AvqvZ Avjx AvK›` mwLZb 8844575 050445 01306806458 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৮৯ ‡gvt †RjnK †mL ‡gvt evei Avjx †mL  †gvQvt †mvbv evb †eMg 8844575 050446 01789493622 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯০ ‡gvt kvnRvnvb Avjx ‡gvt †gveviK Avjx AvwQqv †eMg 8844575 050447 01755765803 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯১ ‡gvt Avãyj gv‡jK gÛj g„Z kvšÍvnvi Avjx gÛj ‡gvQvt Rwibv †eMg 8844575 050448 01793236475 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯২ ‡gvt byiæj Bmjvg AvwRg DwÏb gywÝ ‡gvQvt Lvw`Rv †eMg 8844575 050449 01746719546 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৩  †gvt Avãyj Kv‡`i g„Z AvRxgyÏxb gyÝx ‡gvmvt Lvw`Rv †eIqv 8844575 050450 01715312395 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৪ ‡gvt igRvb Avjx Kzovb †mL Rwgib 8844575 050453 01715948683 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৫ ‡gvt ïKzi Avjx †mL kIKZ Avjx †mL aejx wewe 8844575 050456 01764329506 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৬ ‡gvt AvjZve †nv‡mb eqvZ Avjx ‡Mv‡j`vb 8844575 050458 01959217575 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৭ ‡gvt kvnRvnvb Lvub g‡Ri Avjx Lvb myLx †eMg 8844575 050460 01729736759 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৮ ‡gvt Avãyj Iqv`y` L›`Kvi g„Z dwQi DÏxb L›`Kvi g„Z †Lv‡`Rv †eMg 8844575 050461 01920900033 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৮৯৯ ‡gvt kvRvnvb Lvub g‡Ri Avjx Lv myLx †eMg 8844575 050462 01729736759 `wÿY cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০০ ‡gvt ev‡ni Avjx gÛj GšÍvR Avjx gÛj mywLZb †bQv 8844575 050464 01916438872 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০১ ‡gvt gvbœy †mL g„Z g½j †mL ‡gvQvt †iwRqv †eMg 8844575 050465 01314095818 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০২ ‡gvt ûgvqyb †mL ‡gvt evei Avjx †mL ‡gvQvt †mvbvevb LvZzb 8844575 050468 01724862380 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৩ ‡gvt Qv‡ivqvi †nv‡mb ‡gvt ingvb Avjx AvK›` ‡gvQvt Qviv LvZzb 8844575 050472 01751862222 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৪ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt †Zv‡gR Avjx AvK›`  †gvQvt fvby †eMg 8844575 050473 01738849555 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৫ ‡gvt knx`yj Bmjvg †mL g½j †mL ‡gvQvt †iwRqv †eMg 8844575 050474 01726110187 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৬ ‡gvt evey †mL gsjv †mL ‡gvQvt †iwRqv LvZzb 8844575 050475 01783462109 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৭ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb g„Z Rvgvj DwÏb †gvjøv my›`ix LvZzb 8844575 050479 01917093138 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৮ ‡gvt Rvgvj DwÏb †mL Beªvnxg †mL ‡gvQvt Rv‡gjv †eMg 8844575 050481 01725141352 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯০৯ ‡gvt Aveyj †nv‡mb   Beªvnxg †mL Rv‡gjv †eMg 8844575 050482 01944260117 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১০ ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb Beªvnxg †mL ‡gvQvt Rv‡gjv †eMg 8844575 050484 01779686375 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১১ ‡gvt Avt Qvjvg †mL Beªvnxg †mL ‡gvQvt Rv‡gjv †eMg 8844575 050485 01778870680 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১২ ‡gvt ivdvZ Avjx g„Z eqvZ Avjx †mL g„Z †Mv‡jRvb LvZzb 8844575 050486 01766902599 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৩ ‡gvt nhiZ Avjx ‡gvt Ryovb †mL ‡gvQvt nvwjgv LvZzb 8844575 050487 01856565878 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৪ ‡gvt jyjy †mL ‡gvt †Zvg‡Qi Avjx †mL iv‡eqv †eMg 8844575 050488 01757531024 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৫ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡gvt Rvgvj †mL ‡gvQvt K‡gjv †eMg 8844575 050491 01716668675 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৬ ‡gvt †gv¯Ídv †mL Gbmvd Avjx †mL ‡gvQvt evnvZ‡bœQv 8844575 050492 01994140793 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৭ ‡gvt nviæbi iwk` AvwRR †mL Rwgjv 8844575 050493 01778126788 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৮ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb nvRx GšÍvR Avjx ‡eûjv LvZzb 8844575 050494 01728869415 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯১৯ ‡gvt Avãyjøvn †mL Mb‡Ri Avjx †mL AvwQqv LvZzb 8844575 050495 01404984597 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২০ ‡gvt Avt AvwRR L›`Kvi Kwmg DwÏb L›`Kvi eyjeywj LvZzb 8844575 050498 01779779421 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২১ ‡gvt mvBdzj Bmjvg Kv‡kg Avjx   †gvQvt byiRvnvb 8844575 050499 01750014377 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২২ ‡gvt wgRvbyi ingvb L›`Kvi‡MvjRvi †nv‡mb L›`Kvi‡miv¯Ívb †eMg 8844575 0505 01952291586 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৩ ‡gvt †LvKb Avjx ïKzi Avjx ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb 8844575 050500 01759555047 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৪ ‡gvt `yjvj L›`Kvi g„Z KwQg DwÏb L›`Kvi g„Z eyjeywj LvZzb 8844575 050502 01739233135 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৫ ‡gvt †ivKbD¾vgvb g„Z Rwgi DÏxb ‡gvmvt AvwQqv †eMg 8844575 050504 01737335621 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৬ ‡gvt †`․jZ Avjx nvRx †gvt GšÍvR Avjx  †gvQvt †eûjv †eMg 8844575 050506 01773178795 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৭ ‡gvt iv¾vK †mL ‡gvt evei Avjx †mL ‡gvQvt †mvbvevb †eMg 8844575 050507 01751253340 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৮ ‡gvt RyjgvZ Avjx †mL jvjy †mL ‡gvQvt Wvwjg LvZzb 8844575 050508 01725987592 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯২৯ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg ‡gvt AvgRv` L›`Kvi ‡gvQvt AvwQqv LvZzb 8844575 050509 01944848021 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর
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৯৩০ ‡gvt †gvnv¤§v` Avjx ‡gvt GšÍvR Avjx  †eûjv LvZzb 8844575 050510 01931542903 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩১ ‡gvt jyrdi ingvb ‡gvt Aveyj †nv‡mb †mL ‡gvQvt jwZd †bœQv 8844575 050512 01965082203 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩২ ‡gvt Avt nvwjg byi †nv‡mb L›`Kvi ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg 8844575 050513 01919769576 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৩ ‡gvt iwdKzj Bmjvg byi †nv‡mb L›`Kvi ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg 8844575 050514 01947611355 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৪ ‡gvt Avt Avwjg †mL ‡gvt Avey mvB` †mL ‡gvQvt nvwjgv LvZzb 8844575 050515 01734731071 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৫ ‡gvt Rûiæj Bmjvg AvqvZ Avjx †mL ‡gvQvt R‡e`v †eMg 8844575 050518 01834188713 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৬ ‡gvt AvjZvd †nv‡mb Iqv‡R` Avjx mywL`vb †bQv 8844575 050520 01928950673 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৭ ‡gvt Avey Kvjvg Avey e°vi ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb 8844575 050521 01790147506 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৮ ‡gvt †KdvZ †mL eqvZ †mL ‡Mv‡jRvb LvZzb 8844575 050522 01756278254 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৩৯ ‡gvt RyeŸvi Avjx ‡gvt †Zv‡gR Avjx ‡gvQvt evby LvZzb 8844575 050524 01915032480 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪০ ‡gvt †gvRv‡¤§j nK  †m‡K›`vi Avjx †mL gBdzj †eMg 8844575 050525 01516035292 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪১ ‡gvt Pv` gvngy` †mL ‡`vqvZzjøv gwiqg 8844575 050529 01627431455 DËi cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪২ ‡gvt Avt QvËvi †mL AvdvR DwÏb †mL ‡gvQvt Qv‡Kiv †eMg 8844575 050531 01749455517 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৩ ‡gvt nvwg`yj †mL ‡gvt Aveyj †nv‡mb ‡gvQvt jwZdz‡bœQv 8844575 050533 01759768880 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৪ ‡gvt Imgvb Mwb AvK›` Rbve Avjx AvK›`  †gvQvt †eûjv †eMg 8844575 050538 01725170854 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৫ ‡gvt Avt †Qvevnvb Rbve Avjx AvK›` ‡gvQvt †eûjv †eMg 8844575 050539 01920465507 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৬ ‡gvt BmgvBj AvK›` Rbve Avjx AvK›`  †gvQvt †eûjv †eMg 8844575 050540 01725170854 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৭ ‡gvt kvnv`Z L›`Kvi dwQi DwÏb L›`Kvi ‡ejvZb LvZzb 8844575 050541 01704377233 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৮ ‡gvt eveyj gyÝx ‡gvt myRveZ Avjx gyÝx ‡gvQvt m‡bKv LvZzb 8844575 050542 01947610120 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৪৯ ‡gvt AvwRRyj nK L›`Kvi (AvjZvd) Avt Kv‡`i L›`Kvi AvwRib †eMg 8844575 050545 01788176364 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫০ ‡gvt dwi` †mL ‡gvt Ryovb †mL ‡gvQvt iwnjv †eMg 8844575 050550 01704733217 DËi cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫১ ‡gvt Av‡j¯Ívi DwÏb †mL g„Z AvdvR DwÏb †mL ‡gvQvt Qv‡Kiv †eMg 8844575 050552 01775523401 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫২ ‡gvt Imgvb Mwb †mL ‡gvt AvRvnvi Avjx †mL ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 8844575 050555 01998355370 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৩ ‡gvt AvãyQ mvËvi G‡K›`vjx ‡bQvZb LvZzb 8844575 050557 01731439314 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৪ ‡gvt Avn¤§v` Avjx ‡gvt GšÍvR Avjx (nvRx)  †gvQvt †eûjv †eMg 8844575 050558 01731542903 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৫ ‡gvQvt R‡e`v †eMg ‡gvt gv‡jK †mL g„Z myLx LvZzb 8844575 050559 01715319997 `wÿY cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৬ ‡gvt AvKZvi Avjx †mL g„Z eqvZ Avjx †mL ‡gvQvt gwiqg †eMg 8844575 050562 01781662185 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৭ ‡gvt †mv‡nj ivbv ‡gvt Avt mvËvi †mL ‡gvQvt Rûiv LvZzb 8844575 050563 01741453363 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৮ ‡gvt Avey Zv‡ni g‡Ri Avjx Lvu myLx †eMg 8844575 050564 01949625929 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৫৯ ‡gvt Kvgiæj Bmjvg ïKzi gÛj KvÂb †eMg 8844575 050566 01722418424 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬০ ‡gvt gwÄj †mL nvq`vi Avjx †mL Qweib †eMg 8844575 050572 01305206349 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬১ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb iwngv LvZzb 8844575 050575 01763653802 `wÿY cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬২ ‡gvt Aveyj †nv‡mb Lvb g„Z g‡Ri Avjx Lvb g„Z myLxZb 8844575 050577 01403182442 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৩  †gvt †gvbœvd Avjx ‡gvt †nv‡Qb Avjx  †gvQvt Avqkv LvZzb 8844575 050579 01921872712 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৪ ‡gvt Zviv wgqv †mL ‡gvt Zg‡Qi Avjx †mL iv‡eqv †eMg 8844575 050580 01703372098 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৫ Pvub gvngy` gÛj Rbve Avjx gÛj Zûiv †eMg 8844575 050584 01761686126 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৬ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvqvZ Avjx †mL ‡gvQvt R‡e`v LvZzb 8844575 050587 01706457623 DËi cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৭ ‡gvt †mv‡jgvb †mL ‡gvt Ryivb Avjx †mL ‡gvQvt iwngv †eMg 8844575 050588 01784451976 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৮ ‡gvt †`jevi †nv‡mb †mL Kzivb Avjx †mL Rwgib †bQv 8844575 050590 01779208386 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৬৯ ‡gvt Avãyi ikx` byi †nv‡mb L›`Kvi  †gvQvt †iv‡Kqv †eMg 8844575 050592 01729709135 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭০ ‡gvt Avt Kv‡`i G‡K›`vjx †mL ‡bQvZb   8844575 050595 01727871075 c~e© cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭১ ‡gvt †iRvDj Kwig L›`Kvi kvnRvnvb Avjx ‡gvQvt †iwRqv LvZzb 8844575 050596 01724507410 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭২ ‡gvt Avey QvB` gÛj ‡gvt gv‡Rg gÛj bwQib †eMg 8844575 050598 0130929996 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭৩ ‡gvt wjUb gÛj ‡gvt Avg‡Rj gÛj ‡gvQvt Avbœv †eMg 8844575 050599 01767148261 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭৪ ‡gvt †mwjg †iRv kvnRvnvb Avjx ‡gvQvt †iwRqv LvZzb 8844575 050601 01775521888 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭৫ ‡gvQvt iwngv †eMg ‡gvt wekv gÛj ‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 050603 01704055846 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭৬ ‡gvt dwi`yj Bmjvg ‡gvQ‡jg DwÏb ‡gvQvt gwiqg LvZzb 8844575 050604 01916791193 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭৭ ‡gvt Avjx L›`Kvi ‡MvjRvi †nv‡mb ‡miv¯Ívb †eMg 8844575 050607 01952291586 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৭৮ ‡gvt Avt gwR` AvK›` g„Z eyRiK Avjx g„Z wgjb LvZzb 8844575 050608 01987653589 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর
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৯৭৯ ‡gvt Ievq`yj †mL ‡gvt Aveyj †nv‡mb †mL ‡gvQvt jwZdb †eMg 8844575 050610 01975266045 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮০ ‡gvt Avãyj gÛj ‡gvt gv‡Rg gÛj bwQib †eMg 8844575 050613 01760724697 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮১ ‡gvt kwdKzj Bmjvg g„Z AvwRRj †mL ‡gvQvt iwngv †eMg 8844575 050614 01943343272 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮২ ‡gvt kvRvnvb AvK›` g„Z Av‡qZvjx AvK›`  †gvQvt Rv‡gjv †eMg 8844575 050617 01753682375 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৩ ‡gvt Avãym mvgv` AvRv` g„Z Iqv‡R` g„Z Lywk 8844575 050620 01742359934 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৪ ‡gvt gwni DwÏb ‡gvt †Zv‡gR Avjx ‡gvQvt fvby LvZzb 8844575 050621 01728312148 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৫ ‡gvt wRqvDj nK (‡RjKZ)Kwmg DwÏb L›`Kvi eyjeywj LvZzb 8844575 050622 01752610872 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৬ ‣mq` Igi Avjx ‣mq` Avn‡¤§` Avjx ‡gvQvt evmbv †eMg 8844575 050624 01962636653 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৭ ‡gvt AvRMi Avjx  †MvjvB L›`Kvi iv‡eqv LvZzb 8844575 050627 01778871044 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৮ ‡gvt †iRvDj Kwig  Rûiæj Bmjvg ‡gvQvt †iwRqv LvZzb 8844575 050630 01920497849 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৮৯ ‡gvt gbQzi ingvb byi †gvnv¤§v` gÛj ‡gvQvt mv‡jnv †eMg 8844575 050631 01727110446 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৯০ wgR©v †gvt Aveyj †nv‡mb wgR©v Avt Rwjj Pz¤^jx †eMg 8844575 050635 01730961097 ga¨ cvov fvivsMv ঝোঐর

৯৯১ ‡gvt MvwR †mL ‡gvt fvlv miKvi ‡bRvZb †eMg 8844575 050667 01915744133 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯২ ‡gvt Avey QvB` †mL ‡Lvkvj †mL ‡gvQvt Qov LvZzb 8844575 050668 01738795397 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯৩ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt ewQi DwÏb †mL ‡gvQvt Qv‡Kiv LvZzb 8844575 050669 01759199386 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯৪ ‡gvQvt gv‡jKv LvZzb Qv‡`K †mL ‡gvQvt mywLZb †eMg 8844575 050672 01765522184 ‡mL cvov Pvjv ঝোঐর

৯৯৫ ‡gvt gRby †mL byi †gvnv¤§` †mL giZ fvby 8844575 050674 01760438170 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯৬ ‡gvt BDbyQ †mL Qv‡`K Avjx iwnZb †eMg 8844575 050675 01733677992 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯৭ ‡gvt †njvj †mL AvRvnvi ‡mL ‡gvQvt Qdziv LvZzb 8844575 050676 01776395159 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯৮ ‡gvt nv‡iR Avjx AvK›` gyQv AvK›` m~h©¨ fvby 8844575 050678 01306795444 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

৯৯৯ ‡gvt ¯^cb †mL ‡gvt AvKevi †mL ‡gvQvt eyjeyjx LvZzb 8844575 050679 01795031844 DËi cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০০ ‡gvt `yjvj †mL ‡gvt gwRei ingvb ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050681 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০১ ‡gvt Pvub wgqv  †gvt gwRei ingvb ‡gvQvt byi Rvnvb LvZzb 8844575 050682 01748732964 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০২ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb byi †gvnv¤§` †mL giZ fvby 8844575 050683 01790147502 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৩ ‡gvt Rûiæj †mL ‡gvt fvRb †mL ‡gvQvt Rwibv LvZzb 8844575 050685 01917862829 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৪ ‡gvt Rvnv½xi Avjg ‡gvt fvRb †mL ‡gvQvt Rwibv LvZzb 8844575 050686 01766323522 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৫ ‡gvt cjvk †mL ‡gvt gwRei ingvb ‡gvQvt byiRvnvb LvZzb 8844575 050687 01728785844 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৬ ‡gvt Avt iv¾vK ‡gvt fvlv miKvi ‡bRvZb †eMg 8844575 050688 01798611407 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৭ ‡gvt kvšÍv †mL g„Z †Kvie Avjx g„Z dziKzwb 8844575 050689 01945870910 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৮ ‡gvt Avt gvbœvb †mL iIkb Avjx †mL ‡gvQvt gv‡njv †eMg 8844575 050690 01405266827 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০০৯ ‡gvt kvRvnvb Avjx ‡gvt Rwni DwÏb ‡gvQvt mv‡ni fvby 8844575 050691 01734319246 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১০ †gvt Avkivd †mL ‡gvt ew`D¾vgvb †mL ‡bRv LvZzb 8844575 050693 01707722364 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১১ ‡gvt AvBqye Avjx †mL ‡gvt gwRei ingvb ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050697 01753926410 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১২ ‡gvt Avãym Qvjvg gÛj ‡gvt nweei gÛj ‡gvQvt Qv‡jnv LvZzb 8844575 050701 01777024992 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৩ ‡gvQvt nvQbv LvZzb ‡gvt mv‡ne Avjx ‡gvQvt gv‡R`v 8844575 050703 01745304447 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৪ ‡gvt †ejvj †mL g„Z †g‡ni †mL ‡gvQvt QzivBqv †eMg 8844575 050705 01771158956 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৫ ‡gvt mi` Avjx gÛj ‡gvt †Kvievb Avjx gÛj‡gvQvt †QevZb †eMg 8844575 050706 01636624748 gÛj cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৬ ‡gvt †gvKZvi †mL ‡gvt gwRei ingvb ‡gvQvt byiRvnvb 8844575 050708 01724357181 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৭ ‡gvt †nv‡mb ‡mL ‡gvt ew`D¾vgvb †mL ‡bRv LvZzb 8844575 050710 01920374055 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৮ ‡gvt Avt Qvjvg †mL Ryovb †mL AvwRib †eMg 8844575 050711 017180114022 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০১৯ ‡gvt nRiZ Avjx gÛj eyRiæK Avjx gÛj KzjQzg †eMg 8844575 050715 01919885677 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২০ ‡gvQvt byiRvnvb †eMg ‡gvt Avãym Qvgv` AvK›`‡gvQvt mv‡R`v †eMg 8844575 050716 01701721906 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২১ ‡gvt Avqbvj AvK›` ¸Uz AvK›` ‡QKv †eMg 8844575 050718 01764460589 AvK›` cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২২ Avãyj nvwg` gÛj Rwmg gÛj KzjQzg †eMg 8844575 050723 01964410679 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২৩ ‡gvt Avt ingvb AvK›` ïKzi Avjx AvK›` Av‡gjv LvZzb 8844575 050724 01784582938 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২৪ ‡gvt gyRv †mL ‡m‡K›`vi †mL ‡gQvZb †eMg 8844575 050726 01747198962 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২৫ ‡gvt Avãym †Qvevnvb ‡gvt wRwjg †mL Q‡ejv †eMg 8844575 050728 01921872714 cwðg cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২৬ Gm Gg Avãyj gwR` g„Z byi †gvnv¤§v` g„Z miZ fvby 8844575 050730 01916210506 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২৭ ‡gvt Avkivd Avjx AvK›` g„Z Rvgvj AvK›` ‡gvQvt Avqkv ‡eMg 8844575 050733 01918882920 AvK›` cvov bqv Pvjv ঝোঐর
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১০২৮ ‡gvt †Mvjvg ‡gv¯Ídv eyjy gÛj nv‡Riv †eMg 8844575 050735 01712704841 gÛj cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০২৯ ‡gvt bRiæj Bmjvg gm‡jg †mL AvwRib †eMg 8844575 050740 01759666017 c~e© cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০৩০ ‡gvt Avjg †mL kvRvnvb †mL ‡gvQvt Qv‡jnv LvZzb 8844575 050742 01935741217 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০৩১ knx`yj Bmjvg g„Z †gvm‡jg DwÏb g„Z AvwRib †bQv 8844575 050743 01747726202 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০৩২ ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb ‡gvt †RjnK †mL ‡gvQvt iwngv LvZzb 8844575 050744 01310291661 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০৩৩ ‡gvt byi †gvnv¤§` gÛj `v‡qgyjøvn gÛj GQvZb †eMg 8844575 050747 01725378680 gÛj cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০৩৪ ‡gvt AvjZvd †mL evnv`yi Rwgjv 8844575 050749 01743294236 ‡mL cvov bqv Pvjv ঝোঐর

১০৩৫ ‡gvt Avãyj evKx miKvi ‡Zvgi Avjx miKvi gqib 8844575 050774 01711268859 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৩৬ ‡gvt wRbœvn gÛj g„Z nv‡iR gÛj g„Z gwiqg 8844575 050775 01714424967 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৩৭ ‡gvt nvweeyi ingvb Avãyj nvB gyÝx K`evby 8844575 050777 01831077153 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৩৮ ‡gvt kvnRvnvb Avjx Avãyj nvB gyÝx K`evby 8844575 050778 01865808614 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৩৯ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` g„Z †m‡K›`vi cÖvgvwbK g„Z Avwgbv †eMg 8844575 050780 01799733796 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪০ ‡gvt Avey mvB` miKvi ‡m‡K›`vi miKvi ‡gvQvt Avwgbv 8844575 050781 01744640987 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪১ ‡gvt ivRy †mL ‡gvt Avt gvbœvb †mL ‡gvQvt m~h© †eMg 8844575 050782 01913002475 cwðg cvov fvivsMv ঝোঐর

১০৪২ ‡gvt Avãyi iwk` AvK›`  †Kiæ AvK›` ‡gvt i‡O`vb 8844575 050783 01783294552 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৩ ‡gvt gvnZve †nv‡mb gnmxb Avjx wgbv nvmbv †eMg 8844575 050784 01716233642 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৪ byi †gvnv¤§v` gÛj Avt iwng gÛj ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050785 01705180563 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৫ ‡gvQvt iv‡k`v LvZzb ‡gvt fvlv miKvi ‡gvQvt mv‡R`v †eMg 8844575 050786 01741521764 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৬ ‡gvt †ejøvj †mL Av¾vj †mL nv‡Riv †eMg 8844575 050787 01746893415 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৭ ‡gvt †Qvjvqgvb Avjx AvdRvj cÖvgvwbK gK‡Q`vb 8844575 050789 01742653056 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৮ ‡gvt iwdKzj Bmjvg (Zvuiv)  †gvt cjy miKvi g„Z †Kv‡gjv 8844575 05079 01718996019 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১০৪৯ ‡gvt mvnve DwÏb dwKi gvngy` miKvi eyjvnx 8844575 050790 01714607159 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫০ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` ‡m‡K›`vi Avjx cÖvgvwbK ‡gvQvt Avwgbv 8844575 050791 01940817098 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫১ ‡gvt kvšÍv gK‡m` miKvi `ywLbx 8844575 050794 01781822273 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫২ ‡gvQvt kv‡niv †eMg Av‡e` Avjx †mL Qv‡eMg †eMg 8844575 050795 01772636384 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৩ ‡gvt Avwgi †nv‡mb ‡gvt Avt gvbœvb cÖvt  †gvQvt Qv‡jnv LvZzb 8844575 050796 01706625445 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৪ ‡gvt gvmy` ivbv Avey mvB` L›`Kvi Rûiv †eMg 8844575 050799 01747239974 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৫ ‡gvt †Zvg‡Qi Avjx ‡m‡K›`vi Avjx ‡gvQvt Avwgbv †eMg 8844575 050800 01747207780 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৬ ‡gvt igRvb ‡mL Gqviæ †mL i‡gRvb 8844575 050801 01704513672 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৭ ‡gvt Avãym mvËvi ZzRvg †kL Zûiv 8844575 050802 01774263849 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৮ ‡gvt Av‡bvqvi cÖv kvRnvb cÖvt ‡gvQvt mywdqv †eMg 8844575 050803 01738996264 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৫৯ ‡gvQvt mywdqv LvZzb Avjve· miKvi Qv‡jnv †eMg 8844575 050804 01314095838 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬০ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt wbRvg DwÏb gÛj ‡gvQvt iwgPv LvZzb 8844575 050805 01747065249 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬১ ‡gvt QvËvi gÛj Beªvwng gÛj D‡¤§ KzjQzg †eMg 8844575 050806 01718881324 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬২ ‡gvQvt AvwQqv †eMg g‡¾g gÛj iæwebv †e&Iqv 8844575 050808 01737108995 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৩ ‡gvt Avt KzÏym miKvi nigyR Avjx miKvi ‡gvQvt Av‡gbv †eMg 8844575 050809 01956715292 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৪ ‡gvt Kv‡`i cÖvgvwbK ‡gvt evnv`yi Avjx cÖvs ‡gvQvt iv‡eqv †eMg 8844575 050811 01715672612 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৫ ‡gvt dbx †nv‡mb ‡mvbv Djøv evnvZb  8844575 050812 01779085578 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৬ ‡gvt iwdKzj †mL ‡gvt Zviv †mL ‡gvQvt jvj fvby 8844575 050814 01306980659 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৭ ‡gvnv¤§v` Avjx g„Z AvRvnvi Avjx gÛj g„Z AvKwjgv LvZzb 8844575 050815 01723359476 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৮ ‡gvt Avkivd Avjx L›`Kvi byi †nv‡mb L›`Kvi ‡gvQvt mwKbv 8844575 050819 01760546524 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৬৯ ‡gvt kwn`yj Bmjvg e‡›` Avjx miKvi jvj fvby 8844575 050821 01714550700 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭০ ‡gvt jvj wgqv miKvi e‡›` Avjx miKvi jvj fvby 8844575 050822 01933421643 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭১ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb Pvu` Avjx Rwgjv 8844575 050823 01716439207 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭২ ‡gvt Avãyj Lv‡jK ‡gvt wbRvg DwÏb gÛj ‡gvQvt Qv‡Kiv †eMg 8844575 050824 01980170800 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭৩ ‡gvt ïKzi gÛj ‡gvt dwQi gÛj ‡gvQvt m‡M`vb †eMg 8844575 050825 01768362609 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭৪ ‡gvQvt A‡R`v †eMg ‡`ivR Avjx gÛj mv‡R`v †eMg 8844575 050826 01317337858 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭৫ ‡gvt BmgvBj gÛj ‡gvt BRve Avjx gÛj ‡mvnvMx 8844575 050828 01916020748 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭৬ ‡gvt ZvR DwÏb gÛj ‡gvt gyw›`i gÛj ‡gvQvt AvwQqv 8844575 050829 01309517752 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর
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১০৭৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt AvRvnvi Avjx ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050831 01407978865 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭৮ ‡gvt GKve Avjx g„Z Zzdvb gÛj Qv‡e`vb †eMg 8844575 050833 01775899617 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৭৯ ‡gvt Avey nvwbd ‡gvt Avwdi (cÖvt) ‡gvQvt nv‡mZb †eIqv 8844575 050834 01999898917 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮০ ‡gvt nv‡mg Avjx nhiZ Avjx Rvnvbviv †eMg 8844575 050835 01732369275 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮১ ‡gvt †jvKgvb †nv‡mb ‡gvt †gvqv‡¾g gÛj ‡gvQvt Avgweqv †eMg 8844575 050836 01735936778 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮২ ‡gvt kwn`yj Bmjvg ‡gvt mv‡`K †mL ‡gvQvt m‡KZb †eMg 8844575 050837 01703544828 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৩ ‡gvQvt Sb©v †eMg ‡gvt iwk` †mL ‡gvQvt kiædv †eMg 8844575 050838 01770539234 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৪ ‡gvt AvKei Avjx  †gvt Avwdi cÖvs ‡gvQvt nvQz †eMg 8844575 050839 01763723326 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৫ ‡gvt ZvwiKzj Bmjvg ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv ‡̀gvQvt Zviv evby 8844575 050840 01921511972 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৬ ‡gvt Avey e°vi wmwÏK ‡gvt Avwdi cÖvgvwbK ‡gvQvt nvQz †eMg 8844575 050841 01760546524 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৭ ‡gvt mvLvIqvZ ‡nv‡mb ‡gvt Zzdvb gÛj ‡gvQvt Qv‡e`vb 8844575 050843 01790774990 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৮ ‡gvt †mivRyj Bmjvg ‡gvt Imgvb ¸wb ‡gvQvt meyiv LvZzb 8844575 050845 01738210215 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৮৯ ‡gvt BmgZ Avjx  †gvt nviæbvi iwk` ‡gvQvt Zzó †eIqv 8844575 050846 01715653914 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯০ ‡gvt Zviv wgqv †mL nv‡mb Avjx Av‡gbv †eMg 8844575 050847 01714570858 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯১ ‡gvt Avãyj Rwjj nviæbvi iwk` ‡gvQvt Zzó †eMg 8844575 050849 01765132236 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯২ ‡gvnv¤§v` Avjx ‡gvt Kv‡mg Avjx ‡gvQvt nvwjgv †eMg 8844575 050851 01728570402 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৩ ‡gvt dRjyj nK miKvi evnvR DwÏb miKvi ‡gvQvt  †Mv‡jQv †eMg 8844575 050853 01719305569 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৪ ‡gvt wmivRyj Bmjvg g„Z †gvt evnvK DwÏb ‡gvQvt  †MvwjGmvb 8844575 050854 01716346191 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৫ ‡gvt mv‡ne Avjx gÛj iæ¯Íg gÛj Djydv 8844575 050855 01720413165 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৬ ‡gvt nviæbvi iwk` ‡gvt evei Avjx ‡gvQvt Qv‡e`vb †eMg 8844575 050856 01939504383 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৭ ‡gvt Avt ingvb gbRy ZvjyK`vi ‡gvQvt  †Lv‡`Rv 8844575 050857 01746894999 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৮ ‡gvt Rûiæj †mL Avãyj †mL ‡gvQvt gwR©bv †eMg 8844575 050861 01760097726 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১০৯৯ ‡gvt gyKzj †mL ‡gvt kv‡Mi Avjx ‡gvQvt ïwK LvZzb 8844575 050862 01785922539 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১০০ ‡gvt Avt nvwg` ‡gvt nvweei  †gvQvt nvwjgv 8844575 050864 01744906310 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১০১ ‡gvt Bgvb Avjx nigyR miKvi ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb 8844575 050865 01754217513 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১০২ ‡gvt AvK‡Q` Avjx Iqgvb Mwb ‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 050866 01791609872 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৩ ‡gvt Avãyj gwR` gÛj g„Z bI‡ki miKvi g„Z AvQvZb 8844575 050868 01725544443 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৪ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb nigyR Avjx   †gvQvt Av‡gbv †eMg 8844575 050869 01745498760 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৫ ‡gvt AvbQvi Avjx †mL ‡gvt evnvR DwÏb †kL ‡gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 050874 01731074595 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৬ ‡gvt jvjwgqv †nv‡mb g„Z evwiK †nv‡mb ‡gvQvt jvjevby 8844575 050875 01735343972 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৭ ‡gvnv¤§` nv‡Qb Avjx miKvi‡gvt nhiZ Avjx miKvi ‡gvQvt Rwibv LvZzb 8844575 050876 01733879427 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৮ ‡gvt Avjg †nv‡mb nhiZ gÛj Rvnvbviv 8844575 050877 01735573225 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১০৯ ‡gvt †mvjvqgvb †mL Kv‡kg Avjx †mL ‡gvQvt nvwjgv LvZzb 8844575 050879 01400315781 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১১০ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡gvt kvnRvnvb Avjx  †gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050880 01725269821 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১১১ ‡gvt mvLvIqvZ ‡nv‡mb g„Z Qv‡`K Avjx †mL ‡gvQvt m‡LZb †eMg 8844575 050883 01760930120 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১১২ ‡gvt AvwbQzi ingvb g„Z nv‡mb †mL g„Z Av‡gbv 8844575 050884 01725258678 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৩ ‡gvt Avãyj nvwjg ‡gvt †Qvinve Avjx   †gvQvt nvwjgv †eMg 8844575 050885 01732625163 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৪ ‡gvt Avt gvbœvb gi‡ZR ‡mvnvMx 8844575 050887 01307962704 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৫ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv ‡gvt †gvqv‡¾g gÛj ‡gvQvt Avgweqv †eMg 8844575 050888 01737865887 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৬ ‡gvt Avãyj gvbœvb ‡gvqv‡¾g †nv‡mb Avw¤^qv †eMg 8844575 050889 01735936778 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৭ ‡gvQvt Qvjgv †eMg ‡gvt m`vB miKvi ‡gvQvt Rûiv †eMg 8844575 050890 01735936778 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৮ ‡gvQvt †mv‡bKv †eMg R‡e`v †eMg 8844575 050893 01768630629 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১১৯ ‡gvQvt †Lv‡`Rv †eMg ‡gvt †gvm‡jg gÛj ‡gvQvt gv‡jKv †eMg 8844575 050895 01776667024 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১২০ ‡gvt kvgQzj fzBqv Avt gwR` ‡gvQvt Av‡bvqviv  8844575 050896 017243588974 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১২১ ‡gvt byiæj û`v ‡gvt byiæj Avjg ‡gvQvt byiRvnvb  8844575 050899 01943345815 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১২২ ‡gvt Avt QvËvi †mL Qv‡`K †mL ‡gvQvt mwKZb †eMg 8844575 050900 01767877608 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১২৩ ‡gvt ev`kv wgqv Rvgvj DwÏb Lvb dv‡Zgv †eMg 8844575 050904 01734988834 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১২৪ Avwgi †nv‡mb mive gÛj BqvZb 8844575 050905 01726366359 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১২৫ ‡gvt Avt †mvevnvb miKvi bI‡ki miKvi AvQvZb 8844575 050909 01757006663 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর
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১১২৬ ‡gvt Avkivd gÛj ‡gvt gyQv gÛj ‡gvQvt Av‡qkv †eMg 8844575 050911 01727305589 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১২৭ ‡gvQvt QvKvZ †nv‡mb AvdvR DwÏb ‡gvQvt Qv‡jnv 8844575 050914 01778312189 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১২৮ ‡gvt Avjv DÏxb ZvjyK`vi igRvb ZvjyK`vi Avwgbv 8844575 050915 01718945447 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১২৯ ‡gvt Avey nvwbd ‡gvdv¾j gÛj ‡gvQvt iv‡eqv 8844575 050916 01749943650 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩০ ‡gvt nvwg`yj Bmjvg ‡gvt myRveZ Avjx †mL g„Z AvQvZb †eMg 8844575 050920 01768828398 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩১ ‡gvt dRj gÛj eyjy gÛj ‡gvQvt nv‡Riv †eMg 8844575 050922 01737176398 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩২ ‡gvt Avãyi mvËvi gÛj AvwRRj gÛj ‡gvQvt mšÍwk †eIqv 8844575 050923 01708730347 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৩ ‡gvQvt AvwQqv †eMg ‡gvt nhiZ gÛj ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg 8844575 050924 01826180243 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৪ ‡gvt gwZqvi fzBqv ev`y fzBqv evQvZzb 8844575 050925 01765179854 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৫ ‡gvt Rvnv½xi Avjg Avt mvËvi ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050929 01706919495 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৬ ‡gvt BDmyd Avjx †mL Kv‡kg Avjx †mL ‡gvQvt nvwjgv LvZzb 8844575 050930 01759665951 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৭ ‡gvt Avj-Avwgb miKvi g„Z Avmve miKvi ‡gvQvt AvwQqv LvZzb 8844575 050931 01795877149 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৮ ‡gvt Beªvwng †nv‡mb ‡gvt Aveyj †nv‡mb †mL ‡gvQvt gv‡R`v †eMg 8844575 050932 01714525008 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৩৯ ‡gvt nv‡Qb Avjx Rbve Avjx  †Mvjvc Rvb 8844575 050934 01777930232 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪০ ‡gvt Rvnv½xi  dRj fzBqv ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb 8844575 050936 01743395726 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪১ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ‡gvt BQvnvK Avjx Kzwm©qv †eMg 8844575 050938 01720190695 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪২ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt †Mvjevi cÖvs ‡gvQvt kni fvby 8844575 050940 01711302084 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪৩ ‡gvt Rûiæj Bmjvg g„Z †Mvjevi †nv‡mb ‡gvQvt kv‡ni evby 8844575 050942 01716895147 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪৪ ‡gvt nv‡iR gÛj eyjy gÛj nv‡Riv †eMg 8844575 050943 01756877175 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪৫ ‡gvt bvbœy gÛj ‡gvt Avt mvËvi gÛj ‡gvQvt jvj fvby 8844575 050945 01768894866 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪৬ ‡gvt †iRvDj Kwig †ZvZv Avt iwng   †gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 050946 01785014592 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪৭ ‡gvt Bdmyd Avjx miKvi Beªvwng †nv‡mb miKvi evnvZb †bQv 8844575 050947 01731184834  Pvjv ঝোঐর

১১৪৮ ‡gvt Avt iwk` nvRx †gvt myRveZ Avjx AvQvZb 8844575 050948 01712799822 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৪৯ ‡gvt gvmy` ivbv ‡gvt Avt mvjvg ‡gvQvt g‡bvqviv LvZzb 8844575 050950 01915360662 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫০ ‡gvt Avt iv¾vK gÛj ‡gvt †Qvinve Avjx gÛj ‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 050951 01308467099 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫১ ‡gvt Kvjvg miKvi Liæjøv miKvi ‡gvQvt jwZdb †eMg 8844575 050952 01737335627 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫২ ‡gvt Avt jwZd weiæ miKvi mywdqv 8844575 050955 01718016050 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫৩ ‡gvt mIKZ Avjx Lvub ‡gvt nvwjg Lvb ‡gvQvt gwR©bv †eMg 8844575 050960 01740185663 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫৪ ‡gvt dwb ZvjyK`vi ‡gvt gbRy  †gvQvt †Lv‡`Rv 8844575 050961 01310974382 cwg Pvjv ঝোঐর

১১৫৫ ‡gvt dRjvi ingvb Qvgvb cÖvgvwbK fvby †eMg 8844575 050962 01791216050 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫৬ ‡gvt GbQve Avjx †mL nv‡Pb Avjx †mL Av‡gbv †eMg 8844575 050963 01724545256 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫৭ ‡gvt Igi Avjx AvK›` Aveyj Kv‡kg Rv‡e`vb 8844575 050964 01712943341 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫৮ ‡gvt AvKei Avjx ‡gvt Igi Avjx ‡gvQvt Avwgbv LvZzb 8844575 050965 01712943341 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৫৯ ‡gvt Avt nvwg` cÖvgvwbK Qvgvb cÖvgvwbK ‡gvQvt Rwibv †eMg 8844575 050967 01926793005 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬০ ‡gvt mvBdzj  †gvi‡ZR Avjx ‡mvnvMx 8844575 050969 01793458711 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬১ ‡gvt †ejvj †nv‡mb ‡Kvie Avjx iwngv 8844575 050971 01775464061 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬২ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg bRveZ Avjx Avwgbv †eMg 8844575 050975 01773579989 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৩ ‡gvt nvwbd cÖvgvwbK ‡gvt †Kvev` Avjx ‡gvQvt nvwjgv †eMg 8844575 050976 01784562173 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৪ ‡gvt AvwbQzi ingvb L›`Kvibyi †nv‡mb L›`Kvi mwKbv 8844575 050981 01762283965 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৫ ‡gvt kwn`yj Bmjvg g„Z nigyR g„Z kvgQzbœvnvi 8844575 050982 01310609919 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৬ ‡gvt Avãym mvgv` ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ‡gvQvt mv‡Liv †eMg 8844575 050984 01722024071 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৭ ‡gvt Avt gwgb gÛj ‡gvt kvRvnvb Avjx gÛj‡gvQvt gwiqg †eMg 8844575 050987 01735936025 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৮ ‡gvt nvwg`yj Bmjvg Kv‡kg ZvjyK`vi ‡gvQvt nv‡Riv †eMg 8844575 050989 01723885022 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১৬৯ ‡gvt Avey QvB` ‡gvt nweei  †gvQvt nvwjgv 8844575 050990 01750784950 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭০ ‡gvt kvn Avjg ‡gvt myiæZ Avjx ‡gvQvt ivwnjv 8844575 050993 01748705402 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭১ ‡gvt mv‡n` Avjx ‡gvt Zzdvb gÛj ‡gvQvt Qv‡e`vb †eMg 8844575 050995 01706571897 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭২ ‡gvt ing Avjx gÛj ‡gvt Avey gyQv gÛj ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb 8844575 051010 01787116702 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭৩ ‡gvt dRjyj Kwig ‡gvt Avt gvbœvb ‡gvQvt Qv‡jKv †eMg 8844575 051014 01916802998 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭৪ ‡gvt †mwjg cÖvgvwbK kvRvnvb cÖvs  †gvQvt mywdqv †eMg 8844575 051016 01743711386 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর
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১১৭৫ ‡gvQvt Kvgiæbœvnvi  †gvt †nv‡mb cÖvgvwbK ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb 8844575 051017 01750720689 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭৬ ‡gvQvt †ivRx †eMg ‡gvt Avãyi iwk` miKvi ‡gvQvt gwiqg †eMg 8844575 051018 01719128392 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭৭ ‡gvt gwZDi ingvb g„Z Qvgv` fvby g„Z mv‡niv fvby 8844575 051021 01718996321 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭৮ ‡gvt e°vi †kL ‡gvt Avc‡Qi †kL ‡gvQvt evnvZb  8844575 051022 01765509737 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৭৯ ‡gvt Avt Qvgv` gÛj Imgvb Mwb ‡gvQvt †mv‡bKv †eMg 8844575 051024 01741640031 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮০ ‡gvt †bRve Avjx gÛj ‡gvt †mvinve Avjx gÛj‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 051030 01956397132 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮১ ‡gvQvt gwR©bv †eMg ‡gvt gwReyi gÛj ‡gvQvt ‡Lv‡`Rv †eMg 8844575 051035 01739736941 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮২ ‡gvt wQwÏK ‡gvt †mvjvqgvb †mL ‡gvQvt  †mv‡bKv †eMg 8844575 051036 01746327703 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৩ ‡gvQvt AvwQqv LvZzb evnvR †kL iwnjv LvZzb 8844575 051037 01771055708 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৪ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt ïKzi Avjx Lvb ‡gvQvt QzivZzb 8844575 051038 01754168873 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৫ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb  †gvQvt Qv‡Kiv †eMg 8844575 051039 01725950725 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৬ ‡gvt Q‡ei Avjx g„Z Imgvb Avjx ‡gvQvt meyiv †eMg 8844575 051040 01723727798 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৭ ‡gvt Rwni DwÏb ‡gvt AvRg cÖvgvwbK ‡gvQvt gv‡jKv LvZzb 8844575 051041 01306980664 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৮ ‡gvQvt nvIqv †eMg ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ‡gvQvt evZvwm †eMg 8844575 051042 01715520471 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৮৯ ‡gvt AvjZvd g„Z †Kvie Avjx g„Z iwngv 8844575 051043 01748648469 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯০ ‡gvt Gg`v`yj g„Z bvwRg DwÏb ‡gvQvt ivweqv †eMg 8844575 051044 01790394595 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯১ ‡gvt Avmjvg DwÏb g„Z bvwRg DwÏb  †gvQvt iv‡eqv 8844575 051045 01759978137 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯২ ‡gvt Avqbvj nK g„Z BmgvBj †mL g„Z KZ fvby 8844575 051046 01705315448 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৩ ‡gvt Rwjj †mL ‡gvt †iv¯Íg Avjx †mL ‡gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 051047 01308460402 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৪ ‡gvt iwdKzj igRvb Avjx Avwgbv 8844575 051049 01766521664 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৫ ‡gvt †Qvinve Avjx †mL ‡gvt †iv¯Íg Avjx †mL ‡gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 051050 01761952396 c~e© cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৬ ‡gvt Avjg evey Kvgvj AvK›` ‡gvQvt  †R¨v¯œv †eMg 8844575 051051 0178501424 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৭ ‡gvQvt kvwnbyi LvZzb Avey †nbv †gv¯Ídv Kvgvj‡gvQvt Avqkv †eMg 8844575 051054 01768828398 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৮ ‡gvt Avãyyj gvbœvb g„Z †gvt ev`y fyBqv g„Z evQvZb 8844575 051055 01757144136 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১১৯৯ ‡gvt Kvgiæj  †gvt AvgRv` †nv‡mb ‡gvQvt mv‡jnv 8844575 051056 01719232191 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১২০০ ‡gvt †gvZv‡je ‡nv‡mb Avt iwng gÛj ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 058098 01745669807 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১২০১ ‡gvt gwZqvi miKvi Lyiæjøvn miKvi ‡gvQvt jwZdb 8844575 059954 01784015797 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১২০২ ‡gvQvt gwbRv ‡gvt Kig Avjx ‡gvQvt Qzigv`vb 8844575 060907 01794384669 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১২০৩ ‡gvt BDmyd gÛj  †nv‡mb gÛj  †Lv‡`Rv †eMg 8844575 080002 01938756338 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২০৪ Avt iv¾vK gÛj Imgvb gÛj Av‡gbv †eMg 8844575 080003 01318730948 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২০৫ byi bex ‡gvt iv¾vK gÛj byiRvnvb 8844575 080004 01753927644 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২০৬ byi Bmjvg   †gvt iv¾vK gÛj byiRvnvb †eMg 8844575 080005 01770924314 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২০৭ ‡gvQvt QzivZb †eMg R‡eŸi miKvi Rvwgjv †eMg 8844575 080007 01798316154 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২০৮ ‡gv: mvB`yj Bmjvg  †gv: ew`D¾vgvb Lvb ‡gvQv: †mv‡bKv LvZzb 8844575 080010 01738297085 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২০৯ ‡gvt Avãyj gwgb Luvb gq`vb Lvu  †gvQvt AvbRvZb †eMg 8844575 080011 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১০ ‡gvt Avãyj Lv‡jK †gvjøv g‡nR †gvjøv ‡gvQvt mb‡ZR †eIqv 8844575 080012 01744216443 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১১ ‡gvt Avãyi ingvb ‡gvt Avãyj nvwg` ‡gvQvt iwngv †eMg 8844575 080015 01740927065 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১২ evey Lvub g„Z AvwRR Lvb `yjvjx ‡eMg 8844575 080016 01790721249 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১৩ ‡gvQvt ivwk`v †eMg iæ¯Íg Avjx †mL AvwQqv †eMg 8844575 080017 017808411242 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১৪ ‡gvQvt gwiqg  †gvt byi‡nv‡mb miKvi ‡gvQvt Lvw`Rv †eMg 8844575 080019 01766543359 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১২১৫ ‡gvQvt Pvqbv †eMg AvKevi gÛj ‡gvQvt kvgQzbœvnvi 8844575 080020 01962516718 ga¨cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১৬ Avt evwiK Avt iv¾vK  †Rvmbv †eMg 8844575 080021 01939527448 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১৭ ‡gvt Avt iv¾vK ZvjyK`vi kvgQz ZvjyK`vi A‡njv †eMg 8844575 080022 01747770812 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১৮ ‡gvQvt †invbv †eMg ‡gvt GbZvR ZvjyK`vi  †gvQvt g‡bviv †eMg 8844575 080023 01764747798 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২১৯ g‡dj DwÏb ZvjyK`vi AvdQvi Avjx ZvjyK`vi gwiqg †eMg 8844575 080024 01701430961 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২০ kvwšÍ ‡eMg bv‡qe Avjx Zvs gv‡R`v †eMg 8844575 080026 ############ c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২১ ‡gvQvt wkwiqv †eMg ‡mvbvDjøvn cÖvs ‡gvQvt Zvivfvby 8844575 080027 01789850522 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২২ gv‡njv †eMg RyeŸvi †kL Zûiv †eMg 8844575 080028 01310974378 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২৩ ‡gvt gvmy` ivbv ‡gvt Avt †gvZv‡je  †gvQvt g‡bvqviv †eMg 8844575 080029 01748753582 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর
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১২২৪ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Lvb gq`vb Avjx Lvu  †gvQvt AvbRvZb †eMg 8844575 080031 01779-642143 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২৫ gyRvg ZvjyK`vi nvivb ZvjyK`vi ‡iwRvqv †eMg 8844575 080032 01732368843 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২৬ ‡gvt Avãyj gÛj ingvZzjøvn ‡gvQvt gvngy`v †eMg 8844575 080033 01782240295 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২৭ Qvewbv e‡Mg Avt KzÏyQ dwi`v †eMg 8844575 080034 01720344676 DËi PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২৮ ‡gvQvt Avbœv †eMg g„Z Avãyj gv‡R` Lvu ‡gvQvt iv‡njv †eMg 8844575 080035 01798949192 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২২৯ byiæj †gvnv¤§` ‡gvt Ryovb cÖvgvwbK Avwgbv ‡eMg 8844575 080036 01764567644 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩০ ‡gvt dzjvj †nv‡mb ingvZzjøvn gvngy`v †eMg 8844575 080037 01927783014 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩১ ‡nv‡mb Avjx gÛj ïKzi Avjx gÛj gv‡jKv †eMg 8844575 080038 01729372679 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩২ A‡R` Avjx Ryivb Avjx gv‡R`v †eMg 8844575 080039 01302877035 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৩ ‡gvQvt mvwn`v †eMg ‡gvt ïKzi Avjx gÛj ‡gvQvt gv‡jKv LvZzb 8844575 080041 01723885056 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৪ ‡gvQvt †mwjbv †eMg ‡gvt dRjy Avjx ‡gvQvt Zûiv †eMg 8844575 080043 01795399810 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৫ ‡gvQvt wjwj †eMg g„Z iwngv †eMg 8844575 080044 01735197391 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৬ Kzjmyg †eMg Ryivb miKvi Av‡jqv †eMg 8844575 080046 01782789252 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৭ ‡gvt gvbœvb gÛj AwR` gÛj  †gvQvt AwgQv †eMg 8844575 080048 01706990447 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৮  †gvt bv‡qe Avjx ingvZzjøv gÛj ‡gvQvt gvngy`v †eMg 8844575 080049 01734203785 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৩৯ ‡gvt Avãyj jwZd Lvb g„Z gq`vb Lvb  †gvQvt evby †eMg 8844575 080050 01771303977 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪০ Avt Kv‡`i gÛj ïKzi Avjx gÛj gv‡jKv †eMg 8844575 080054 01706489445 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪১ ‡gvt kvwnb miKvi ‡gvt evnvR miKvi Qeyiv †eMg 8844575 080055 01784421192 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪২ AvKei wkK`vi myRve wkK`vi Avweqv LvZzb 8844575 080057 01751437891 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৩ ‡gvQvt †kdvjx †eMg ‡gvt evnv`yi cÖvgvwbK ‡gvQvt eyjyqviv †eMg 8844575 080058 01723591649 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৪ QvBdzj Bmjvg gyRv gÛj Kzw¯Í †eMg 8844575 080061 01307973148 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৫ ‡gvt ïKzi Avjx miKvi Kv‡kg Avjx Rv‡gjv 8844575 080063 01302867342 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৬ ‡gvt †jvKgvb †nv‡mb ZvjyK`vi gwdR DwÏb ZvjyK`vi  †gvQvt meyiv LvZzb 8844575 080065 01717338674 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৭ kÖx ïmvšÍ ivReskx nwi‡evjv ivReskx  †iby evjv 8844575 080066 01799014756 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৮ ‡gvt AvRv` †gvjøv Kwei †gvjøv ‡gvQvt giwRbv †eMg 8844575 080067 01798488417 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৪৯ wekv ZvjyK`vi g‡`‡Qi ZvjyK`vi myivZb †eMg 8844575 080068 01772448807 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫০ ‡gvt wMqvm DwÏb ‡gvt Aveyj Lvb evby †eMg 8844575 080069 01709017786 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১২৫১ ‡gvt Rqbvj gÛj gv‡ni Avjx gÛj Rvwgjv †eMg 8844575 080070 01748753582 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫২ ‡gvt kvnRvnvb ZvjyK`vi ‡gvt AvgRv` Avjx ZvjyK`vi‡gvQvt AvwQqv LvZzb 8844575 080071 01760438500 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৩ AvjZvd †nv‡mb Puv` Avjx Rwgib †eMg 8844575 080072 01890957374 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৪ ‡gvt AvjnvR Ryivb cÖvgvwbK evnv`yj cÖvs evnvZb †eIqv 8844575 080073 01302877035 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৫ ‡gvt AvQv`yj gÛj g„Z †gvt Avãyj KzÏym gÛj‡gvQvt Av‡gbv †eMg 8844575 080074 019692516718 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৬ ‡gvQvt †mwjbv †eMg Wv³vi †mivRyj nK Rvnvbviv †eMg 8844575 080075 01715349261 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৭ ‡gvt AvãyQ Qeyi evkx miKvi Rv‡e`v  †eMg 8844575 080078 01760161574 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৮ ‡gvt wekv cÖvgvwbK  †m‡K›`vi Zûiv †eMg 8844575 080079 01763552384 PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৫৯ ‡gvt AvBqye Avjx g„Z gq`vb Avjx Lvu  †gvQvt AvbRvZb †eMg 8844575 080080 01726827956 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬০ ‡gvt gvbœvb gÛj evwk miKvi ‡Lv‡`Rv 8844575 080081 01747241527 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬১ ‡gvt Avãyjøvn Avt evix mwLbv †eMg 8844575 080083 01785519866 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬২ ‡gvt mvËvi miKvi nvweeyi ingvb  †gvQvt †iwRqv †eMg 8844575 080084 0130091128 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬৩ ‡gvt mvËvi ZvjyK`vi AvdQvi Avjx ZvjyK`vi gwiqg †eMg 8844575 080086 01760299708 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬৪ GbQve Avjx g„Z †Zvg‡Qi Avjx g„Z gwbRv †eMg 8844575 080087 01302398585 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬৫ ‡gvt Avãyi ingvb ZvjyK`vi gwdR DÏxb ZvjyK`vi  †gvQvt Qeyiv †eMg 8844575 080088 01723885056 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬৬ ‡gvt iweDj Bmjvg ‡gvt Avwgbyj Bmjvg ‡gvQvt †mwjbv †eMg 8844575 080089 01734833637 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৬৭ ‡gvQvt KzjQzg ‡gvt †mvinve g„Z R‡gjv 8844575 080090 01723251502 ga¨cvov Pvjv ঝোঐর

১২৬৮ ‡gvt †mv‡jgvb  †nKgZ Avjx ‡gvQvt AvwQqv LvZzb 8844575 080091 01779802370 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১২৬৯ Avt Qvjvg ZvjyK`vi AvZvnvi Avjx ZvjyK`vi ‡kv‡bKv †eMg 8844575 080092 01754155111 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭০ ‡gvt GQve DÏxb †gvjøv ‡gvt Inve †gvjøv  †gvQvt Avwnjv LvZzb 8844575 080093 01766869465 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭১ ‡gvQvt byibvnvi †eMg  †gvt mv‡qvevjx gÛj  †gvQvt Qv‡jKv †eMg 8844575 080094 01760352442 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭২ wkDwj †eMg Kvgiæ¾vgvb †kL Zviv †eMg 8844575 08-0095 01751022446 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর
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১২৭৩ gybœy Lvb AvwRR Lvb `yjvjx  †eMg 8844575 080096 01756240536 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭৪ Kv‡`i ZvjyK`vi  †gv`v‡”Qi ZvjyK`vi myivZb †bQv 8844575 080097 01409550870 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭৫ ‡gvt Avãyj gvbœvb AvBb DwÏb wkK`vi Zbyiv LvZzb 8844575 080099 01762608040 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭৬ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ‣PZb gÛj ‡gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 080100 01734011476 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭৭ ‡gvQvt Rv‡n`v †eMg ‡gvt Avdmvi Avjx ‡gvQvt m~h©nvb ‡eMg 8844575 080101 01766785510 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৭৮ ‡gvQvt mxgv †eMg ‡gvt Kwei †gvjøv ‡gvQvt gwR©bv 8844575 080104 01778243721 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১২৭৯ ew`D` Rvgvb Avt Rwjj †kL mv‡niv †eMg 8844575 080105 01990881668 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮০ nvmvb Avjx gÛj ïKzi Avjx gÛj gv‡jKv †eMg 8844575 080106 01791216094 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮১ wmwÏK Avjx Avey Zv‡ni iwngv †eMg 8844575 080107 01926893457 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮২ ‡gvt Avjx AvKei g„Z †gvt Avey Zv‡ni ‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 080108 01920140598 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৩ g›Uz †kL Rwjj †kL Av‡gbv †eMg 8844575 080109 01993131546 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৪ ‡gvQvt iægvbv LvZzb ‡gvt Avãyj gv‡jK ‡gvQvt nvR‡iv †eMg 8844575 080110 01783462234 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৫ ‡gvt ewb Avwgb miKvi evwk gyÝx miKvi Ry‡e`v †eMg 8844575 08-0111 01783014181 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৬ ‡gvt kwdKzj Bmjvg gq`vb cÖvgvwbK mywdqv †eMg 8844575 080112 01735197391 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৭ ‡gvt wbRvg DÏxb ‡gvt ïKzi Avjx Lvub ‡gvQvt QzivZb 8844575 080113 01729120256 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৮ mvgv` wkK`vi KzÏym wkK`vi  †ejx †eMg 8844575 080116 017738943 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৮৯ kvnbvR e‡Mg jvj Pvu` ‡eMg Av‡gbv †eMg 8844575 080117 01744251577 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯০ AvRvnvi Avjx ZvjyK`vi AvgRv` Avjx ZvjyK`vi AvwQqv †eMg 8844575 080118 01957415093 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯১ mywg †eMg Ryivb Avjx iæwe †eMg 8844575 080119 01706744544 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯২ ‡gvt †ki Avjx gÛj ingvZzjøvn  †gvQvt gvngy`v †eMg 8844575 080120 01718803816 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৩ ‡gvt kwn`yj Bmjvg  †gvt Avãyj evwiK  †gvQvt mwKbv †eMg 8844575 080121 01718995776 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৪ ‡gvQvt †nvm‡b Aviv †eMg ‡gvt nvweei ingvb Lvb ‡gvQvt †iwRqv †eMg 8844575 080122 01957415093 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৫ AvRg Avjx AvKzj Avjx Av‡gbv †eMg 8844575 080123 01307962783 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৬ byi Bmjvg Lvb ‡mivR Lvub Av‡gbv †eMg 8844575 080124 01734738480 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৭ ‡gvt gybQyi Lvb ‡gvt jwZd Lvb ‡gvQvt Zviv ‡eMg 8844575 080125 01771303977 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৮ ‡gvt MvRx miKvi g„Z gyQv miKvi ‡gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 080126 01792519031 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১২৯৯ ‡gvt gv‡¾g cÖvgvwbK  †gvt AvjnvR¡ Ryivb cÖvgvwbK  †gvQvt gv‡R`v  †eMg 8844575 080127 01902211275 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০০ Avt iwk` g„Z †Mvjevi †nv‡mb g„Z m~h© †eMg 8844575 080128 01726662378 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০১ ‡gvt Avj gvngy` g„Z dwKi AvK›` g„Z kvšÍkvn †eIqv 8844575 080129 01798205842 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০২ ‡gvt iæ‡ej ivbv ‡gvt kvnRvnvb Avjx  †gvQvt iæweqv †eMg 8844575 080131 01932744086 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৩ ‡gvQvt gvngy`v †eMg ‡gvt Aveyj †nv‡mb miKvi‡gvQvt nvRiv LvZzb 8844575 080132 01768292713 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৪ Avãyj Kvjvg Kvgvj wmK`vi GQvZb †eMg 8844575 080133 01726-847336 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৫ ‡gvt BDmyd Avjx Av‡Qi DwÏb R‡e`v †eMg 8844575 080136 01770484198 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৬ Qv‡bvqvi †nv‡mb  †Qv‡jgvb Av‡bvqviv †eMg 8844575 080138 01791607933 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৭ ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt  †Kvievb Avjx ‡gvQvt mywdqv †eMg 8844575 080140 01723297707 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৮ ‡gvt kv‡n` Avjx ewQi DwÏb Zviv evby 8844575 080142 01795353735 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩০৯ ‡gvt †mv‡nj ivbv ‡gvt Bgvb Avjx ‡gvQvt kvgQzbœvnvi 8844575 080143 01721592355 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১০ ‡gvt ‡njvj DwÏb miKvi g„Z gvkvDjøvn miKvi mnievby †eMg 8844575 080146 01746692439 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১১ ‡gvt kwn`yj Bmjvg iæ¯Íg miKvi Rv‡n`v 8844575 080148 01744246499 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১২ i¯Íg miKvi evwk miKvi ‡Lv‡`Rv 8844575 080149 01744246499 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৩ ‡gvt ‡evinvb Avjx miKvi ‡gvt gvmvDjøvn ‡gvQvt mnievby 8844575 080152 01745371435 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৪ ‡gvt Rûiæj Bmjvg g„Z GRvevjx Bmjvg g„Z †RbvZb †eMg 8844575 080153 01771371987 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৫ bvwQgv ‡eMg QvËvi iwngv †eMg 8844575 080156 0186801150 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৬ ‡gvt AvwbQzi ingvb Avãyj gwR` miKvi  †gvQvt Qeyiv †eMg 8844575 080158 01710439674 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৭ ‡gvt Avãyj gwR` miKvi AvQve DwÏb miKvi nhiZb †eMg 8844575 080159 01948684833 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৮ ‡gvt Bdmyd miKvi evwk miKvi Rv‡e`v ‡eMg 8844575 080160 01767842858 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩১৯ ‡gvt Aveyj Kvjvg gÛj iwng eK‡kv gÛj A‡njv †eMg 8844575 080162 01770097630 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২০ ‡gvt gvmy` ivbv iæ¯Íg miKvi  †gvQvt Rv‡n`v †eMg 8844575 080163 01744246499 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২১ ‡gvQvt Avbœv †eMg ‣PZb gÛj ‡gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 080164 01777964929 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর
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১৩২২ ew`D¾vgvb AvZveyjøv mv‡Kiv †eMg 8844575 080166 01742993754 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৩ Qv‡bvqvi †nv‡mb gq`vb Avjx Lvu  †gvQvt AvbRvZb †eMg 8844575 080168 01735280124 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৪ ‡gvQvt Rûiv †eMg Rvdi Avjx gÛj Av‡gbv  8844575 080169 01724482194 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৫ R‡e` Avjx Av‡Qi DwÏb R‡e`v †eMg 8844575 080170 01706614119 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৬ ‡gvQvt kvnvbv †eMg ‡gvt Zv‡ni gÛj ‡gvQvt byiRvnvb gÛj 8844575 080171 01636500361 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৭ ‡gvt Avãyj nvbœvb gÛj AwR` gÛj  †gvQvt iwgQv †eMg 8844575 080172 01752539038 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৮ ‡gvt M‡Äi cÖvgvwbK ingvb cÖvgvwbK Qwe 8844575 080174 01918508319 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩২৯ ‡gvt Aveyj †nv‡mb miKvi ewQi DÏxb miKvi kwidv LvZzb 8844575 080177 01711467576 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩০ Rûiæj Bmjvg mvËvi ZvjyK`vi Rvnvbviv †eMg 8844575 080179 01317958756 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩১ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg  †gvt Wvt iIkb ZvjyK`vi  †gvQvt Rwgjv †eMg 8844575 080182 01711467576 ga¨cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩২ ‡gvt †gvKv‡ÏQ byi †nv‡mb ‡gvQvt gv‡jKv 8844575 080183 01799367820 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১৩৩৩ ‡gvt ivwk`yj nvmvb g„Z †gvnv¤§` Avjx g„Z nv‡Riv LvZzb 8844575 080184 01707599123 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩৪ Av‡kiv †eMg eybv` Avjx jvj evby 8844575 080185 01754136609 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩৫ ‡gvt `yjvj †nv‡mb gÛj gyRvd&di gÛj `yjdv †eMg 8844575 080186 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩৬ Avkivdzj Bmjvg ‡gvt `yjvj †nv‡mb gÛj ‡gvQvt Kzjmyg †eMg 8844575 080187 01724862271 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩৭ ‡gvt BwÏm Avjx  †gvt gv½b Avjx miKvi  †gvQvt g‡bvqviv †eMg 8844575 080189 01765507041 ga¨cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩৮ ‡gvQvt Pvqbv †eMg  †jvKgvb miKvi nvwgQv †eMg 8844575 080191 01775240133 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৩৯ ‡gvt Avãyj gv‡jK gÛj AwQgywÏb gÛj jwZdb †eMg 8844575 080192 01792241539 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪০ ‡gv¯ÍvK Avn‡g` GšÍvR Avjx ggZvR †eMg 8844575 080193 01725744595 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪১ ‡gvt gvneye ingvb g„Z Avt AvwRR gÛj  †gvQvt Avwgbv †eIqv 8844575 080194 01920409858 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪২ ‡gvt Rûiæj Bmjvg g„Z †m‡K›`vi Avjx g„Z nv‡Qb evby 8844575 080197 01747013373 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪৩ ‡gvQvt ggZv †eMg ‡gvt nvmvb cÖvgvwbK ‡gvQvt Zvivfvbyy 8844575 080199 01726028113 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪৪ ‡gvQvt †mdvjx †eMg g„Z jvBjx 8844575 080200 01754168145 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪৫ ‡gvQvt gyw³ LvZzb ‡gvt Avt mvjvg ‡gvQvt i‡O`vb 8844575 080201 0176882919 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১৩৪৬ ‡gvt Avey e°vi gÛj dwKi gÛj  †gvQvt AvwgQv †eMg 8844575 080202 01732594312 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪৭ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡gvt Avey e°vi gÛj ‡gvQvt kvgQzb bvnvi 8844575 080203 01732594312 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪৮ ‡gvt &Iqvevq`yj Bmjvg ‡gvt `v‡ivM Avjx gÛj ‡gvQvt mwKbv †eMg 8844575 080204 01777605179 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৪৯ ‡gvt Avãyi iv¾vK BmgvBj †nv‡mb ‡Lv‡`Rv 8844575 080206 01721449420 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫০ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv  †gvt BDbym Avjx  †gvQvt m~h© †eMg 8844575 080209 01766347126 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫১ Avt evix R`y miKvi iwnZb ‡eMg 8844575 080211 01762302401 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫২ Avãyj iv¾vK gÛj dwKi gÛj  †gvQvt iwgRv †eMg 8844575 080216 01775240133 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৩ ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb MvRx Avt mvËvi miKvi  †gvQvt †gv‡gbv LvZzb 8844575 08-0220 01710798876 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৪ ‡gvt BDbym Avjx  †gvt AvbQvi Avjx  †gvQvt †ibyKv †eMg 8844575 08-0221 01718678325 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৫ ‡ibyKv †eMg ev`ywj †eMg ‡Lv‡`Rv †eMg 8844575 08-0222 01764750221 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৬ ‡gvt Avey e°vi ‡gvt Kvjy wmK`vi ‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 080224 01718945426 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৭ bvwQgv †eMg iv¾vK †gvjøv kvwšÍ †eMg 8844575 080225 01912701059 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৮ Kvjy wkK`vi Rvjvj wkK`vi RqZb †eMg 8844575 080226 01700568219 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৫৯ bvwQgv †eMg ‡gvt Bdmye Avjx ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg 8844575 080227 01917017254 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬০ ‡iRvDj Kwig Kvjy wkK`vi AvwQqv †eMg 8844575 080228 01718945426 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬১ Avt iwng gwdR DwÏb iwngv †eMg 8844575 080230 01727851967 PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬২ AvKZvi wkK`vi g„Z gK‡Q` wkK`vi g„Z `ywj †eMg 8844575 080231 01961517835 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৩ kvgbv †eMg A‡R` Avjx gqbv †eMg 8844575 080232 01727851967 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৪ ‡Zvdv¾j g„Z Avey Zv‡ni iwngv †eMg 8844575 080238 01987236604 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৫ ‡gvt wbRvg DÏxb Kwig e· ‡gvQvt Qvqiv †eMg 8844575 080240 01726932154 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৬ mvwn`v †eMg AvRMi †kL ‡Mv‡jRvb 8844575 080242 01751442819 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৭ ‡gvt myRveZ Avjx gÛj eyR© Avjx gÛj m~h© †eMg 8844575 080245 01959989229 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৮ ‡gvt ev”Pz miKvi kvRvnvb Avjx miKvi ‡gvQvt Rûiv †eMg 8844575 080246 01735144424 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৬৯ ‡gvt Avãyj mvgv` miKvi ‡gvt  †mivjx miKvi ‡gvQvt Rv‡gjv †eMg 8844575 080248 01788284902 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭০ ‡gvt †ejvj †nv‡mb ‡gvt Aveyj †nv‡mb ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 8844575 080251 01849508330 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর
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১৩৭১ ‡gvt †ejv‡qZ †nv‡mb  †gvt †mi Avjx miKvi  †gvQvt Rv‡gjv †eMg 8844575 080252 01999360665 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭২ ‡Qvinve Avjx myRve gÛj meyiv †eMg 8844575 080253 01914596873 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৩ ‡gvt †nv‡mb Avjx ‡gvt nv‡Zg gÛj ‡gvQvt Avqkv †eMg 8844575 080254 01709022742 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৪ Avt ingvb ggZvR gÛj AvwQqv †eMg 8844575 080256 01308290803 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৫ ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb  †gvt Avãyj Kwig miKvi  †gvQvt kvgQzbvnvi 8844575 080259 01773358018 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৬ igRvb Avjx Avqvb gÛj Rvwgjv †eMg 8844575 080261 01799281936 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৭ wniv †eMg byiæj Bmjvg AvÄyqviv †eMg 8844575 080263 01735354673 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৮ gvneyeyi ingvb gvnZve DwÏb  iwngv †eMg 8844575 080265 01763466190 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৭৯ ‡mwjbv †eMg gyjøyK Pvb Rvnvbviv †eMg 8844575 080266 01309516996 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮০ iæbv †eMg Avt gwZb nvwQbv 8844575 080267 01766383053 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮১ Avt nvB miKvi Kv‡kg Avjx AvqvZb †eMg 8844575 080269 01987634989 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮২ Av‡gbv †eMg ‡mvbvDjøv Rv‡gjv †eMg 8844575 080271 01848141087 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৩ kwn`yj Bmjvg Avqvb gÛj Rvwgjv †eMg 8844575 080274 01796439097 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৪ ‡gvQvt wkíx †eMg ‡gvQvt gv‡R`v †eMg 8844575 080275 01727164275 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৫ ‡gvt †iRvDj nK  †gvt Avãyj Kwig miKvi †gvQvt kvgQzbœvnvi †eMg 8844575 080276 01773358018 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৬ ‡gvZv‡je ggZvR gnj AvwQqv †eMg 8844575 080278 01823134747 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৭ BmgvBj †nv‡mb  †b`y gÛj K`evby †eMg 8844575 080280 01787972372 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৮ ‡gvt bv‡Rg Aveyj †nv‡mb miKvi ‡bQvZb †eMg 8844575 080283 01742800232 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৮৯ Avt mvjvg ‡gvt AvBqye Avjx Qv‡jnv †eMg 8844575 080284 01716667826 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯০ ‡gvt kvn Avjg  †gvRv‡¤§j nK kvnvbv †eMg 8844575 080289 01732065082 PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯১ ‡gvt Avqbex  †gvt Rwic gÛj  †gvQvt myh© †eMg 8844575 080290 01726742325 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯২ Lywm©̀ v †eMg Rv‡gjv 8844575 080292 01725744595 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৩ ‡gvt BqvKze Avjx  †gvt Avãyj Qvjvg  †gvQvt iv‡eqv †eMg 8844575 080295 01985384830 ga¨ DËi PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৪ ‡gvt nvwg`yj Bmjvg ‡gvt g¨vjv gÛj ‡gvQvt nvwdRv †eMg 8844575 080296 01790147122 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৫ ‡gvt iweDj miKvi ‡gvt Avdmvi miKvi ‡gvQvt myeRvb †eMg 8844575 080299 01302677043 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৬ ‡gvt BqvwQb Avjx ‡gvt ‡jvKgvb gÛj ‡gvQvt nvwdRv †eMg 8844575 080301 01703344663 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৭ ‡gvt Avkivdzj  †gvt Avqbex  Av‡jqv †eMg 8844575 080304 01726742325 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৮ ‡gvt Avãyj Kwig miKvi  †gvK‡Zj †nv‡mb miKvi gwbRv LvZzb 8844575 080305 01773358018 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৩৯৯ Avt RveŸvi ZvjyK`vi AvZvnvi Avjx ZvjyK`vi ‡kv‡bKv †eMg 8844575 080314  c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০০ ‡gvt †iv¯Íg gÛj eyRy Avjx gÛj m~h© †eMg 8844575 080315 01760437758 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০১ ‡gvt Avwid Bgvg ‡gvt Aveyj †nv‡mb  Av‡bvqviv †eMg 8844575 080316 01711467576 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০২ ‡gvt Avt evwiK bv‡qe Avjx  gBdzj 8844575 080320 01733714125 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৩ m~h©¨ †eMg gwZ Lv g‡bvqviv †eMg 8844575 080321 01701402108 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৪ myiæ¾vgvb g„Z Aveyj Kvjvg myivZb  8844575 08-0325 01792122497 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৫ Avt AvIqvj Av‡iR Avjx nvwjgv 8844575 080326 01756199701 DËi PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৬ ‡gvQvt iæbv jvqjv  †gvt Avj gvngy`  †gvQvt iIkbvqviv 8844575 080327 01305326590 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg g„Z AwQgywÏb gÛj  †gvQvt jwZdb †eMg 8844575 080329 01700981400 cwðg cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৮ ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg ‡gvt †gjv gÛj ‡gvQvt nvwdRv †eMg 8844575 080330 01707722560 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪০৯ kwdKzj Bmjvg ewki DwÏb Zviv evby 8844575 080336 01732085355 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১০  †gvt †gvbv‡qg †nv‡mb Lvb gq`vb Avjx Lvu ‡gvQvt AvbRvZb †eMg 8844575 080337 01766902213 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১১ ZvR DwÏb ‡gvK‡Q` Avjx Zviv evby 8844575 080338 01937326767 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১২ Cgvb Avjx Avt QvËvi AvwQqv †eMg 8844575 080339 01989070130 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৩ ‡gvt jwZd cÖvgvwbK g„Z AvwRRj  †gvQvt evnvZb †eMg 8844575 080343 01728570445 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৪ ‡gvt ingZ Avjx miKvi AvZve Avjx cÖvs ‡Rvmbv †eMg 8844575 080346 01770175179 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৫ ‡gvt byi Avjg miKvi  †gvt Avãyj nvB miKvi  †gvQvt byiRvnvb †eMg 8844575 080348 01987634989 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৬ Zvwbvqv myjZvbv kvgmyj Avjg ‡kL K`evby 8844575 080349 01726084235 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৭ ‡gvt †Mvjvc gÛj Rwic gÛj m~h©¨ †eMg 8844575 080350 01929430173 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৮ g‡bvqviv †eMg gnmxb Avjx ivwnjv †eMg 8844575 080352 01960857494 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪১৯ AvRnvi wmK`vi Kvgvj wmK`vi ‡`Qviæb †eMg 8844575 080353 01917482781 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর



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

১৪২০ ‡gvt Avãyj nvB  g„Z AvdRvj fzBqv  †gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 080354 01704512701 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২১ wgRvbyi ingvb ZvjyK`vi M‡Äi ZvjyK`vi byiRvnvb †eMg 8844575 080355 01748360525 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২২ nvmvb Avjx Avqbvj miKvi g„Z nvwg`v 8844575 080356 01710798312 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২৩ Kzievb gÛj g„Z †Mvjevi gÛj g„Z m~h© evby 8844575 080357 01766050741 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২৪ ZzRvg gÛj  †Mvjevi gÛj m~h© evby †eMg 8844575 080358 01792491321 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২৫ Bm‡gvZviv †eMg BmgvBj wgqv ivweqv †eMg 8844575 080361 019133616355 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২৬ ‡gvt †`j‡Lvm Lvb ‡gvt byi †nv‡mb ‡gvQvt gv‡jKv 8844575 080362 01770260079 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১৪২৭ ‡ivKb †nv‡mb Lvb kvšÍv †nv‡mb Lvb Bm‡gvZviv †eMg 8844575 080364 01764579258 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২৮ ‡gvt †LvKb †nv‡mb Lvb ‡gvt kvšÍv †nv‡mb Lvb ‡gvQvt Bm‡gvZviv †eMg 8844575 080365 01724216605 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪২৯ `yjvj gÛj ‡nv‡mb gÛj ‡Lv‡`Rv †eMg 8844575 080366 01713709024 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩০ ‡gvt ev‡m` miKvi m‡šÍl miKvi ‡gvQvt fvby 8844575 080367 01765250871 ga¨ cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৩১ wgbv †eMg Avey mvB` ‡mL wjwj ‡eMg 8844575 080368 01939557442 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩২ Bqvmwgb †eMg Aveyj †nv‡mb  iwngv †eMg 8844575 080369 01701983869 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৩ kvšÍv Lvb A‡n`vjx Lvb Wvwjg Lvb 8844575 08-0370 01760974539 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৪ wjwj †eMg mLxZb †eMg 8844575 080371 01713709024 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৫ ‡invbv †eMg kv‡n` Avjx ‡iv‡Kqv †eMg 8844575 080372 01795353735 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৬ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ingvZzjøv gÛj gvngy`v †eMg 8844575 080373 01764750061 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৭ ‡mv‡jgvb Pvu` Avjx Qvwgib †eMg 8844575 080376 01774439556 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৮ ‡gvQvt kvnvbv †eMg Rv‡e` gÛj Avwgbv ‡eMg 8844575 080377 01939799182 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৩৯ ‡gvt kvnvRvnvb Avjx Lvb ‡gvt gwgb Lvub  †gvQvt gv‡R`v ‡eMg 8844575 080386 01780517421 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪০ ‡gvt mvËvi †gvjøv g‡nR †gvjøv  †gvQvt m‡šÍR †eMg 8844575 080387 01770509381 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪১ bRiæj Bmjvg mvLvIqvZ †nv‡mb gv‡R`v †eMg 8844575 080388 01718710947 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪২ ivwk`yj Bmjvg Avãyi iwng miKvi mvgvbv †eMg 8844575 080389 01727851967 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪৩ ‡gvt Avmjvg †nv‡mb g„Z gwZDi ingvb ‡gvQvt ivbx †eMg 8844575 080392 01737108962 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৪৪ ‡gvt Bwjqvm gÛj ingZzjøvn gÛj ‡gvQvt gvgy`vb †eMg 8844575 080393 01636500361 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪৫ wejwKm †eMg BqvKze Avjx Av‡qkv †eMg 8844575 080394 01728314153 DËi PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪৬ ‡gvt Avkivd Avjx miKvi Avãyj Rwjj gIjvbv AvKivgybœvnvi 8844575 080396 01919445240 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪৭ kvnv`r †nv‡mb miKvi Avkivd Avjx byiRvnvb  8844575 080397 01782240295 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪৮ iv‡eqv †eMg dRjyi ingvb Zûiv †eMg 8844575 080399 01732065082 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৪৯ ‡Kvwnbyi †eMg IQgvb gÛj ‡gv‡gbv †eMg 8844575 080400 0186801150 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৫০ wejwKQ †eMg  †Lv`ve· AvwgQv 8844575 080401 01937326767 DËi PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৫১ ‡gvt AvZvnvi Avjx ‡nKgZ Avjx AvwQqv †eMg 8844575 080403 01726793070 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৫২ ‡gvt kvšÍvnvi Avjx ‡nKgZ Avjx ‡gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 080404 01755766053 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৫৩ gwR©bv ‡eMg Avt gwR` kvwKjv ‡eMg 8844575 080405 01732814349 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৫৪ ‡gvt gwZDi ingvb Lyiæjøvn miKvi ‡gvQvt jwZdb 8844575 080407 01751395742 cwðg cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৫৫ ‡gvQvt †mvbvevb †eMg ‡m‡Kb Avjx Qvev‡Zvb 8844575 080409 01714280873 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৫৬ AvQgv †eMg  †Qv‡jgvb Av‡bvqviv †eMg 8844575 080414 01711607933 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৫৭ ‡gvt dzjRvb Lvub ‡mvinve Lvub ‡gvQvt KzjQzg 8844575 080417 01723251502 ga¨cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৫৮ ‡gvt Avãyi iwk` AvK›` ‡gvt †Zvg‡Qi Avjx ‡gvQvt †mvbvevb 8844575 080418 01734787641 c~e©cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৫৯ bvRgv †eMg nweei ingvb ‡Kv‡gjv †eMg 8844575 080419 01734102391 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬০ ‡gvt gv‡jK Lvub ‡gvt jwZd Lvb ‡gvQvt Zviv †eMg 8844575 080423 01748071742 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬১ Kwnbyi †eMg nvwjgv †eMg 8844575 080424 01306940650 c~e© cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬২ bvRbxb †eMg bI‡ki Avjx g‡bvqviv †eMg 8844575 080426 01992694278 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬৩ ‡gvQvt kvnvbvR †eMg  †gvt AvgRv` L›`Kvi  †gvQvt AvwQqv †eMg 8844575 080428 01717338698 ga¨ cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬৪ ‡gvQvt ¯^cœv e‡Mg  mvËvi miKvi ‡gvQvt eyjeywj †eMg 8844575 080433 01913085651 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬৫ byiRvnvb †eMg QvbvDjøvn dv‡Zgv 8844575 080434 01987634989 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬৬  †gvQvt Avwgbv †eMg ‡gvt Q‡gi gywÝ Av‡gjv 8844575 080448 01705315241 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬৭ nvwQbv †eMg ¸Uz miKvi Wvwjg †eMg 8844575 080451 01709022742 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৬৮ bvRgv †eMg Q‡ãi Avjx Rûiv †eMg 8844575 080452 01778968109 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর
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১৪৬৯ kwn`yj Bmjvg A‡iR Avjx nvwjgv †eMg 8844575 080455 01760926776 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭০ ‡gvQvt myeRvb †eMg wRwjg evnvZb  8844575 080457 01302677043 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭১ byi ‡gvnv¤§v` gÛj mg‡mi gÛj ‡RdvZb 8844575 080461 01739683797 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭২ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gÛj‡gvt Rûiæj Bmjvg gÛj (evey)  †gvQvt mv‡R`v †eMg 8844575 08052 01791280665 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭৩ ‡gvt kvnv Lvb AvwRR Lvb `yjvjx †eMg 8844575 080606 01794638048 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭৪ ‡gvt Avwgiæj Bmjvg evey gRby Lvb AvbRy Aviv †eMg 8844575 080625 01791335265 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭৫ Av‡gbv †eMg M‡Äi †gvjøv GQvZb †eMg 8844575 080692 01744587016 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭৬ ‡gvt Beªvwng  †gvt Kvjy gÛj  †gvQvt QwKbv †eMg 8844575 080735 01731509714 `wÿY cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭৭ BQvnvK wkK`vi Kvgvj wkK`vi ‡`Qvi †eMg 8844575 08076 01306980654 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৭৮ ‡gvQvt kvcjv †eMg ‡gvt ïKzi Avjx ‡gvQvt QzivZb 8844575 080771 01729677256 `wÿY cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৭৯  †gvt Avãyj gv‡jK gÛj nvweeyi ingvb Av‡jqv †eMg 8844575 080849 01945290040 DËi cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৮০ ‡gvt BmgvBj cÖvt AvwQqv cÖvt gwbRv ‡eMg 8844575 080897 01776237158 DËi cvov Pvjv ঝোঐর

১৪৮১ ‡gvt Avey KvBqyg miKvi gvnZve DwÏb miKvi ‡gvQvt iwngv †eMg 8844575 383053 01766383053 c~e©cvov PK kvnevRcyi ঝোঐর

১৪৮২ মভা: গাপজফয যভান মভা: নাপছয উপিন মভাছা: অমদান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০০১ ১৯২১১১৯৬১১ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৩ মভা: াপপজুর যভান মভা: জুযান আরী ম মভাছা: আমভনা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০০২ ১৭৮৮৪২৩৩৬৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৪ মভা: আব্দুর কুদ্দুছ মভা: ভনমছয আরী মভাছা: মগারাপ  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০০৩ ১৯২১১১৯৬১১ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৫ মভা: জারার উপিন যকায মভা: মভামরভ উপিন যকাযমভাছা: জায ভপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০০৫ ১৭৯৫২২৭৯৩০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৬ মভা: মভময আরী মভা: ফাফয আরী ভপযয়ভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০০৬ ১৯৯২৪৫৯৯৩৬ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৭ মভা: য়ামজদ আরী মভা: মজনাত আরী মভাছা: বানু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০০৮ ১৭৮০২২৫৭০২ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৮ মভা: ম াযমদ আরভ মভা: জুযান আরী ম মভাছা: আমভরা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০০৯ ১৭৫৬০৮৭৪৮২ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৮৯ মভা: াপপজুয ইরাভ মভা: শুকুয আরী মভাছা: মজানা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০১০ ১৭৩২৮৩৭৯৮৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯০ মভা: পদুর ইরাভ মভা: শুকুয আরী মভাছা: মজানা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০১১ ১৭২৫২৭৪০৮৭ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯১ মভা: ইভান মামন মভা: শুকুয আরী মভাছা: মজানা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০১৩ ১৭৮২৮১৮৩৭৭ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯২ মভা: মফল্লার মামন মভা: মাযাফ আরী মভাছা: নুযজাান ৮৮৪৪৫৭০৬০০১৫ ১৯৮০৮১২১৬৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৩ মভা: ভপনরুজ্জাভান মভা: নামজভ আরী মভাছা: আপছয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০১৬ ১৭৭০৫৯৩৮০৮ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৪ মভা: আমজদা  াতুন আপজার ম মভাছা: জপভরা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০১৭ ১৭৬৫৬২৬০১৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৫ মভা: াজাান আরী মভা: আপাজ আরী মভাছা: মকাতন  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০১৮ ১৭৬৫৫৫১৪৪৩ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৬ মভা: জাভার উপিন যকায মভা: মভামরভ উপিন যকাযজাযভপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০১৯ ১৭৫৭৫৮৬৯১৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৭ মভাছা: আমনায়াযা  াতুন মভময আরী ম মভাছা: বুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০২১ ১৭৩০১৮৭৫৭৫ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৮ মভা: পপিক আব্দুর ভপজদ জামভরা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০২২ ১৭৬৮৬১৯৯৬৬ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৪৯৯ মভা: মযজাউর কপযভ মভা: ইয়ায মামন মভাছা: াাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০২৩ ১৭৯৬৩২৭৮৪২ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০০ মভা: এযাদ আরী মভা: ভুলু ভন্ডর মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০২৪ ১৭৭৫৬৮১৩৪৮ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০১ মভাছা: মজাযনা  াতুন ফপদরুজ্জাভান মভাছা: নুযজাান ৮৮৪৪৫৭০৬০০২৫ ১৮৩০৩০৯২০০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০২ মভা: মগারাভ মভাস্তপা মভা: মভময আরী মভাছা: ভামজদা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০২৬ ১৭৭১৯৪৭৫০০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৩ মভা: আব্দুর ফাপযক যকায ছমফয আরী মভাছা: কাঞন  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০২৮ ১৭৬৬৯০২৮৪৭ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৪ মভা: আব্দু ারাভ মভা: মভাকমছদ আরী ছামরা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০২৯ ১৭৬৬৬৮৫৪৬ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৫ মভা: আব্দুয যপদ যকায গনমজয আরী মভাছা: সুযাতন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০০৩২ ১৮৬৩৫৪২২২১ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৬ মভা: াপভদুর ইরাভ মভা: মাযাফ আরী মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৩৪ ১৩০৫৩৩০২৭৬ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৭ এ এভ পদুর ইরাভ মভা: নুরুর ইরাভ মভাছা: ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৩৫ ১৭৪৮৯৬০৭১০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৮ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: সুজাফ আরী মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৩৬ ১৭৯৯০০৮৮৫৮ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫০৯ মভা: ফপদউজ্জাভান মভা: আনছায আরী চায়না  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৩৯ ১৭৭১৯৪৭৫০০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১০ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: আনছায আরী মভাছা: চায়না  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৪৩ ১৭৫৮২৪৫৯৬৭ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১১ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: মাযাফ আরী মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৪৬ ১৭০৫২৫৭২০৫ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১২ মভা: াপফবুল্লা যকায মভা: জাভার উপিন যকাযমভাছা: যামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৪৮ ১৭৩২০৮৫৩৬৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১৩ মভা: পজয়াউয যভান মভা: ছামফয আরী মভাছা: কাঞন  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৪৯ ১৬২৪৯৫৩১৩০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১৪ মভা: আব্দুয যপদ যকায মভা: ছামফয আরী মভাছা: কাঞন  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫১ ১৭৩৫২০০৬৩৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১৫ মভা: আপযপ মামন মভাছা: ামছন আরী মভাছা: আমরয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫২ ১৯৪৭৬১৯৭৮২ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১৬ মভাছা: ভপজযন  াতুন মভা: নামছয আরী ম অমদান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫৪ ১৭৬০২৬৫৫১৮ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১৭ মভা: আপভনুর ইরাভ মভা: ইয়ায মামন মভাছা: াাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫৬ ১৭৮৬৬০৭৬৩১ ারদাইড় ারদাইড় োইকো



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

১৫১৮ মভা: ইভাইর মামন মভা: জভমছয আরী মভাছা: কযফুপর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫৭ ১৭৯১৬৯৬১৩৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫১৯ মভা: এছাাক ম মভা: জভমছয আরী মভাছা: কদফানু ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫৮ ১৭৯১৩৮৯৬৯৮ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫২০ মভা: ছাকাত মামন মভা: ছমফয আরী যকায মভাছা: কাঞন  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৫৯ ১৭৮৬৩৩৮৫১৩ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫২১ মভা: আপার যকায মভা: ামফ আরী মভাছা: জহুযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৬৪ ১৭৯৫১৪০০৪২৪ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫২২ মভা: আাদুজ্জাভান মভা: জয়নুয আমফপদন ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৬৫ ১৭১৭৮৯১৬৬০ ারদাইড় ারদাইড় োইকো

১৫২৩ মভা: াপফফয যভান তপজফয যভান মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৬৬ ১৯১৮৯১৪৪০২ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫২৪ মভা: ায়দায আরী তপজফয যভান মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৬৭ ১৭২৫০৫৬১৩৪ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫২৫ মভা: আমনায়ায মামন তপজফয যভান মভাছা: আপছয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৬৮ ১৭৮৪৭৮৬২৯২ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫২৬ মভা: রপতপ ম তপজফয যভান মভাছা: আপছয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৬৯ ১৭৪৩১২৩৫৬২ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫২৭ মভা: ম াকন ম তপজফয যভান মভাছা: আপছয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭০ ১৭৩৮২১৭৭৮৪ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫২৮ মভা: পজয়া ম আ: ভান্নান ম মভাছা: মযামকয়া ম ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭১ ১৭৭৬২১৪৬২২ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫২৯ মভা: মকাফাদ আরী ম মামন আরী মজযফী ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭২ ১৭১৭০১৯০৭৭ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩০ মভা: আব্দুর যাজ্জাক মজনাত আরী যপজান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭৩ ১৭১৯৯৪৫০৯৪৭ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩১ মভা: কামভ ম  নছুমুপিন ম  ইছন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭৪ ১৭৪৫৮৫৫৫৬৪ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩২ মভা: যপপকুর ইরাভ আ: গপন ম মভাছা: মভামনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭৫ ১৭৬০২১০৮৭৬ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৩ মভা: াইফুর ইরাভ মভা: নাময়ফ আরী মভাছা: সুন্দযী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭৬ ১৭১৮৬৪০১১১ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৪ মভা: মছাযাফ আরী গাটু ম সুম িফানু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭৭ ১৭০৬৮৬৫৬৮৫ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৫ মভা: মারায়ভান ম যপভ উপিন মভাছা: ছপভযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৭৯ ১৭৮৩৮৪২৯১৫ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৬ মভা: নাময়ফ আরী ম জানু ম মভাছা: আমভনা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮০ ১৭৪০৫৬০২০০ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৭ মভা: আব্দুয যাজ্জাক ম জয়নার ম মভাছা: ম ামদজা ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮১ ১৭৭৩৭০৯২৬৪ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৮ মভা: আবুর মামন ম ছমফয আরী পচনাই মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮২ ১৭৭৭৬৩১০৬০ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৩৯ মভা: যন আরী তপজফয যভান মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮৩ ১৩০৪৯৯৮৭৩৮ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪০ মভা: মভাকামিছ আরী আছাফ আরী মভাছা: যপভা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮৫ ১৭৩৬২৩৩৪৫৮ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪১ মভা: ফাফলু ম তাময ম আড়ানী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮৬ ১৯২৭২৭৪১৩২ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪২ মভা: আপজজার ম তাময আরী ম আড়ানী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮৭ ১৯৬২২১১২৭০৩ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৩ মভা: াভচুর ক তাময আরী ম আড়ানী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮৮ ১৭৩০৮৯০৫৩৮ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৪ মভা: পজামুর ইরাভ ম াদা ফক্স পযছন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৮৯ ১৭২৬৭৯৩০৮৮ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৫ মভা: আব্দু াত্তায ম জয়নার আমফদীন যাপফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯০ ১৬২০৮৯৮৪২০ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৬ মভা: আক্তায মামন মভা: আবু ফক্কায ম  ছামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯২ ১৭৫৩৬৩৮২২১ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৭ মভা: কাইয়ুভ আ: ভপজদ  মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৩ ১৭৫৬০৮৭৩৭৮ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৮ মভা: আমনায়ায মামন কমছয উপিন ম  মভাছা: অপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৪ ১৮৫৬২৪৬৮১৪ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৪৯ মভা: আব্দুর ফাযীক ম  মজনাত আরী জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৫ ১৩০৭০৮২৯১০ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫০ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: মভাকমছদ আরী মভাছা: পফরাী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৬ ১৭৬৩১৫৮৮৯৯ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫১ মভা: াা আরী মভা: আকফয আরী মভাছা: ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৭ ১৭২৮০৫৪২৫ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫২ মভা: এনছাফ আরী এনাত আরী যংপি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৮ ১৬২৭৬১২১৪১ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৩ মভা: াফ আরী ম জযান আরী ছামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০০৯৯ ১৭৭৯৩০৬২৯৬ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৪ মভা: আবুর ম জয়নার ম মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১০০ ১৭৯২৩৭৭৩৩২ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৫ মভা: আমনায়ায মামন সুজাফত আরী মভাছা: ছযা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১০১ ১৭১৯৭৫৩০৭৩ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৬ মভা: আবু ফক্কায ম ছমফয আরী ভইফুর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১০২ ১৯১৩৪৫৬৯৬ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৭ মভা: আ: ছাত্তায ম ভঈন উপিন ভাস্টায আছাতন মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১০৩ ১৭৫৬৫১২২৫৭ পূফ িাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৮ মভা: পদুর ইরাভ কমছয ম  আপনছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১০৫ ১৭৯৭১৩৯০৯৯ ভধ্যাড়া মতঘযী োইকো

১৫৫৯ মভা: আ: জপরর ম মভা: জাভার উপিন মভাছা: ফুযকুপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১০৬ ১৭৫২৫৪২৬১১ দপিিাড়া মতঘযী োইকো

১৫৬০ মভা: যভজান আরী ম আব্দুর জপরর ম মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১০৭ ১৭৯৭৪৮২৮৭৩ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬১ মভা: মযাজুর ইরাভ চা আকন্দ রারবানু মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১০৮ ১৭৮২২২৭৫২৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬২ মভা: পদুর ইরাভ  ামদমুর ম মভাছা: মভাপনজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১১০ ১৭৮৬২১৩৫৬৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬৩ মভা: ইব্রাপভ ম মভা: ইভাইর ম মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১১১ ১৭৭০৯৪১৮৪৮ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬৪ মভা: মফল্লার মামন মভমছয আরী মভাছা: সু ী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১১৫ ১৭৪৯০৩১৮৭৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬৫ মভা: ছাইফুর ইরাভ নাইমুপিন যকায আপছতন মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১১৬ ১৭৮৬৩৩৮২৯১ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬৬ মভা: আর ভামুদ শুকুয আরী সুন্দযী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১১৭ ১৯৩৯৭৯৫৩৯৩ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা



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

১৫৬৭ মভাছা: ইমভাতাযা মফগভ একাব্বয আকন্দ মভাছা: রুফী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১১৯ ১৭৮০২২৫৯৭৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬৮ মভা: ইয়াকুফ আরী জদু ম আপজযন মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১২০ ১৭২৮৪৬৪১৮২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৬৯ মভা: আপযফুয যভান মভা: জাভাত আরী ছারভা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০১২১ ১৭১৯৩৬২২৯৪ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭০ মভা: আব্দু াত্তায াজী আবু ফক্কায মভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১২২ ১৯১৩৭৫৭৫৫৬ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭১ মভা: আভজাত মামন আবু ফক্কায মভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১২৪ ১৭১১৪৭২৬১৭ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭২ মভা: জাপকরুর ইরাভ মভা: আ: ছাভাদ যকায মভাছা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১২৫ ১৭১০৭৯৯২৭৬ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৩ াজী মভা: জাভাত আরী যকাযাজী আবু ফক্কায মভাছা: মভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১২৬ ১৯১৫০১৬৯১১ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৪ মভা: মরপরন মামন গাজী মভা: আভজাদ আরী মভাছা: মপারী  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০১২৭ ১৭১০১৯৯২৭৬ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৫ মভা: আব্দু াভাদ যকায াজী আবু ফক্কায মভাছা: মভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১২৮ ১৭১০৭৯৯২৭৬ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৬ মভা: চাঁন পভয়া ম কামভ আরী আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১২৯ ১৭৪২৬৮৭৩৮৬ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৭ মভা: আ: জপরর ম আফজার মামন ফুযকনী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩০ ১৯৬০৩৩৪০৯৬ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৮ মভা: পজরায যভান কামভ আরী আপছয়া মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩১ ১৩০৬৩৭৫৮৪৫ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৭৯ মভা: াপপকুর ইরাভ মভা: আব্দুর গনী ম মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩২ ১৭২১৩৩৮০৭২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮০ মভা: আ: কামদয ম গাটু ম সূম িফান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩৪ ১৭৬৭৮৭৬৩২৪ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮১ মভা: আব্দু াত্তায পফমদী ম যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩৬ ১৯৪৭৬১৯৭২৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮২ মভা: া ায়াত আরী মভা: ভনমছয আরী মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩৭ ১৭১০৭২০৮৮৫ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৩ মভা: দয আরী মভা: ভনমছয আরী মভাছা: ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩৮ ১৭১০৭২০৮৮৫ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৪ মভা: পপযদুর ইরাভ মভানময আরী মভাছা: ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৩৯ ১৭১০৭২০৮৮৫ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৫ মভা: মজরক ম কামভ আরী মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪০ ১৭২৬৯২৪৭৭৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৬ মভা: মরাকভান ম মভা: ামদ আরী ম যপভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪৪ ১৩৬৪৪৪৭০৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৭ মভা: মগারাভ মভাস্তপা মমভা: ম াদা ফক্স ম মভাছা: পযমছান মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪৫ ১৭১২৭৭১১২০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৮ মভা: মভাত্তাপকন ম  মভা: কামভ আরী ম  মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪৬ ১৭৫৯৬২৩৮১৬ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৮৯ মভা: া আরভ মভা: নাময়ফ আরী মভা: সুন্দযী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪৭ ১৭৬০৯৬৭৭৭৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯০ মভা: ছাইফুর ইরাভ মভা: নাময়ফ আরী ম মভাছা: যপভা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪৮ ১৬১০৫৬০২০০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯১ মভা: পজন্না ম আ: ভান্নান ম মভাছা: মযামকয়া ম ৮৮৪৪৫৭০৬০১৪৯ ১৭৪৫৯৮৪৮১০ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯২ মভা: আব্দু াত্তায ম জুড়ান আকন্দ মভাছা: মতাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫০ ১৭৯৪৫৪৭৮২০ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৩ মভা: াপপজুয যভান মভা: আ: ভপজদ মফাযী কপযভন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫১ ১৭৯৫১৪০০৯৪ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৪ মভা: ান্নান ম মভা: জুড়ান আরী আকন্দ মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫২ ১৭৭৪০৪৯৩২৩ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৫ মভা: ভাবুর ইরাভ মভা: জুড়ান আকন্দ মভাছা: মতাহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৩ ১৭৬৮৯৫০২৭০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৬ মভা: আ: ভান্নান আকন্দ মভা: জুযান আকন্দ মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৪ ১৭৬৮৯৫০২৭০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৭ মভা: আব্দুরা ম মভা: জুড়ান আকন্দ মভাছা: মতাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৫ ১৬৬৭৬৪০৩৮ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৮ মভা: আয়নার ম পফছু ম মভাছা: ভইভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৬ ১৯১৮৯১৪৪০২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৫৯৯ মভা: আব্দু ারাভ আরতাপ নইভউপিন আছাতন মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৭ ১৭৯৮৭৭৯৯৪৬ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০০ মভা: আকফয আরী ম  অপদ ম  আপরন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৮ ১৭৯৫২৭০১৫৮ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০১ মভাছা: পকনা মফগভ আপভয মামন ছাপফনা ৮৮৪৪৫৭০৬০১৫৯ ১৭১৪৯২৪০৫৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০২ মভা: আবু াইদ ম  মভমছয আরী সুপ  মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৬০ ১৭৪৮৪০৩০৬৪ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৩ মভা: আ: জপরর ম শুকুয আরী মভাছা: জায়দা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৬১ ১৯১৮৯১৪৪০২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৪ মভা: মফল্লার মামন ইয়াপছন আরী জাপভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৬৩ ১৭৯০০৫২৩১৪ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৫ মভা: ইয়াকুফ আরী ইয়াপছন আরী জাপভরা মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৬৪ ১৯১৮৯১৪৪০২ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৬ মভা: মভাপভন ম  যপভ ফক্স জামফদান ৮৮৪৪৫৭০৬০১৬৬ ১৭৪১২৫৬২৩৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৭ মভা: আব্দুর আপজজ ম মজনাত আরী ম অপছভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৬৯ ১৩০৫৬৫৬১০৭ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৮ মভা: আব্দু াভাদ পভয়া মজযাত আরী অপজান ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭০ ১৭৪৫৯৮৫৫৮১ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬০৯ মভা: আ: যাজ্জাক ম  আছাফ আরী সু জান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭৩ ১৭৬৮৯৭৬৬৩২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১০ মভা: পদুর ইরাভ ম াকা পভয়া মভাছা: পফরাী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭৪ ১৭৩৬৫৫৬৩৬৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১১ মভা: ভন্টু পভয়া মভা: ম াকা পভয়া মভাছা: পফরাী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭৫ ১৩১০৩৫৭৪৩৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১২ মভা: চান পভয়া মভা: মছারাইভান ম মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭৭ ১৭৬৪৩৩৪৬৫৬ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১৩ মভা: ভপনরুজ্জাভান ম আজাায আরী ামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭৮ ১৮৮৭৮৭৬৪৪২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১৪ মভা: পজন্না ম আ: ভান্নান ম মভাছা: মযামকয়া ম ৮৮৪৪৫৭০৬০১৭৯ ১৭৪৫৯৮৪৮১০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১৫ মভা: মুন্টু ম আ: ভপজদ ম মভাছা: কপযভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮১ ১৭৬০৭৩৮৮০৩ দপিিাড়া মতঘযী াইকা



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

১৬১৬ মভা: আ: জপরর ম জমব্বয আরী ভইফুর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৩ ১৭৩৬৬২৮৪০৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১৭ মভাছা: যপফনা মফগভ মভা: ভাান ম মভাছা: জপভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৪ ১৭৯১৬৯৬১৪৪ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১৮ মভা: আপজজর ম মভা: ভাাভ ম মভাছা: আপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৫ ১৭৮২০৪৮৬০০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬১৯ মভা: ান্নান ম মভা: ভাাভ ম মভাছা: অপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৬ ১৭৭১৩৮০৩৬৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬২০ মভা: উপজয ম মভা: ভাাভ ম মভাছা: অপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৭ ১৭০৮৭৩২৬৫৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬২১ মভা: আব্দুর জপরর ম চা ম মানাফান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৮ ১৭৯৫১৪০০৯৩ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬২২ মভা: আব্দুর ভপজদ ম চা ম মানাফান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৮৯ ১৭৯৫১৪০০৯৩ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৩ মভা: ভজনু ম আ: ভপজদ ম মভাছা: কপযভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৯০ ১৭৩০৬১৭১৬২ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৪ মভা: মরার উপিন ম মভা: ভপজদ ম কপযভন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৯১ ১৭৬০৭৩৮৮০৩ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৫ মভা:  পরলুয যভান  পরর গময আরী মভাছা: সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৯২ ১৭২২২৮৮৯০৫ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৬ মভা: মুপরভ উপিন কামভ আরী ম  মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৯৬ ১৮৫১৯৬৫৭১৮ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৭ মভা: মযজাউর কপযভ কামভ আরী মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০১৯৭ ১৭৩৮৯২৩২৩৪ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৮ মভা: আব্দুর জপরর ম তাময আরী ম আড়ানী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০১৯৯ ১৭১৫৮৮৯৬৪৭ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬২৯ মভা: মভাপরভ ম আব্দুর আপজজ ম মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২০০ ১৩০৬৩২২৭৪৭ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩০ মভা: আব্দুর ভপতন ম মৃত: আব্দুর আপজজ মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২০১ ১৭৯৯০১৫১৭৭ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩১ মভা: মারাইভান আরী ম জয়নার আমফদীন বুলু মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০২০৬ ১৭২৩১০৮২৯১ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩২ মভা: ইউনুছ আরী মভা: ফামযক আরী মভাছা: ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২০৭ ১৯১৮৯১৪৪০২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৩ মভা: মারাইভান ম জয়ান ম ছামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২০৮ ১৭৫৯০১৮৫৫৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৪ মভা: আপভনুর ইরাভ আ: গপি ম মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২১০ ১৭৫৩৪১৮৯৭৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৫ মভা: মরাকভান মামন জয়নার আমফদীন মভাছা: বুরবুপর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২১৩ ১৭৩৯২৩৩৭৪৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৬ মভা: এনামুর মামন মভা: মভাকমদ আরী মভাছা: পফরাী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২১৫ ১৭৬৮৮৬৮৯২০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৭ মভা: আব্দুর ভপজদ আকন্দ নাটু চা ম রারবানু মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০২১৬ ১৭৩৬৭৮৬৪১৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৮ মভা: জহুরুর ইরাভ আব্দুর কুদ্দু মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২১৭ ১৭৩৫৪৯৫৬৬৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৩৯ মভা: আনছায আরী ম যপমুপিন ম ছপভযন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২১৮ ১৭৮৫০৫৫৩২৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৪০ মভা: আব্দুর ভামরক মভা: পজলুয যভান মভাছা: মগামরছান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২২০ ১৭৭০৩৯৮৭৬২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৪১ মভা: ইভাইর ম পজলুর যভান মভাছা: ছপফযন মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০২২৪ ১৭৩৮৭৩২৮ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৪২ মভা: আ: ছাত্তায মামরভান ম মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২২৭ ১৭৬০৬৮২৬৮৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

১৬৪৩ মভা: যভজান আরী ম মদান ম পযন ৮৮৪৪৫৭০৬০২২৮ ১৭৪২৬৮৭৮২২ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৪৪ মভা: দময আরী মভা: যভজান আরী ম মভাছা: বানু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩০ ১৭৪২৬৮৭৮২২ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৪৫ মভা: যভত পফা ম মভাছা: অপভছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩৩ ১৭২৩৫৬২৫৩৭ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৪৬ মভা: াা আরী পফা ম মভাছা: আপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩৪ ১৭৬২০৪২৫৯৬ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৪৭ মভা: াপভভ মযজা মতাভমছয আরী মপরনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩৫ ১৭৬২৫০৫৫১৮ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৪৮ মভা: ফাবুর াান মভা: যভত আরী মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩৬ ১৭৬৪৫৬৯৮০৬ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৪৯ মভা: মজরক মভা: যদ আরী মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩৭ ১৭৪২৮৪০৪৮১ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫০ মভা: পদ আরী সুজাফ আরী মতাহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৩৮ ১৭৬৮৫১১৭০১ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫১ মভা: ছাত্তায মভা: যদ আরী মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪০ ১৭৯৯৮১৫৯৪৪ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫২ মভা: পরটন মভা: পজর আরী মভাছা: জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪১ ১৭৬৮৬২৭০২১ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৩ মভা: াজাান আরী মভমচয আরীম শুপ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪৩ ১৩০৮৫১৩৬১৯ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৪ মভা: ফাাদুয পফা ম মভাছা: অপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪৫ ১৭৯২০৮৯৭৫৬ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৫ মভা: আব্দুর মভাপভন মভা: যৎ আরী ম মভাছা: আয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪৬ ১৭৪১২৪৩৮১৫ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৬ মভা: আকতায  মভা: যদ আরী ম মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪৭ ১৭৪২৮৪০৪৮৬ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৭ মভা: মকাযফান আরী পফা ম মভাছা: মযাপভছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪৮ ১৭৪২৭৫২৭৬৫ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৮ মভা: ছামনায়ায মামন মভা: পজর ম মভাছা: জমফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৪৯ ১৭১৫৭১৭২৯৪ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৫৯ মভা: ান্নান ারুনায যপদ মভাছা: আপর্য়া ৮৮৪৪৫৭০৬০২৫১ ১৭৮৭৫৯৮৫১৭ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬০ মভাাম্মদ  নজাফ আরী ম নাপছযন ৮৮৪৪৫৭০৬০২৫২ ১৭০০৫৬৮২৯১ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬১ মভা: আতাফ আরী নজাফ আরী ম রপ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৫৪ ১৭৪৭৯৪৬১১৭ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬২ মভা: হুকুভ মভা: পজর তাং মভাছা: ফুযকুপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৫৫ ১৭৪০৮৩৮৯২৮ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬৩ মভা: াপকভ মভা: পজর তাং মভাছা: ফুযকুপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৫৬ ১৭৫৪৯৫৬১৫৩ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬৪ মভা: াইদুর ইরাভ মভা: পজর তাং মভাছা: ফুযপন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৫৭ ১৭৮৪২২৮৬৭১ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা



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

১৬৬৫ মভা: াপনপ তাজউপিন যকায মভাছা: মদান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৬১ ১৯৯৫০৬০৪১৪ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬৬ মভা: যপদ আরী আব্দুর ভপভন ম মভাছা: বুলু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৬৩ ১৭৯৩০৪৬১০৯ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬৭ মভা: মযত ভকমছদ আরী মানাফান ৮৮৪৪৫৭০৬০২৬৬ ১৭৬০২৮৭৯৪৭ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬৮ মভা: আব্দুর ফাপযক আব্দুর ভান্নান সুপপয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০২৬৭ ১৭২২০৩২০৮৭ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৬৯ মভা: াভছুর ক আব্বাছ আরী  যকায সূম িফানু ৮৮৪৪৫৭০৬০২৬৯ ১৭০৫৩১৪৭৯৩ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭০ মভা: ফযজুযত আরী নজাফ আরী ম াপভদান ৮৮৪৪৫৭০৬০২৭০ ১৭৯১৭৯৯৩১৯ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭১ মভা: াপরভ আরী জয়নার আমফদীন মভাছা: াপপজা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৭২ ১৭৭০৬২৫৬৫৮ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭২ মভা: মছামরভান আরী যকায আ: ভান্নান যকায আরতা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৭৪ ১৭৪৩৩৯০২৪৯ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭৩ মভা: আব্দুল্ল আরাজ তাজউপিন মভাছা: আমদান ৮৮৪৪৫৭০৬০২৭৭ ১৭৭৭৮৯৪৭০০ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭৪ মভা: ইউসুপ আরী আ: ভান্নান যকায মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৭৮ ১৭৫৮০৪৭৪৬২ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭৫ মভা: মযজউর মভা: পফা ম মভাছা: অপভছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৭৯ ১৭৩৪৬৯৪৬২৮ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭৬ মভা: আবু ফক্কায মভা: সুজাফ আরী মভাছা: মহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮০ ১৭৪২০৭৩০৫৬ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭৭ মভা: আভজাদ ম মানাউল্লা ম আফজান ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮২ ১৭৯৪৮৫৩৩৯৬ ফাগফাড়ী ান্ডারাড়াফাগফাড়ী ান্ডারাড়াাইকা

১৬৭৮ মভা: মারায়ভান মামন আব্দুর আপজজ যকায ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮৩ ১৯১৬৮৬৩৫০৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৭৯ মভা: আবু ফক্কায পপিক মভা: আব্দুর আপজজ যকায ছামরা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮৪ ১৭৪২১৬৩০৮৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮০ মভা: াকায়াত মামন মভা: আব্দুর আপজজ যকায ছারভা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮৫ ১৭২৫১২০৮৫০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮১ মভা: ভপাজ্জার মামন যকায দামযাগ আরী যকায মজমরভন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮৬ ১৯৯৩৯২৫৮০১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮২ মভা: আব্দুর কুদ্দু ম  কপরভ উপিন মভাছা: াভছুন্নাায ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮৮ ১৯১৭০১০০৭৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৩ মভা: আব্দুর কামদয ম  াজী কারীমুপিন ম  মভাছা: াভশুন্নাায ৮৮৪৪৫৭০৬০২৮৯ ১৭২৫৪১১৫১৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৪ মভা: ফপদউজ্জাভান কুদ্দু মভা: আয়নার ম  মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯০ ১৭০৬৪৩৬৩১৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৫ মভা: আপভনুর ইরাভ মভা: আয়নার ম  মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯১ ১৭০৬২৬২৭৮৩ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৬ মভা: ভপভনুর ইরাভ মভা: আয়নার ম  মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯২ ১৯৫৩২৮৬৭২৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৭ মভা: ভপতউয যভান মভাজ্জাময আরী মভাছা: ামরকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৩ ১৯১৭৪৮২৭৬৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৮ মভা: আকতায মামন ইভাইর মামন াপভদা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৪ ১৭৪৫৯৮৫৬২৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৮৯ মভাছা: রুভা মফগভ মভা: আব্দুর ভান্নান ম মভাছা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৫ ১৭৭৯৮১২৯৪২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯০ মভাছা: কপনুয মভাাম্মাদ মামন মভাছা: মছমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯১ মভা: ান্নান  মভা: পরায যভান মভাছা: ছুযাতন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৭ ১৭৬০২৮৪৮০৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯২ মভা: আব্দুয যপদ যকায ামফ উপিন যকায যপভন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৮ ১৭২৫২১৫৫১০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৩ মভা: নরুর ইরাভ ামফ উপিন ফপভন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০২৯৯ ১৭৪৭৬৭৮২৭৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৪ মভা: যাজ্জাক যকায ায়ফারী যকায যপভা  ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০০ ১৭৩০৬০৬২১৭১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৫ মভা: আভজাদ মামন আপজার মামন যকায মভাছা: াময বানু ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০১ ১৮১২৩৯৯৪৮০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৬ মভা: পভরন যকায আফজার মামন যকায মভাছা: াময বানু ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০২ ১৭১৪৮৮৯২২৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৭ মভা:ভমজ্জর মভা: ভকমছদ আরী ম  মভাছা: ামরকা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৩ ১৭৪৯৪৬৮৭৯৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৮ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: ভকমছদ আরী ম  মভাছা: ভামরা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৪ ১৯৭৬১১২৬৪১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৬৯৯ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: ভকমছদ আরী ম  মভাছা: ভামরকা  ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৫ ১৯২৯৪২৯৯৩২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০০ মভা: ভপতউয যভান যসুরপদ ম  আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৬ ১৭৬০৭৫৯৪৪৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০১ মভা: আব্দুর ভপজদ ম যসুরপদ আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৭ ১৭৬০৭৫৯৪৪৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০২ মভা: আপজজর ক যসুরপদ আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৮ ১৭৭১৮৩০০৪২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৩ মভা: চাঁন পভয়া যসুরপদ ম  আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৩০৯ ১৭৯৪৫৪৯২৬২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৪ মভা: আয়ুফ আরী যসুরপদ ম  সুপ তন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১০ ১৭২০৬৭৭০৬৩ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৫ মভা: ফকুর ম  যসুরপদ ম  মভাছা: সু ীতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১১ ১৭৬৫৬৭৯৩৭০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৬ মভা: মছামরভান মৃত: যসুরদী সু ীতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১২ ১৭৩২০২৪৯৩০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৭ মভা: মভযাজ ম  যসুরদী ম  মভাছা: সু ীতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১৩ ১৭৭১৭৬১২২৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৮ মভা: পপযদুর ইরাভ মভা: মজরক মভাছা: যনাযা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১৪ ১৭১৩৯৪২৯৫৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭০৯ মভা: াভছুর ক মানাউল্লা নফুর ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১৫ ১৭৪১৩২১২৮৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১০ মভা: ামনায়ায মামন মভা: মযত আরী মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১৬ ১৭৬২৮৫৪৬৭৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১১ মভা: পযফুর ইরাভ মভা: মযত আরী আমনায়াযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩১৭ ১৭৬৭১৪৮০৩১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১২ মভা: আকফায আরী মভা: আব্দুর ভপজদ মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২০ ১৯৬৭৪৬৫৩৫১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১৩ মভা: জুযান আরী ম মকাযফান আরী ম আপজযন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২২ ১৯০৫৭৯৫৮২০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা



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

১৭১৪ মভা: ফাফলু ম মভা: আব্দু মছাফাান ম  মভাছা: ঝযনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২৪ ১৯২৪২৯৫৭৯৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১৫ মভা: আবু াইদ মৃত. মভামক্তর মামন মৃত. চুম্বরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২৫ ১৭০০৯৬৭০২৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১৬ মভা: আব্দুর যাজ্জাক আব্দুর াপভদ ভইফুর  ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২৭ ১৭৬১৫৫৭২৪৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১৭ মভা: মভাকাপি আরী াযান আরী মভাছা: মনকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২৮ ১৭৭২০০৮৫৭৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১৮ মভা: ইউছুফ আরী যকায নুয মভাম্মাদ যকায মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩২৯ ১৭৩৫১০৯১৩৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭১৯ মভা: আব্দুর ভান্নান মৃত. কামভ আরী ম মৃত: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৩১ ১৭২৮৬৪১২৯৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২০ মভা: ছাইদুর ইরাভ মভা: নুয ভাষ্টায মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৩২ ১৭৮৯১২০৯৩৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২১ মভা: গমেয আরী াযান আরী এছাতন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৩৪ ১৭২৪৬১৪৯৬১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২২ মভা: মভাকামিছ আরী মভা: যপদ উপিন মভাছা: ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৩৬ ১৭৩১১৯২৩৩৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৩ মভা: মভাপজ্জর ভপতয়ায যভান ভপল্লক মভাছা: জহুযা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৩৭ ১৭৬৩৭২৬৭৩৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৪ মভা: এপাজ্জর মামন ভপতয়ায যভান ভপল্লক মভাছা: জহুযা  ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৩৯ ১৯৩৫৫৯৮৫৬৩ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৫ মভা: পদুর ইরাভ শুকুয আরী মভাছা: আজজুভমনায়াযা মফগভ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪০ ১৭৮৮৪২৩৮৮৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৬ মভা: আবু ফক্কায মাড়া আরী মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪১ ১৬২২৯৩৮০৮৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৭ মভা: চাঁন পভয়া  মৃত: মছামরভান ম  মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪৪ ১৭১৩৭৮২৫৯৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৮ মভা: আব্দুর কামদয ভপয উপিন মজমরভন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪৫ ১৭১০৬৪৫০৭৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭২৯ মভা: আব্দু াভাদ ম মছামরভান ম মভাছা: যপভচা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪৬ ১৭৩৮১৪৯২৪১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩০ মভাাম্মদ আরী মামছন আরী জপছমযান ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪৭ ১৭৫০২০২০১৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩১ মভা: জয়নার আমফদীন মামন আরী জপছমযান ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪৮ ১৭২৮৪৯৯৪৩৩ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩২ মভা: মরাকভান মামন মামছন আরী জপছমযান ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৪৯ ১৩০৪৭৮০৫৪৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৩ মভা: মুকুর মামন মজমকয আরী ম মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫০ ১৩৪৪০৬৪৮৮৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৪ মভা: পযফুর ইরাভ মভা: জহুরুর ইরাভ মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫১ ১৭৬১৮৮২৮৮৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৫ মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: ভপজফয ম মভাছা: রাইরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫২ ১৭৪১৩২১২৮৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৬ মভা: আব্দুর মামন পছমুপিন আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫৩ ১৭২৯৭৯৫৮৬৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৭ মভা: ইভাইর মামন মভাকমছদ আরী ম মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫৪ ১৩০৪৭৮০৫৪৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৮ মভা: াাজাান দামযাগ আরী মভাছা: সুপকতন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫৬ ১৭৩৬৮৯৪৫১৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৩৯ মভা: দুরার নপছমুপিন আকন্দ কযদুর ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫৭ ১৭৭১৮৪১৭৩৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪০ মভা: শুকুয আরী ভমন আরী ভপজযন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫৮ ১৭১০৬১১৪৬৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪১ মভা: আব্দুর াপরভ মভা: আ: যপদ যকায মভাছা: কপনুয ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৫৯ ১৭০৬২৬২৭৮৩ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪২ মভা: আরাজ উপিন মভা: দময আরী মভাছা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৬৩ ১৭২১২২১৭২২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৩ মভা: পফফয যভান মভা: আব্দুর আপজজ যকায ছামরা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৬৪ ১৭৯০৭৯৫৭১৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৪ মভা: ছাইফুর ইরাভ মভা:আ: আপজজ যকায ারভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৬৫ ১৯২৯৪৩০৫১১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৫ মভা: চান পভয়া মভা: মানাইল্লা ম  মভাছা: চান বানু ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৬৮ ১৭৪৮৩৬৩৩৬৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৬ মভা: াই আরভ যকায মভা: আ: আপজজ যকায ছামরা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৬৯ ১৭৩৬০৩০১১৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৭ মভা: ভপজফয যভান ম রুস্তভ আরী ম মফাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭০ ১৬২৩৯১২৬৮৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৮ মভা: াাদত মামন মভা: ভপজফয যভান মভাছা: রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭১ ১৬২৩৯১২৬৮৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৪৯ মভা: মরার উপিন মভা: পজর উপিন মভাছা: সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭২ ১৯৮৭১১১৪১০৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫০ মভা: আব্দুর ফাযী জাপকয মামন মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭৩ ১৭২৫৫৪৪৫৭৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫১ মভা: আব্দু ারাভ ম মভা: আব্দু াভাদ ম ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭৫ ১৭২৯৪০৫১৫১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫২ মভা: মরাকভান মামন ফাফয আরী আভুযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭৬ ১৭৩৪৫৪৩৬৩০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৩ মভা: আব্দুর আপরভ মৃত: আব্দুর াপভদ মৃত: ভইফুর ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৭৯ ১৭৪৯৩২৯৯৫৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৪ মভা: মজরক মামন মৃত. রুস্তভ আরী ম মৃত. মপাতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮১ ১৭৮৫৩০৬২৩১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৫ মভা: পদুর ইরাভ আফজার মামন যকায াময ফানু ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮২ ১৭৯৫৬২১৬৯০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৬ মভা: ভজনু ম যসুরপদ ম  মভাছা: সুপ তন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৩ ১৭৫৯২৭৬৪৯৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৭ মভা: মছামর ভান দাযগ আরী মভাছা: ফাামতান ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৪ ১৭২৫৫৫৩৯৩১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৮ মভাছা: যপরা আব্দুর াই  ম আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৫ ১৭৬৮৬৯৮২৫০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৫৯ মভা: আব্দুর াই ভময আরী ভপজযন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৬ ১৯৫৭৪৬০৬১৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৬০ মভা: পনুয যভান মভা: াপভদুর ইরাভ াানাযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৭ ১৭০৯০০২৭২৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৬১ মভা: রুহুর আপভন মভা: মকাযফান আরী ফাতাপ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৮ ১৭৫১২২৭৫১২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৬২ মভা: মজরক ভপয উপিন মজমরভন মনছা ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৮৯ ১৭৩৩১৯৫৭৬৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা



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

১৭৬৩ মভা: পজরুর ইরাভ মভা: আব্দুয যপদ যকায মভাছা: মকাপনুয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯০ ১৭৭৮৬৪৫৬২৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৬৪ মভাছা: জাানাযা মভাছা: মভামভনা মফগভ মভা: নুরুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯১ ১৭৪৭৬৭৮২৭৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৭৬৫ মভা: আরতাফ মামন মভাজামম্মর আমনায়াযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯২ ১৭৪২২০৮১৯৯ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৬৬ মভাছা: আমনায়াযা মফগভ আব্দুর কামদয মভাছা: ামরকা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯৩ ১৭২১৩৮২১০১ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৬৭ মভা: মভাাযপ মামন মভা: পফফয যভান মভাছা: মছাবুয  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯৫ ১৫৫৮৩২০৮৫৭ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৬৮ মভা: মযাপকফয যভান আব্দুর আপজজ ম মভাছা: টুপর  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯৬ ১৭৪৮৭০৬৮৬১ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৬৯ মভা: আব্দুল্লা আর ভামুদ আবু তায তালুকদায মভাছা: ভপজিনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯৭ ১৭৮০৩১৬৬৪৯ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৭০ যীপ উপিন পফফয যভান মভাছা: াপনা াযবীন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯৮ ১৯১৫৩১৩৮১৭ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৭১ মভা: আব্দুয যাজ্জাক ফাাদুয ম মভাছা: পযপজয়া  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৩৯৯ ১৭৪১০৭১১৫৩ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৭২ মভা: মপরভ মযজা মভা: াভচুর যভান মভাছা: চায়না মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪০০ ১৭৮৩৮১৩৬৯৭ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৭৩ মভাছা: াপদা  াতুন মভা: ম াদা ফক যকায মভাছা: যামদা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪০৪ ১৭৪৯৪৭৩৭৮৬ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৭৪ মভাছা: মভমরুন মনছা মুপক্ত মভা: ছামভদুর ক যকায মভাছা: মকাপনুয ক যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৪০৫ ১৭১৯৮৬০৭৫৭ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

১৭৭৫ মাযাফ আরী ভনমছয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২১ াইমকাা াইকা

১৭৭৬ আব্দুর যপদ আবু াইদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২২ াইমকাা াইকা

১৭৭৭ আ: ফাপয আবু াইদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৩ াইমকাা াইকা

১৭৭৮ আ: আয়ার আবু াইদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৪ াইমকাা াইকা

১৭৭৯ আবুর মামন পনজাভ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৫ াইমকাা াইকা

১৭৮০ দামনছ আরী আবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৬ াইমকাা াইকা

১৭৮১ আরী আকফয আবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৭ াইমকাা াইকা

১৭৮২ আ: শুকুয দামযাগ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৮ াইমকাা াইকা

১৭৮৩ আ: জপরর মাযাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪২৯ াইমকাা াইকা

১৭৮৪ আ: কপযভ মাযাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩০ াইমকাা াইকা

১৭৮৫ ছমব্দয আরী ভনমছয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩১ াইমকাা াইকা

১৭৮৬ পপিক আরী ছমব্দয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩২ াইমকাা াইকা

১৭৮৭ আ:ভপভন মাযাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৩ াইমকাা াইকা

১৭৮৮ আ: ছাত্তায শুকুয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৪ াইমকাা াইকা

১৭৮৯ আা:  ামরক মগারাভ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৫ াইমকাা াইকা

১৭৯০ নজরুর ইরাভ মগারাভ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৬ াইমকাা াইকা

১৭৯১ আ: ভান্নান ইচাক ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৭ াইমকাা াইকা

১৭৯২ ভপউয যভান মভাপরভ কাযী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৮ াইমকাা াইকা

১৭৯৩ য়াাফ ামচন আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৩৯ াইমকাা াইকা

১৭৯৪ আবু তাময ফাাদুয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪০ াইমকাা াইকা

১৭৯৫ পদুর ইরাভ ফাাদুয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪২ াইমকাা াইকা

১৭৯৬ পফফয যভান ফাফয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৩ াইমকাা াইকা

১৭৯৭ আ: আরীভ আ: ভপতন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৪ াইমকাা াইকা

১৭৯৮ চান্দুল্লা ম মদায়াতুল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৫ াইমকাা াইকা

১৭৯৯ আ: যপদ চান্দুল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৬ াইমকাা াইকা

১৮০০ প না আ: যাজ্জাক ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৭ াইমকাা াইকা

১৮০১ আ: যভান চান্দুল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৮ াইমকাা াইকা

১৮০২ মভরা মফগভ চান্দুল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৪৯ াইমকাা াইকা

১৮০৩ আ: াই চান্দুল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫০ াইমকাা াইকা

১৮০৪ আ: ভপজদ যকায আজাায যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫১ াইমকাা াইকা

১৮০৫ এভদাদুর ক আ: ভপজদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫২ াইমকাা াইকা

১৮০৬ ফাপযক আরভ মুজাায আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫৩ াইমকাা াইকা

১৮০৭ ভপউয যভান মুজাায আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫৪ াইমকাা াইকা

১৮০৮ ভান গপন আব্বা আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫৫ াইমকাা াইকা

১৮০৯ আবু মভাম্মাদ  ামদভ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫৬ াইমকাা াইকা

১৮১০ আবুর কারাভ আজাদ  ামদভ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫৭ াইমকাা াইকা

১৮১১ আভজাদ মামন মাফাান ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৫৮ াইমকাা াইকা



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

১৮১২ আ: াপভদ মতামভজ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬০ াইমকাা াইকা

১৮১৩ আ: আপজজ ভপপজ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬১ াইমকাা াইকা

১৮১৪ ইছাাক আরী ভপতন উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬২ াইমকাা াইকা

১৮১৫ আছাফ উিীন ভপপজ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬৩ াইমকাা াইকা

১৮১৬ ভামরকা ইচভাইর ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬৪ াইমকাা াইকা

১৮১৭ মভাছা: ফপনতা আ: ছারাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬৬ াইমকাা াইকা

১৮১৮ মভামরভ উপিন ফাফয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬৭ াইমকাা াইকা

১৮১৯ আপনছুয যভান ফাফয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬৮ াইমকাা াইকা

১৮২০ শ্রী পপনন্দ্রনার্ ভ িা গমনচন্দ্র ভ িা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৬৯ াইমকাা াইকা

১৮২১ শ্রী তা কুভায ভ িা ভপনন্দ্রনার্ ভ িা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭০ াইমকাা াইকা

১৮২২ পযমতাল কুভায যকায মমতন্দ্রনার্ যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭১ াইমকাা াইকা

১৮২৩ মভাাম্মদ আরী আরাজ মতাজামম্মর ক ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭২ াইমকাা াইকা

১৮২৪ আব্দুল্লা ম আপজজর ক ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৩ াইমকাা াইকা

১৮২৫ আপভনুর ইরাভ মযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৪ াইমকাা াইকা

১৮২৬ পদুর ইরাভ মযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৫ াইমকাা াইকা

১৮২৭ ায়দায আরী আপজজুয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৬ াইমকাা াইকা

১৮২৮ মজমকয আরী শুটকা ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৭ াইমকাা াইকা

১৮২৯ আপ ম আব্দুল্লা ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৮ াইমকাা াইকা

১৮৩০ পপকুয ইরাভ ভপজফয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৭৯ াইমকাা াইকা

১৮৩১ কাজী আপভনুর ইরাভ ইভাইর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮০ াইমকাা াইকা

১৮৩২ নুয ইরাভ আকতায মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮১ াইমকাা াইকা

১৮৩৩ নফীনুয আকতায মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮২ াইমকাা াইকা

১৮৩৪ আ: াপকভ মামন আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৩ াইমকাা াইকা

১৮৩৫ ায়দায আরী আ: কামদয ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৪ াইমকাা াইকা

১৮৩৬ মফল্লার মামন মছাফাান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৫ াইমকাা াইকা

১৮৩৭ শুকুয আরী ইচাাক ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৬ াইমকাা াইকা

১৮৩৮ ভজনু যকায াজাান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৭ াইমকাা াইকা

১৮৩৯ জুরা যকায ভপনয উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৮ াইমকাা াইকা

১৮৪০ আমনায়াযা ভপনয উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৮৯ াইমকাা াইকা

১৮৪১ আবু তাময জাপয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯০ াইমকাা াইকা

১৮৪২ আ: ভান্নান যকায মমকন্দায আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯১ াইমকাা াইকা

১৮৪৩ আমনায়ায মামন ভপতয়ায যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯২ াইমকাা াইকা

১৮৪৪ পপযদা মফগভ আ: কুদ্দু ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৩ াইমকাা াইকা

১৮৪৫ মফল্লার মামন ভপমজর মা: ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৪ াইমকাা াইকা

১৮৪৬ আরাউপিন যকায তাময উপিন যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৫ াইমকাা াইকা

১৮৪৭ জাাঙ্গীয আরভ আ: াপভদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৬ াইমকাা াইকা

১৮৪৮ আ: আপরভ ভপতয়ায যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৭ াইমকাা াইকা

১৮৪৯ ইচভাইর মা: জয়নার আমফদীন ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৮ াইমকাা াইকা

১৮৫০ মভাপামজ্জর আরী  পরলুয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৪৯৯ াইমকাা াইকা

১৮৫১ নজরুর মমকন্দায আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০০ াইমকাা াইকা

১৮৫২ আ: ছাত্তায মমকন্দায আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০১ াইমকাা াইকা

১৮৫৩ নুরুর ক মজরক ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০২ াইমকাা াইকা

১৮৫৪ ভজনু যকায আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৩ াইমকাা াইকা

১৮৫৫ নুয মভাাম্মাদ আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৪ াইমকাা াইকা

১৮৫৬ আবু াইদ যকায ভয়দান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৫ াইমকাা াইকা

১৮৫৭ নুরুর আপভন আ: আপরভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৬ াইমকাা াইকা

১৮৫৮ ভামরকা  াতুন ভনমছয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৭ াইমকাা াইকা

১৮৫৯ আর আপভন মামন আবু ফক্কায য: ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৮ াইমকাা াইকা

১৮৬০ মজমরভন আবু ফক্কায য: ৮৮৪৪৫৭০৬০৫০৯ াইমকাা াইকা



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

১৮৬১ াপপজুরর ই নুরুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১০ াইমকাা াইকা

১৮৬২ ভজনু যকায জুরা যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১১ াইমকাা াইকা

১৮৬৩ াজাান যকায নইমুপিন যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১২ াইমকাা াইকা

১৮৬৪ াজাান আরী আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৩ াইমকাা াইকা

১৮৬৫ ইউনু আরী যকায আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৪ াইমকাা াইকা

১৮৬৬ আর ভামুদ আ:ভপজদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৫ াইমকাা াইকা

১৮৬৭ আভজাদ মামন মুকুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৬ াইমকাা াইকা

১৮৬৮ ভয আরী আপজজর ক ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৭ াইমকাা াইকা

১৮৬৯ অপরউর ইরাভ ইচভাইর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৮ াইমকাা াইকা

১৮৭০ মরাকভান মামন আ: াত্তায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫১৯ াইমকাা াইকা

১৮৭১ মভাকামি আরী আ: জপরর ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২০ াইমকাা াইকা

১৮৭২ আ: কুদ্দু াযান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২১ াইমকাা াইকা

১৮৭৩ আ: কুদ্দু মভায়ামজ্জভ মা: ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২২ াইমকাা াইকা

১৮৭৪ মভাতামরফ যকায মভায়ামজ্জভ মা: ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৩ াইমকাা াইকা

১৮৭৫ মযজাউর কপযভ মভাফাযক আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৪ াইমকাা াইকা

১৮৭৬ শুকুয আরী যপভ ফক্স ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৫ াইমকাা াইকা

১৮৭৭ আবুর মামন জপয উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৬ াইমকাা াইকা

১৮৭৮ ছুরুতজাভান আ: কুদ্দু ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৭ াইমকাা াইকা

১৮৭৯ আ: ছারাভ ভান গপি ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৮ াইমকাা াইকা

১৮৮০ মভা: আ: রপতপ  াঁ মভা: মযাজা  াঁ মভাছা: আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৫২৯ ১৯৬২৬১৮৪৩৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৮৮১ পফফয যভান ইভাইর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩০ াইমকাা াইকা

১৮৮২ মভা: মভযাজুর ইরাভ মভা: আব্দু মছাফাান মভাছা: রুফীয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩১ ১৭৬৮০৪৭৪১১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৮৮৩ মভাযমদ আরভ ইব্রাপভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩২ াইমকাা াইকা

১৮৮৪ ভপজফয যভান আরী ফক্স : ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৩ াইমকাা াইকা

১৮৮৫ আ: আপরভ ইব্রাপভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৪ াইমকাা াইকা

১৮৮৬ আ: যভান য়ামদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৫ াইমকাা াইকা

১৮৮৭ আ: কুদ্দু  ামরক ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৬ াইমকাা াইকা

১৮৮৮ আবুর কামভ আপরমুপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৭ াইমকাা াইকা

১৮৮৯ ইচভাইর মা: আবুর কামভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৮ াইমকাা াইকা

১৮৯০ াভাদ ইতুল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৩৯ াইমকাা াইকা

১৮৯১ আ: ভান্নান ফাময আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪০ াইমকাা াইকা

১৮৯২ যভজান আরী মযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪১ াইমকাা াইকা

১৮৯৩ আবুর কামভ পপকভ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪২ াইমকাা াইকা

১৮৯৪ ভান গপন মকাযফান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪৩ াইমকাা াইকা

১৮৯৫ আবুর ামভ পপকভ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪৪ াইমকাা াইকা

১৮৯৬ এন্তাজ আরী মযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪৫ াইমকাা াইকা

১৮৯৭ াজাান আরী আাদ ফক্স ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪৬ াইমকাা াইকা

১৮৯৮ জহুরুর ইরাভ মকাযফান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪৭ াইমকাা াইকা

১৮৯৯ াজাভান মামচন আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৪৯ াইমকাা াইকা

১৯০০ া আরভ মামচন আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫০ াইমকাা াইকা

১৯০১ আবুর কারাভ ফাময আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫২ াইমকাা াইকা

১৯০২ জপযনা মফগভ ভপজফয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৩ াইমকাা াইকা

১৯০৩ শ্রী অপনর চন্দ্র দা যভানা চন্দ্র দা ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৪ াইমকাা াইকা

১৯০৪ আবুর মামন আবুর কামভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৫ াইমকাা াইকা

১৯০৫ নাপয উপিন ভপজফয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৬ াইমকাা াইকা

১৯০৬ আ: াই ামফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৭ াইমকাা াইকা

১৯০৭ ইচাাক আরী ভনমছয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৮ াইমকাা াইকা

১৯০৮ নুযজাান আছরুপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৫৯ াইমকাা াইকা

১৯০৯ মভা: আরাপভন মভা: মজরক মভাছা: জমফদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬০ ১৭৩৬৫৩৬৮৫৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা



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

১৯১০ মভা: নুযনফী মভা: মজর মামন মভাছা: জামফদান ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬১ ১৭৮৫৩০৬২৩১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৯১১ ভপযজান আ: যপদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬২ াইমকাা াইকা

১৯১২ আবুর ায়াত দুরার আরী যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৩ াইমকাা াইকা

১৯১৩ চাঁনদ  াঁ মযাজ আরী  াঁ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৪ াইমকাা াইকা

১৯১৪ মভা: আবুর ায়াত মভা: দুরার আরী যকায ছামকযা  াতুন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৫ ১৭৭১৮৪১৭৩৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

১৯১৫ াইফুর ইরাভ পভজানুয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৬ াইমকাা াইকা

১৯১৬ মগারাভ মভাস্তপা ফয়াত ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৭ াইমকাা াইকা

১৯১৭ তাযা পভয়া মানাউল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৮ াইমকাা াইকা

১৯১৮ তাপযকুর ম মানাউল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৬৯ াইমকাা াইকা

১৯১৯ দুরার ম ভাজউপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭০ াইমকাা াইকা

১৯২০ আবু তামরফ ভান গপি ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭১ াইমকাা াইকা

১৯২১ ভপনরুর ইযাভ আবু াভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭২ াইমকাা াইকা

১৯২২ াইফুর ইরাভ আ: ফাপযক ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৩ াইমকাা াইকা

১৯২৩ ইরাভ মভাকতাজ মা: ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৪ াইমকাা াইকা

১৯২৪ মভাপাজ্জর মামন আকমছদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৫ াইমকাা াইকা

১৯২৫ আপভনুর ইরাভ ই্পি আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৬ াইমকাা াইকা

১৯২৬ যপপকুর ইরাভ মভাপমজ্জর ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৭ াইমকাা াইকা

১৯২৭ আ: ফাপযক ইয়াপছন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৮ াইমকাা াইকা

১৯২৮ আ: ভামরক যকায আ: ফাযী যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৭৯ াইমকাা াইকা

১৯২৯ াপরভা মফগভ মুছা ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮০ াইমকাা াইকা

১৯৩০ ছপকনা আকমছদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮১ াইমকাা াইকা

১৯৩১ আ: াপকভ আ: ফাযীক ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮২ াইমকাা াইকা

১৯৩২ শুকুয আরী ভপভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৩ াইমকাা াইকা

১৯৩৩ আভজাদ মামন ভকবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৪ াইমকাা াইকা

১৯৩৪ মামর যানা জাভার উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৫ াইমকাা াইকা

১৯৩৫ পদুর ইরাভ আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৬ াইমকাা াইকা

১৯৩৬ আ: াপকভ আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৭ াইমকাা াইকা

১৯৩৭ জাপদুর ইরাভ জাভার উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৮ াইমকাা াইকা

১৯৩৮ মুঞ্জুয াান ইচভাইর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৮৯ াইমকাা াইকা

১৯৩৯ াইদুর ইরাভ আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯০ াইমকাা াইকা

১৯৪০ আরভ আ: গপি যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯১ াইমকাা াইকা

১৯৪১ আরাজ মামন আরতাফ মা: ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৩ াইমকাা াইকা

১৯৪২ ভয পারুক আ: কুদ্দু ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৪ াইমকাা াইকা

১৯৪৩ াইফুর ইরাভ আ: ভপজদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৫ াইমকাা াইকা

১৯৪৪ াভীভ মযজা াইফুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৬ াইমকাা াইকা

১৯৪৫ আ: যাজ্জাক আব্দুর ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৭ াইমকাা াইকা

১৯৪৬ মযাজুর ইরাভ মদরফায মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৮ াইমকাা াইকা

১৯৪৭ ান্তাায ভপভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৫৯৯ াইমকাা াইকা

১৯৪৮ মরাকভান মামন আ: ছাত্তায ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০০ াইমকাা াইকা

১৯৪৯ আবুর কামভ আ: মছাফান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০১ াইমকাা াইকা

১৯৫০ া আরভ মযাজুর ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০২ াইমকাা াইকা

১৯৫১ নুরুর ইরাভ পজর আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৩ াইমকাা াইকা

১৯৫২ মতাজাভ মছাফাান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৪ াইমকাা াইকা

১৯৫৩ আ: ফাযী শুকুয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৫ াইমকাা াইকা

১৯৫৪ গুজাফত আরী মছাফাান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৬ াইমকাা াইকা

১৯৫৫ াান ইয়াকুফ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৭ াইমকাা াইকা

১৯৫৬ ফাফলু সুজাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৮ াইমকাা াইকা

১৯৫৭ যপপকুর ইরাভ আভাজাদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬০৯ াইমকাা াইকা

১৯৫৮ আমনায়ায মামন মাভময আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১০ াইমকাা াইকা



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

১৯৫৯ জয়নার ম আাদুল্লা ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১১ াইমকাা াইকা

১৯৬০ জাাঙ্গীয আরভ জয়নার ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১২ াইমকাা াইকা

১৯৬১ াপন মযজা পযফুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৩ াইমকাা াইকা

১৯৬২ পযফুর ইরাভ মছাযাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৪ াইমকাা াইকা

১৯৬৩ নাজমুর ক এভদাদুর ক ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৫ াইমকাা াইকা

১৯৬৪ আ: যাজ্জাক কামজভ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৬ াইমকাা াইকা

১৯৬৫ পপযদুর ইরাভ আভজাদ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৭ াইমকাা াইকা

১৯৬৬ ছাইফুর ইরাভ কাঞ্চু ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৮ াইমকাা াইকা

১৯৬৭ মযাজুর ইরাভ আবুর কামভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬১৯ াইমকাা াইকা

১৯৬৮ াপভদুর ইরাভ আ: াই ভন্ডর ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২০ াইমকাা াইকা

১৯৬৯ আ: ভপভন সুজাফত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২১ াইমকাা াইকা

১৯৭০ আ: ছারাভ যকায আয়নার ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২২ াইমকাা াইকা

১৯৭১ আ: াই আ: ফাপযক ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৩ াইমকাা াইকা

১৯৭২ াপপজুয ইরাভ আ: বুয ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৪ াইমকাা াইকা

১৯৭৩ পপকুয ইরাভ আভজাদ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৫ াইমকাা াইকা

১৯৭৪ ভাসুদ যানা সুরুজ্জাভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৬ াইমকাা াইকা

১৯৭৫ পপকুয ইরাভ ভান গপি ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৭ াইমকাা াইকা

১৯৭৬ াইফুর ইরাভ আভাজাদ  মা: ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৮ াইমকাা াইকা

১৯৭৭ ছামনায়ায মা: ারুনায যপদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬২৯ াইমকাা াইকা

১৯৭৮ আ: াই ভন্ডর আপজার ভন্ডর ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩০ াইমকাা াইকা

১৯৭৯ আ: মভাতামরফ নজরুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩১ াইমকাা াইকা

১৯৮০ পদুর ইরাভ নজরুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩২ াইমকাা াইকা

১৯৮১ আ: াপভদ ম আজভ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৩ াইমকাা াইকা

১৯৮২ নজাফ আযী আমজভ আরী ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৪ াইমকাা াইকা

১৯৮৩ আ: ফাপযক ম আমজভ আরী ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৫ াইমকাা াইকা

১৯৮৪ আমনায়ায মামন আ: ফাপযক ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৬ াইমকাা াইকা

১৯৮৫ আপভরুর ইরাভ আ: াই ভপতন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৭ াইমকাা াইকা

১৯৮৬ নজরুর ইরাভ আ: মছাফান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৮ াইমকাা াইকা

১৯৮৭ আবুর মামন যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৩৯ াইমকাা াইকা

১৯৮৮ আরাজ আ: ভান্নান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪০ াইমকাা াইকা

১৯৮৯ আ:  ামরক মাযাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪১ াইমকাা াইকা

১৯৯০ আ: যাজ্জাক ছপরভ ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪২ াইমকাা াইকা

১৯৯১ ারুনুয যপদ নময আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৩ াইমকাা াইকা

১৯৯২ কাজরী  াতুন  পরর ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৪ াইমকাা াইকা

১৯৯৩ জহুরুর ইরাভ াান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৫ াইমকাা াইকা

১৯৯৪ জুব্বায আরী নুয মভাাম্মাদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৬ াইমকাা াইকা

১৯৯৫ আছরাভ ই্উসুপ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৭ াইমকাা াইকা

১৯৯৬ জহুরুর ইরাভ মনজাফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৮ াইমকাা াইকা

১৯৯৭ ভনময আরী ভভতাজ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৪৯ াইমকাা াইকা

১৯৯৮ আ: আপরভ মগারাভ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫০ াইমকাা াইকা

১৯৯৯ মপরভ মযজা াইফুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫১ াইমকাা াইকা

২০০০ আ: যাজ্জাক যকায জপভ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫২ াইমকাা াইকা

২০০১ আর আপভন মা আবু ফক্কায য: ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৩ াইমকাা াইকা

২০০২ আ: াত্তায যকায আ: গফুয পফাযী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৪ াইমকাা াইকা

২০০৩ আকপরভা মফগভ মগারাভ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৫ াইমকাা াইকা

২০০৪ নাপগ ি সুরতানা আ: রপতপ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৬ াইমকাা াইকা

২০০৫ পদুর ইরাভ আ: যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৭ াইমকাা াইকা

২০০৬ ীযা যমুজ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৮ াইমকাা াইকা

২০০৭ যভজান আরী মগারাভ মভাস্তপা ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৫৯ াইমকাা াইকা



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

২০০৮ মরার উপিন পযাজুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬০ াইমকাা াইকা

২০০৯ চাঁন পভয়া আ: যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬১ াইমকাা াইকা

২০১০ মভাছা: ার্ীয়া  াতুন যমুজ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬২ াইমকাা াইকা

২০১১ আযাফুর ইরাভ াযান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৩ াইমকাা াইকা

২০১২ যানা যমুজ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৪ াইমকাা াইকা

২০১৩ কাছায আরী আযাফুর ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৫ াইমকাা াইকা

২০১৪ াজাান আরী বুজযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৬ াইমকাা াইকা

২০১৫ নান্নু পভয়া পফবুয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৭ াইমকাা াইকা

২০১৬ স্বন যকায আবু ফক্কায য: ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৮ াইমকাা াইকা

২০১৭ ম াকন যকায আবু ফক্কায য: ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৬৯ াইমকাা াইকা

২০১৮ নজরুর ইরাভ আবু ফক্কায য: ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭০ াইমকাা াইকা

২০১৯ মভা: আ: ভামরক ম  মভা: আরী আকফয মভাছা: ভারকা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭১ ১৭৩৫২৮০১২০ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০২০ আ: াত্তায দযফাড়ী ভন্ডর ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭২ াইমকাা াইকা

২০২১ আ: আরীভ যকায যভজান আরী যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৩ াইমকাা াইকা

২০২২ পফফয যভান কপযভ ফক্স ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৪ াইমকাা াইকা

২০২৩ আ: ভপতন আকমছদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৫ াইমকাা াইকা

২০২৪ নুয ইরাভ আকমছদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৬ াইমকাা াইকা

২০২৫ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৭ াইমকাা াইকা

২০২৬ আ: যাজ্জাক আ: ভপতন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৮ াইমকাা াইকা

২০২৭ রুমফর ভয়ভ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৭৯ াইমকাা াইকা

২০২৮ মপরভ মযজা ভান গপি ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮০ াইমকাা াইকা

২০২৯ মভা: আবু কারাভ মভা: আবুর মামন মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮১ ১৯৩৫০৪৮১৮৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০৩০ আ: কুদ্দু মদরফায মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮২ াইমকাা াইকা

২০৩১ াভসুর ক আবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৩ াইমকাা াইকা

২০৩২ আ: ারাভ আবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৪ াইমকাা াইকা

২০৩৩ আ: আপজজর আযভান মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৫ াইমকাা াইকা

২০৩৪ পজরায যভান ফক্ত ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৬ াইমকাা াইকা

২০৩৫ মানাজান মফগভ আ: আয়ার ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৭ াইমকাা াইকা

২০৩৬ আ: ছবুয ারু মভাল্লা ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৮ াইমকাা াইকা

২০৩৭ আ: াপকভ ম আভজাদ মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৮৯ াইমকাা াইকা

২০৩৮ মভাছা: াপছনা মফগভ পকযন তালুকদায মভাছা: ছুবুড়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯০ ১৭৫৯০১৯৩১৩ তালুকদায াড়ামতঘযী াইকা

২০৩৯ ানুপা মফগভ মভাকামি আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯১ াইমকাা াইকা

২০৪০ আপছয়া মফগভ াজ্জাদ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯২ াইমকাা াইকা

২০৪১ জামফদ আরী ভপজফয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৩ াইমকাা াইকা

২০৪২ মভা: াাদাৎ মামন মভা: আবু াইদ মভাছা: ামজদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৪ ১৭০০৯৭০২৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৪৩ মভা: াআরভ মভা: আবু াইদ মভাছা: বুরবুপর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৫ ১৭৮৮৩২৮০২৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৪৪ মভা: আব্দু ছাত্তায ম জুড়ান  আরী ম মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৬ ১৭৫০৯৩৩০১৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৪৫ মভা: আব্দুর ভান্নান মভা: আব্দুর জুড়ান আরী মভাছা: আময়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৭ ১৭৭৩২৯৩৬৯৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৪৬ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: জুড়ান আরী  মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৮ ১৭৭১৫২১৬০৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৪৭  পরলুয যভান ভকবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৬৯৯ াইমকাা াইকা

২০৪৮ মভা: ফপদউজ্জাভান মৃত. মভাফাযক মামন মভাছা: ম ামদজা ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০০ ১৭৫২৯৫৩৪৬৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৪৯ আ: যাজ্জাক ভগযফ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০১ াইমকাা াইকা

২০৫০ মভা: া আরভ মৃত. অময়জ উপিন মৃত. তাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০২ ১৯৪৩৩৪৩২২৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৫১ মভা: পপযদুর ইরাভ মভাছা: ভপরভ উপিন মভাছা: বুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৩ ১৭১৩৭১৬৯৩৬ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৫২ মভা: যপপকুর ইরাভ মাড়া ম মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৪ ১৭৪১২৫৬৩৪৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৫৩ মভা: তাপযকুর ইরাভ মভা: আব্দুর ভান্নান  মভাছা: তাযা বানু ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৫ ১৭২৫৫৪৫৭৩৩ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৫৪ মভা: যপকবুর াান মভা: আব্দুর যপদ মভাছা: মকাপনুয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৬ ১৭২৫২১৫৫১০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৫৫ পপকুয ইরাভ আমযজ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৭ াইমকাা াইকা

২০৫৬ মভাছা: নুযজাান ভীয ফক আপছয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৮ ১৭৩৬৫১৩৮৬০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা



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

২০৫৭ মভা: যভজান আরী  মৃত: ভপজবুয যভান মৃত: ামদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭০৯ ১৩১৬১৩৩৫৫৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৫৮ যানা ভপজফয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১০ াইমকাা াইকা

২০৫৯ আময়া মফগভ আবুর মামন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১১ াইমকাা াইকা

২০৬০ াইফুর ইরাভ ারুন আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১২ াইমকাা াইকা

২০৬১ াপন মযজা াড়ান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৩ াইমকাা াইকা

২০৬২ মযজাউর কপযভ মকযাভত ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৪ াইমকাা াইকা

২০৬৩ মভা: আব্দুর  ামরক মকযাভত আরী মভাছা: ছপ না ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৫ ১৭২৭২৪৪০৬৪ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৬৪ ইপরয়া মামন মকযাভত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৬ াইমকাা াইকা

২০৬৫ আবুর মামন এাযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৭ াইমকাা াইকা

২০৬৬ যপফউর ভন্টু যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৮ াইমকাা াইকা

২০৬৭ ভন্টু যকায াইদ যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭১৯ াইমকাা াইকা

২০৬৮ মভা: মভাজদায মামন মভা: আব্দুর ভপজদ মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২০ ১৭১৪৯২৪০৫৯ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০৬৯ মভা: পজলুর যভান মভা: ভনময আরী মভাছা: ামরকা ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২১ ১৭৬৭৪৯৩১৯৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০৭০ মভা: পরটন মভা: পজর মভাছা: আমনায়াযা ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২২ ১৭০৭৯১৭১৮৩ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০৭১ আভজাদ মামন পজর ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৩ াইমকাা াইকা

২০৭২ মভা: াইদুর ইরাভ মভা: কাইয়ুভ মভাছা: মভামনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৪ ১৭২৫১৪১১৭২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০৭৩ মভা: ায়দায আরী ম  ভাাভ আরী ম  মভাছা: আপছয়া মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৫ ১৭৯৪৫৪৭৬৪২ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২০৭৪ আ: আপরভ পগয়া উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৬ াইমকাা াইকা

২০৭৫ আ: াপরভ আ: ফাযী আকন্দ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৭ াইমকাা াইকা

২০৭৬ যজফ আরী আকন্দ আ: ফাযী আকন্দ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৮ াইমকাা াইকা

২০৭৭ আ: ফাযীক আকন্দ আবুর কারা যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭২৯ াইমকাা াইকা

২০৭৮ ভাবুফ আরভ মুজামম্মর ক ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩০ াইমকাা াইকা

২০৭৯ াভসুর ক াইদুর ইরাভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩১ াইমকাা াইকা

২০৮০ াইদুর ইরাভ আ: কুদ্দু যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩২ াইমকাা াইকা

২০৮১ নুরুর ইরাভ যকায আবু াভা যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৩ াইমকাা াইকা

২০৮২ সুজাফ আরী মযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৪ াইমকাা াইকা

২০৮৩ তুপন যকায আ: আপজজ যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৫ াইমকাা াইকা

২০৮৪ আ: ভান্নান যকায আ: আপজজ যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৬ াইমকাা াইকা

২০৮৫ পজলুয যভান আ: আপজজ যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৭ াইমকাা াইকা

২০৮৬ রুমফর পজলুয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৮ াইমকাা াইকা

২০৮৭ আরাপভন যকায ভন্টু যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৩৯ াইমকাা াইকা

২০৮৮ আ: াপরভ ভপতয়ায যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪০ াইমকাা াইকা

২০৮৯ ভজনু পভয়া ভপতয়ায যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪১ াইমকাা াইকা

২০৯০ মভা: ইভাইর মামন দামযাগ আরী ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪২ ১৭৪৩৬৯১৪০৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৯১ মফরার মামন রার চাঁদ আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৩ াইমকাা াইকা

২০৯২ আরভ পগয়া উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৪ াইমকাা াইকা

২০৯৩ মভা: ইউসুপ আরী দামযাগ আরী ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৫ ১৭৪৩৬৯১৪০৯ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২০৯৪ আ: যপভ ভয়াজ উিীন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৬ াইমকাা াইকা

২০৯৫ জাপভযন আ: শুকুয ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৭ াইমকাা াইকা

২০৯৬ আমরভ আভমছয আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৮ াইমকাা াইকা

২০৯৭ াইদুর ইরাভ গাপজউয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৪৯ াইমকাা াইকা

২০৯৮ রুপফ মফগভ ভজনু ম ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫০ াইমকাা াইকা

২০৯৯ মভা: আব্দুয যভান ম মভা: আব্দুর াই ম মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫১ ১৯২৮১১৮৫৩৩ ারদাইড় ারদাইড় াইকা

২১০০ মভা: ভপভন যকায মভা: আব্দু মছাফাান মভাছা: ামদা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫২ ১৭৪৫৪৯৮৪১৮ ারদাইড় ারদাইড় াইকা

২১০১ সুরুতজাভান নাপজভ উপিন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৩ াইমকাা াইকা

২১০২ এ এভ কাভরুজ্জাভান জয়নার আমফদীন ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৪ াইমকাা াইকা

২১০৩ আরতাফ মামন ভপতয়ায যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৫ াইমকাা াইকা

২১০৪ আকতায মামন আ: যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৬ াইমকাা াইকা

২১০৫ মভা: ফাদা নপছমুপিন কযফুর ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৭ ১৯৩৮৩৮১৫৫০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা



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

২১০৬ পদুর ইরাভ কুড়ান আরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৮ াইমকাা াইকা

২১০৭ মভা: পভরন ম াপফফয যভান মভাছা: যনাযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৫৯ ১৭৮৯১৫৬১৩৮ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

২১০৮ াপফবুয যভান ভপজফয যভান ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬০ াইমকাা াইকা

২১০৯ মভাছা: যনাযা মফগভ আ: যভান যকায মভাছা: মগামরচান মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬২ ১৯১৮৯১৪৪০২ দপিিাড়া মতঘযী াইকা

২১১০ আ: াপরভ আ: যপদ যকায ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬৩ াইমকাা াইকা

২১১১ মভাছা: াভতাযা আপভয যকায মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬৪ ১৭২৯৪০৫১৫১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১২ মভা: ভামুদুর াান মভা: আব্দুর কুদ্দু ম  মভাছা: পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬৬ ১৯১১১৩২৩৫০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১৩ মুযপদা মফগভ মভা: ভপদুর ইরাভ মভাছা: ভপযয়ভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬৭ ১৯১১১৩২৩৫০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১৪ মভা: পজযত আরী মভা: আব্দুর কুদ্দু ম  মভাছা: পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৭৬৮ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১৫ মভা: পদুর ইরাভ আফজার মামন যকায াময ফানু ৮৮৪৪৫৭০৬০৮৬১ ১৭৯৫৬২১৬৯০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১৬ মভা: জাাঙ্গীয আরভ মভা: ভপজফয ম মভাছা: রাইরী ৮৮৪৪৫৭০৬০৯০৩ ১৭৮১৩২০১৯২ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১৭ মভা: জুড়ান আরী ফ িতুল্লা ম পজুযী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০৯২৪ ১৭৪২৭৫১১৪৭ পূফ িাড়া মতঘযী াইকা

২১১৮ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: ভকমছদ আরী ম  মভাছা: ভামরকা  ৮৮৪৪৫৭০৬০৯৫১ ১৯১৬৮০৪৫৭০ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১১৯ মভা: আব্দুর ভপজদ মৃত: মভাক্তাতার মামন মৃত: চুমু্বরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬০৯৬২ ১৭৮৮৩২৮০২৭ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১২০ মভা: াজাান ম রুস্তভ আরী মভাছা: সূর্য্ি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৬১০২৮ ১৭৬৮৫১২৭২১ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১২১ মভা: মগারাভ আজভ ভপল্লক ভপতয়ায যভান ভপল্লক মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬৪ ১৭৪২১৬৩০৮৫ রাপড়ীফাড়ী রাপড়ীফাড়ী াইকা

২১২২ মভা: পপকয চান পভয়া মযত আরী ৮৮৪৪৫৭০৮১১৯৭ ফালুমকার াইকা

২১২৩ মভা: আব্দুর জপরর ম তাময আরী ম আড়ানী মফয়া ৮৮৪৪৫৭০৬০২০৪৯ ১৭৫১৮৮৯৬৪৭ ভধ্যাড়া মতঘযী াইকা

২১২৪ মভোোঃ োজোোন আরী যকোযসুজোফত আরী যকোয মভোছোোঃ ভদ্দল্লকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮ ০১৭২৫৩২১৬০৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২১২৫ মভোোঃ আব্দুয যদ্দদ যকোয দদ্দছভ উদ্দিন যকোয মোনোবোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০০২১ ১৯১০৯৮০০৫০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২১২৬ মভোোঃ আব্দুর আরীভ মভোোঃ আরোউদ্দিন মভোছোোঃ যদ্দভো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২৫ ০১৭৯৬৯৫৪৩৩৯ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১২৭ মভোোঃ োোদত মোকন মছোফোোন আরী কুদ্দস্ত মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২৬ ০১৮৭৫৯৩০৩২৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১২৮ মভোোঃ আব্দুর োই যজফ আরী রূজোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২৭ ০১৭৩৬৬৪১৪১৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১২৯ মভোছোোঃ দ্দফরোী মফগভ োরু মখ জদ্দভযন মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২৮ ০১৭৩৬৬৪১৪১৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩০ মভোছোোঃ ছোদ্দফনো মফগভ মভোছোোঃ যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬২৯ ০১৭৬৬১৭৭৯৩৩ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩১ মভোোঃ আবু ফক্কোয আব্দুছ মছোফোোন কুদ্দস্ত মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩১ ০১৭৫১৪৩৩০৪৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩২ মভোোঃ ভদ্দতয়োয যভোন ফোফয আরী যোকফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩২ ০১৭৯৯৭৩৮০৬৫ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৩ মভোোঃ আব্দুর ফোযীক যকোয ছোকদক আরী মভোছোোঃ আদ্দজতন মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩৩ ০১৩১৫৫৪৫৬৭৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৪ মভোোঃ মফল্লোর মোকন আবুর মোকন যোকফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩4 ০১৭৫৫৩৬৭২২৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৫ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ আব্দুছ মছোফোোন কুদ্দস্ত মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩৫ ০১৭৫৭৯০৮১৮৯ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৬ মভোোঃ তুজোভ আরী আপজোর মোকন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩৬ ১৭১৫৪৪৯৩৯৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৭ মভোোঃ আব্দুছ ছোরোভ আপজোর মোকন যদ্দভো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩৭ ১৭২৮২৬৪৭৮৯ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৮ মভোোঃ ইদ্দি আরী মখোদো ফক্স মভোছোোঃ সূর্য্ বোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩৮ ০১৭১৬৭৮২৪৫৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৩৯ মভোোঃ দ্দদুর ইরোভ মছোফোোন আরী কুদ্দস্ত মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৩৯ ০১৭৬৫০৮৬১৯৮ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪০ মভোছোোঃ মযখো মফগভ মভোোঃ ইদ্দি আরী মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪০ ০১৭৮৭৩৮৯৫৭২ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪১ মভোোঃ মনজোভ আরী আপজোর মোকন যদ্দভন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪১ ০১৭৬৮২৩৬০০৩ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪২ এ এভ যদ্দপকুর ইরোভ মভোোঃ আবুর মোকন মখ যোকফয়ো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪৩ ০১৭১২৬৭৮৬৫১ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৩ মভোোঃ আরতোপ মোকন ছোকদক আরী আদ্দজতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪৪ ০১৭০০৬৩৪৯৩৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৪ মভোোঃ আব্দুর োদ্দভদ ভিোজ আরী ফোতোী ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪৫ ০১৭৩৩৭১৪০১৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৫ মভোোঃ নুরুর ইরোভ োকফ আরী অকদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪৬ ১৭৬২৪৩৭৩৯৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৬ মভোছোোঃ ভদ্দনজো মভোোঃ দুো মখ মভোছোোঃ ছোককযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪৭ ০১৭৫৮১৯৬৮৬২ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৭ মভোোঃ জুযোন আরী ফোফয আরী যোকফয়ো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৪৯ ০১৮৩৮০৩৬৫৪৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৮ মভোোঃ ছোইদুর ইরোভ মভোোঃ জুযোন আরী মভোছোোঃ রোইরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫০ ০১৭৪৮৫৮২৮২৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৪৯ মভোোঃ আব্দুর ভদ্দজদ োকেন আরী মভোছোোঃ ভদ্দজযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫১ ০১৭২৭৮৩৭০৩৯ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫০ আবুর কোকভ আোঃ কুদ্দুছ ভদ্দল্লক োকেদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫২ ০১৭৯৮২৫৭৭৪৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫১ মভোোঃ মযজোউর কদ্দযভ ভদ্দপজ উদ্দিন মভোছোোঃ ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫৩ ০১৭১৮৮৭১৯১ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫২ মভোোঃ আবুর কোরোভ ভদ্দপজ উদ্দিন মভোছোোঃ ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫৪ ০১৯৫৪৭৩৩০৫৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫৩ মভোছোোঃ মযোককয়ো মফগভ মভোোঃ পজর কদ্দযভ মভোছোোঃ আদ্দভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫৫ ০১৭৯৭৭৩৯১৭৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫৪ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোোঃ আব্দুর ফোযীক মভোছোোঃ রোইরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫৭ ০১৭৮৮৮১৭০৫৯ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা



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

২১৫৫ আোঃ োরোভ আোঃ কুদ্দুছ ভদ্দল্লক োকজদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৫৮ ০১৬৪৮৯১০২৯৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫৬ মভোোঃ োভছুর ক ফোফয আরী যোদ্দফয়ো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬১ ১৭৮৮১৩০৭১২ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫৭ মভোোঃ মযত আরী মোকেন আরী ভস্তফোন মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬২ ০১৭৬৮২৩৬০০৩ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫৮ মভোোঃ আব্দুয যভোন মভোোঃ ভকবুর মোকন মভোছোোঃ ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬৩ ০১৭১৫৩১৪৪৫০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৫৯ মভোোঃ আোঃ যদ্দদ মভোোঃ ভকবুর মোকন মভোছোোঃ ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬৬ ০১৭৪৫৬০২৪৭৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬০ মভোছোোঃ প্নো মফগভ মভোোঃ দ্দদুর ইরোভ মভোছোোঃ জোকয়দো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬৭ ০১৬৩৬৩৮৫৩৮৯ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬১ মভোছোোঃ ভদ্দজবনো মফগভ মভোোঃ আব্দুর ভদ্দজদ ভন্ডর আভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬৮ ০১৭৭০৯২৪৩১২ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬২ মভোোঃ মভোস্তপো মভোোঃ আবুর মোকন মভোছোোঃ ভদ্দজদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৬৯ ০১৭১৬৬৪৬৭৪০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৩ মযজোউর কদ্দযভ ভদ্দতয়োয যভোন জহুযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭০ ০১৭৩২৩০৬৪৩১ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৪ মভোছোোঃ মপোরী মফগভ মভোোঃ নোভদোয আরী খোন মভোছোোঃ ভদ্দযভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭১ ০১৭৩৪৩৭৪১৯০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৫ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক মভোোঃ এিোজ আরী মভোছোোঃ দ্দফযন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৩ ০১৭৬৬৫৩৮৭৮৮ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৬ মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুছ মভোোঃ আকফদ আরী মভোছোোঃ মকোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৪ ০১৩০৬৪৬০৫৮৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৭ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক মভোোঃ ভকবুর মোকন মভোছোোঃ ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৫ ০১৩০১৪৭১৭০০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৮ মভোোঃ আব্দুর কোকদয মভোোঃ আকফদ আরী মভোছোোঃ মকোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৬ ০১৯৬৭৪৬২৩৫৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৬৯ মভোছোোঃ তোছদ্দরভো মফগভ মভোোঃ ভখকরছুয যভোন মভোছোোঃ মভদ্দর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৭ ০১৯২৫৩৩৬৪১৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭০ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন আদভ আরী ছোকরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৮ ০১৭১২০২১৫২৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭১ মভোোঃ ভকজ্জর মোকন মভোোঃ আবুর মোকন মভোছোোঃ ভদ্দজদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৭৯ ০১৯৩৯৫৩৫১২০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭২ মভোোঃ দ্দজল্লুয যভোন মভোোঃ আোঃ োভোদ মভোছোোঃ মোনোবোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮০ ০১৭০০৯৬৫২৭৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৩ মভোোঃ ইদ্দি আরী মভোোঃ নুয মভোোেোদ ফুর ভদ্দত ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮১ ০১৯৫৬৯৪৩২৭৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৪ মভোোঃ আোঃ কুদ্দুছ ভদ্দল্লক ভোদ্দনক ভদ্দল্লক য়জোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮২ ০১৭২৫৯৮৮০৯৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৫ মভোোঃ এেোোক আরী ইয়োজ দ্দভজবো সূম বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৩ ০১৯৪৭৬০৪৫৭০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৬ যোজ্জোক পজলুর কদ্দযভ আকদ্দরভো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৪ ০১৭৩১০০৯৫৭০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৭ মভোোঃ আবু োইদ মখ মভোোঃ আোঃ জব্বোয মখ মভোছোোঃ ভকনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৫ ০১৭২৮০০১৭৩৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৮ মভোোঃ বুদ্দু ভন্ডর মভোোঃ জয়োন ভন্ডর মভোছোোঃ ডোদ্দরভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৬ ০১৭৬৮৯৬৬৭২৮ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৭৯ মভোোঃ যোজ্জোক মভোোঃ মফরোর মোকন মভোছোোঃ আকরয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৭ ০১৭৮৮৬৫১৩৭১ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮০ মভোোঃ আব্দুর কোকদয মভোোঃ ভদ্দজফয যভোন সুন্দযী ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৮ ০১৪০৬৬৫০৭৯৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮১ নজরুর ইরোভ আোঃ ভোন্নোন জহুযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৮৯ ০১৭৪৭২৩৯৪০৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮২ মভোোঃ কোকভ আরী ভয আরী ছোকভদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯০ ০১৭২৫৪৬৫০৩৫ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৩ মভোোঃ ীদুর ইরোভ মভোোঃ ফোোদুয আরী মভোছোোঃ জদ্দযনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯১ ০১৯২৪৭৮৫৪৮৩ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৪ মভোোঃ ফোোদুয আরী ভয়োজ দ্দভজবো জকফদো ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯২ ০১৭১৩৯৪২৯৫৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৫ মভোোঃ ছোইফুর ইরোভ মোকেন আরী মভোছোোঃ কদবোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯৩ ০১৭৩৭১৫৩০৩৩ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৬ মভোোঃ আয়নোর ক মভোোঃ জয়োন ভন্ডর মভোছোোঃ ডোদ্দরভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯৪ ০১৭২৪৭৯৩৮৭৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৭ মভোোঃ আবু ফক্কোয জয়োন ভন্ডর মভোছোোঃ ডোদ্দরভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯৭ ০১৩০৭০৪৬৪৪২ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৮ মভোোঃ ভদ্দভন মদকরোয়োয মভোছোোঃ ভইফুর ৮৮৪৪৫৭০৮০৬৯৯ ০১৭৬৫৫৬১৫৬৮ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৮৯ মভোোঃ আভজোদ মোকন োযোন মখ মভোছোোঃ যোদ্দরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭০২ ০১৯২২৫২০০৩৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯০ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন জনোফ আরী মভোছোোঃ কুদ্দস্ত ৮৮৪৪৫৭০৮০৭০৪ ০১৭২৩১৪৩৩৯৭ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯১ মভোোঃ যদ্দদ মভোোঃ দ্দফফয মভোছোোঃ আয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭০৫ ০১৭০৫১৭৯৮১২ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯২ মভোছোোঃ বুরবুদ্দর খোতুন োজোোন োকজযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭০৬ ০১৯৮০১৭৯৭৬১ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৩ মভোোঃ ভোকজ্জভ আদ্দজজ মভোছোোঃ ভোকরকো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭০৮ ০১৭৭১১৪৫০৯ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৪ মভোোঃ আব্দুর ভদ্দজদ মভোোঃ দ্দফো মখ মভোছোোঃ জদ্দড়নো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭০৯ ০১৭৮৫৬৬১০৪৬ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৫ মভোোঃ দ্দফো দোকযোগ আরী আোতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১২ ০১৭৮৫৬৬১০৪৬ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৬ মভোোঃ মদ্দরভ মভোোঃ জুরভোত মভোছোোঃ জয়গন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১৪ ০১৭৪৭৬০০৯২২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৭ মভোোঃ আজোোয আরী মোকন আরী মনছো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১৫ ০১৭৩৫৭২০৭৯০ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৮ মদকফন্দ্র নোথ যভোনন্দ ফোনী যোনী ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১৬ ০১৭৭১১২১৮৮৫ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২১৯৯ মভোোঃ মরোর আদ্দজজ মভোছোোঃ ভোকরকো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১৭ ০১৭৪৭৬০০৯২২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০০ মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুছ মেযোগ আরী আদ্দজযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১৮ ০১৭৮৫৭২৩১৭৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০১ মভোোঃ আব্দুর ভোকরক মকোযফোন আরী মভোছোোঃ যোকফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭১৯ ০১৭৪৭৬০০৯২২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০২ মভোছোোঃ নোজভো মফগভ আকফয আরী দ্দখনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২১ ০১৩০৮৩১৭৮৭২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০৩ মভোোঃ আরোউদ্দিন যকোয ইনতোজ োসুনী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২২ ০১৭৫৪৭৮০২০৮ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা



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

২২০৪ মভোোঃ দ্দফফয যভোন কোনু মখ মভোেোোঃ সূমবোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৪ ০১৭৭০১৪৭২৭৯ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০৫ মভোছোোঃ োযবীন খোতুন আোঃ জদ্দরর মযোনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৫ ০১৭৯১২২১১৪৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০৬ মভোছোোঃ মযদ্দজয়ো খোতুন েজয়নোর জোকভরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৬ ০১৭৪৭৬০০৯২২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০৭ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মভোোঃ োজোোন আরী মভোছোোঃ নূযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৭ ০১৩০৬৩২২৮৮৩ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০৮ মভোোঃ ইনছোফ আরী মভোফোযক আরী আয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৮ ০১৭৮১৮০৩৩২১ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২০৯ মভোোঃ আোন ভন্ডর আপজোর মোকন মভোছোোঃ আয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭২৯ ০১৭৬৬১৭৬৯২৮ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১০ মভোোঃ এ এভ এ যোজ্জোক এ এভ মযত আরী মভোছোোঃ মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩০ ০১৭৯২০৪০০৪০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১১ মভোোঃ আব্দু ছোত্তোয মখ মভোোঃ মভোককছদ আরী মখফুযকুন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩১ ০১৭৫০৯৩৫৭৭২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১২ মভোোঃ মোযোফ আরী তকভজ আরী ছোকযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩২ ০১৭৯২০৪১৯৬৩ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৩ মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয মভোোঃ আবুর মোকন পদ্দজরতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩৩ ০১৭৬৮৬৯৬০১০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৪ মভোোঃ দ্দফফয আব্বো আরী ছোকফদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩৪ ০১৮৬৬৯৩৪১১১ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৫ মভোোঃ মভোতোকরফ মকোযফোন আরী মভোছোোঃ যোকফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩৫ ০১৭৯২৯৬৬৪২৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৬ মভোোঃ দ্দফবুয যভোন কোনু মখ মভোছোোঃ কুেদ্দত মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩৬ ০১৯৪৮৮৩৯১৩২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৭ মভোোঃ আবু ফক্কোয মেযোগ আরী আদ্দজযন খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩৭ ০১৯১১৫৫২৫৮০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৮ মভোোঃ দ্দদুর ইরোভ মোকন আরী মছোকনোয়োযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৩৮ ০১৯৪৫৮০৮৪৭৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২১৯ মভোোঃ আরnvজ মখ োভচুর ক মভোছোোঃ আনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪১ ০১৭৯৫৪৮০৪২৬ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২০ মভোোঃ নোকয়ফ আরী যভজোন আরী জদ্দভরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৩ ০১৭৬২৩৭০০৪৪ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২১ মভোোঃ দ্দনজোভ ভন্ডর ভনকছয আরী ভদ্দযন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৪ ০১৯৪২১৩৯৬৩৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২২ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ মভোোঃ দ্দফো মখ মভোছোোঃ আকনোয়োযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৫ ০১৭৫৪৬২৬৯৯৬ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৩ মভোোঃ মছোযোফ আরী মকোযফোন আরী মভোছোোঃ যোকফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৬ ০১৭৯২০৪০৩১৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৪ মভোোঃ োইদুর ইরোভ যভজোন আরী জদ্দভরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৭ ০১৭৩৮১২৬৮৪৩ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৫ মভোোঃ খোকজভ নইমুদ্দি যদ্দফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৮ ০১৭৮৭৩৯০৮৮৩ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৬ মভোোঃ ভদ্দনরুর ইযোভ মভোোঃ মোযোফ আরী মভোছোোঃ মযোককয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৪৯ ০১৭৫৪৭৮০২০৮ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৭ োকফ আরী যভজোন আরী জোদ্দভরো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৫০ ০১৭৬৩২৮০৫৯৬ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৮ মভোোঃ আব্দুর ভদ্দজদ মভোোঃ আবুর মোকন মভোছোোঃ ভোকজদো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৫২ ০১৮৭৮৬২০৫১৭ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২২৯ মভোোঃ আোঃ ফোদ্দযক মখ মভোোঃ দ্দফো মখ মভোছোোঃ ছুযোতন মনছো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৫৫ ০১৭৬০৫৪২৯৬৬ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩০ মভোোঃ ফযকত আরী ভদ্দয মভোেোোঃ সুদ্দকর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৫৬ ০১৭২৩৯৬০১৯২ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩১ মভোোঃ খোজো মুছো ভন্ডর করভ ভন্ডর বোনু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৫৭ ০১৭২০১৪২৪০৯ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩২ মভোোঃ জুরভোত মকোযফোন মভোছোোঃ যোকফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৫৯ ০১৭৪৭৬৪০৯২২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩৩ মভোছোোঃ বুরবুদ্দর খোতুন োভছুর আরী মোনোফোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬০ ০১৭২২৮৭০৪২৯ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩৪ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন দ্দভজবো মভোোঃ আব্দুয যভোন দ্দভজবো মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬১ ১৭৪৯০৫৫২৩১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২২৩৫ ভোন শুকয প্রোভোদ্দনক ফোতোী ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬৩ ০১৭৬৫৫০৮৯৩৩ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩৬ মভোছোোঃ তোযো বোনু মভোোঃ োকদ আরী মভোছোোঃ সুদ্দপয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬৫ ১৮৮৩৯২৬৮৯১ পদ্দকযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩৭ মভোোঃ ইব্রীভ আরী আকফদ আরী োকফদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬৬ ০১৭১৮০৭৭৭৫৮ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩৮ মভোোঃ োদ্দদ আপজোর খোন আকভনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬৭ ০১৭৯১৬০৯৮৭০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৩৯ মভো োঃ ছোইফুর ইরোভ জুরভোত আরী খোন মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬৮ ০১৯৬৯৩৮৪৭৮৮ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪০ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোোঃ োদ্দভদ খোন মভোছোোঃ জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৬৯ ০১৯১৬০৫১০৬৩ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪১ মভোোঃ দ্দদ্দিক আরী জোকফদ আরী মখ মভোছোোঃ যোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭০ ০১৯১৩২৮২৯২৪৪ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪২ মভোোঃ যজফ আরী মখ মজোনোফ আরী মখ ছোভোদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭২ ০১৯২৫৪৮৯৩২৪ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৩ মভোোঃ আব্দুর ভোকরক মভোোঃ আবুর মোকন মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৩ ০১৭৭০১৫৬১৬৪ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৪ মভোোঃ ইছোোক ভঙ্গরো মভোছোোঃ ছযযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৪ ০১৭৩৯৭৯১০৭৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৫ মভোোঃ আরতোফ আরী ভঙ্গরো মভোছোোঃ ছযযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৫ ০১৩১৯৩০৯৭৭৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৬ মভোোঃ আব্দুর মভোদ্দভন মভোোঃ দ্দফফয যভোন মভোছোোঃ আয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৬ ০১৭২৫৬৭৫৪৬১ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৭ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক যোজু দ্দফো মখ সুযোতন মনছো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৭ ০১৭৩৬০৬২১৮৮ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৮ আব্দুর জব্বোয খোন আপজোর খোন আকভন্ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৮ ০১৭৬৬৭৬৪২০০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৪৯ মভোোঃ আরভ মভোোঃ জয়োন ভন্ডর মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৭৯ ০১৯৬৩২০১১০ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫০ মভোোঃ আব্দু োভোদ খোন মভোোঃ জুরভোত আরী খোন মভোছোোঃ যোদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮০ ০১৭৪২৬৮০৭৫০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫১ মভোোঃ দ্দফফয আরী মখ সুজোফ আরী মখ মভোছোোঃ আদ্দফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮১ ০১৭১৫৪৩০৮৪২ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫২ মভোোঃ দ্দফফয যভোন খোন ইনদ্দজর আরী খোন মভোককছদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮২ ০১৭৪২৬৮০৭৫০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা



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

২২৫৩ মভোোঃ জোভোর মভোোঃ আব্দুর মখ আয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮৩ ০১৭৮৭৫৯৮১৪৩ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫৪ মভোোঃ ফোদ্দযক মভোোঃ দ্দফো মখ মভোছোোঃ আকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮৪ ১৭২৫৯৬৩১৫৭ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫৫ মভোোঃ আযোফুর আোঃ যভোন মভোছোোঃ জকফদো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮৬ ০১৭৯৩৯২৬৩০১ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫৬ মভোোঃ দ্দভন্টু খোন মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয খোন মভোছোোঃ দ্দভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮৭ ০১৭৬৬১৩৫৬৯৩ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫৭ মভোোঃ আব্দুর জদ্দরর মখ মভোককছদ আরী ফুযকুন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮৮ ০১৯৩০৫২৩৫৭১ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫৮ মভোোঃ মভোকোকিছ আরী মদকরোয়োয মোকন মভোছোোঃ ভইফুর ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৮৯ ০১৭৪১৩২১২২৩ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৫৯ মভোোঃ আব্দু োত্তোয মভোোঃ গুটু মখ মভোছোোঃ সুযোতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯০ ০১৯০২৯৫৭৫৪৯ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬০ মফল্লোর মোকন ভয আরী মগোকরেোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯১ ০১৭৯১৩৬৬৬১০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬১ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক আোঃ জদ্দরর মখ কোনেন ভোরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯২ ০১৭২৫৬৭৫৪৬৩ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬২ মভোোঃ মোযোফ আরী জয়নোর সুন্দযী ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯৩ ০১৯৪৬৬৫১৭৫৮ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৩ মভোছোোঃ দ্দদ্দযয়ো মফগভ ভয়োন মখ মজকরভন ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯৭ ০১৭৪১৩২১২২৩ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৪ মভোোঃ দ্দপকযোজ মোকন আবুর মখ আভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯৮ ০১৭৮৭৫৯৮১৪৩ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৫ মভোোঃ আবুর মোকন মখ ফোফয আরী মখ কিোল মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৭৯৯ ০১৩১৫৪৭২০৮৪ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৬ মভোোঃ ফোরোদুর মভোোঃ গুটু রুতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০০ ০১৭৯১৩৩৫১৭৫ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৭ মভোোঃ আর আদ্দভন মভোোঃ মভোস্তোোয আরী মভোছোোঃ মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০২ ০১৭২৮৬৫৮২৭০ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৮ মভোোঃ নুরুর ইরোভ নোভদোয আরী খোন নুযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০৩ ০১৭৭৬৬০১৮৯৭ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৬৯ মভোোঃ খোয়রুজ্জোভোন ভনকছয আরী জোদ্দফতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০৪ ০১৭১০৭৯৬২৬০ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭০ মভোোঃ মভোফোযক আরী মখ মজোনোফ আরী মখ ছুযভোদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০৫ ০১৭৮১৩৬৭২১৩ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭১ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক মভোোঃ আকফয আরী মভোছোোঃ োদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০৬ ০১৭৩২৩৯২৪৪৭ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭২ মভোছোোঃ আদ্দছয়ো মফগভ আদ্দজজর ক জোোনোযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০৭ ০১৭০০৫৬৮৩০৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৩ মভোোঃ আোঃ ভদ্দজদ ফোফয আরী মখ সূম ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮০৯ ০১৩১৫৪৭২০৮৭ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৪ মভোোঃ োজোভোর মভোোঃ মযোরী মভোছোোঃ ছুবুযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১০ ০১৭৮৮৩৭২৮১৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৫ মভোোঃ রদ্দতপ মভোোঃ ছকফয মভোছোোঃ ছোকরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১১ ০১৯২৮৯৫০৯১৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৬ মভোোঃ খোকরক মভোোঃ মযত আরী মভোছোোঃ েন্দ্রবোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৩ ০১৭২৯১০৪৮৭৪ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৭ মভোোঃ োদ্দফর ফ বত আরী মভোছোোঃ আকভনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৪ ০১৯২০৪৯০১৮১ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৮ মভোোঃ মযত আরী য়োকজদ আরী মভোছোোঃ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৫ ০১৭৩১৮৯৪১২৯ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৭৯ মভোোঃ শুকুয আরী ফ বত আরী মভোছোোঃ আকভনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৬ ০১৭৫৯৭১৩০৩৮ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮০ মভোোঃ োভকছয আরী ভনকছয আরী জোদ্দফতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৭ ০১৭৩৭৪৬৯২৮১ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮১ মভোোঃ োজোভোর মোকন ভনকছয আরী জোদ্দফতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৮ ০১৭১০৭৯৬২৬০ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮২ মভোোঃ মযত আরী কুড়োন ছোইফুর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮১৯ ০১৭২৯১০৪৮৭৪ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৩ মভোোঃ দুরোর মোকন জোকফদ আরী মভোছোোঃ সুযোতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২০ ০১৭৩৬২৩৩৪৫০ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৪ মভোোঃ দ্দরটন যজফ আরী মভোছোোঃ ভোকরকো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২১ ০১৭৬৮১২৪৪৫৭ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৫ মভোোঃ আবুর মোকন আককছদ আরী মভোছোোঃ সূম ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২২ ০১৭৮১৩৯৪৭৯২ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৬ মভোোঃ মভোককরছুয যভোন োভোতুল্লো ভইফুর ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২৩ ০১৭৪০৩৮৭৮০৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৭ মভোোঃ মভোক্তোয মোকন মভোোঃ ককছয উদ্দিন জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২৪ ০১৯৪২১১৩২৫৫ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৮ মভোেোোঃ োদ্দপজো ভদ্দির কোঞ্চনভোরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২৬ ০১৭৫২৯৩৬০৫৬ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৮৯ মভোোঃ মভোতোকরফ ছকফয মভোছোোঃ ছোকরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২৭ ০১৮২২০৬৬৮০৯ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯০ মভোোঃ আরোউদ্দিন মকোযফোন আরী মভোছোোঃ যোকফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২৮ ০১৩১৭৩০০৪৪৩ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯১ মভোোঃ খদ্দরলুয ভন্ডর মযত ভন্ডর মভোছোোঃ েন্দ্রফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮২৯ ০১৭৬৮৬৯৬৬৩১ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯২ মভোোঃ আোঃ যভোন দ্দভজবো োগু দ্দভজবো ভদ্দজযন দ্দফদ্দফ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৩৪ ১৯৪২১১৩২৪৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২২৯৩ মভোোঃ ছোভোন দ্দভজবো মভোোঃ আোঃ যভোন দ্দভজবো মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৩৫ ১৯৪২১১৩২৪৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২২৯৪ মভোোঃ জহুরুর মভোোঃ োত্তোয মভোছোোঃ দ্দভনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৩৬ ০১৯৯২৪৬২৩৪৮ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯৫ মভোোঃ ফক্কোয মভোোঃ ইব্রোদ্দভ মভোছোোঃ জোকভরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৩৭ ০১৭৫৯৫৫৫৯৮৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯৬ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ মভোোঃ ভককছদ ভন্ডর মভোছোোঃ তোযো ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৩৮ ০১৬২৯০৪৭০৮৮ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯৭ মভোোঃ শুকুয আরী মভোোঃ মভোককছদ ভন্ডর মভোছোোঃ তোযো ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৩৯ ০১৩১৯৯৬৭৫৭৯ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯৮ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ মভোোঃ োজোোন আরী মখমভোছোোঃ নূযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪০ ০১৭৪২০৭৩৭৫৯ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২২৯৯ মভোোঃ মভোকোকিছ আরী আবুর মোকন পদ্দজরতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪২ ০১৭৪২০৭৩০৩২ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০০ শুম্ভ নোথ ভকনোযিন ন্ধো যোনী ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪৩ ০১৭৮৪৪৫০৯২০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০১ মভোোঃ মোযোফ ভন্ডর ভয ভন্ডর মগোকরেোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪৪ ০১৯৫১৭৪৪৫৩৭ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা



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

২৩০২ মভোোঃ ফোইদুর ইযোভ নূয মভোোেোদ মভোছোোঃ যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪৫ ০১৯৬৩০৭৪২০৭ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৩ মভোোঃ আদ্দজজ মখ নোদ্দরুজ্জোভোন মভোছোোঃ মভোকভনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪৮ ০১৭২৩২১৯২০৫ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৪ মভোোঃ মোযোফ আরী ভনতোজ আরী দ্দখনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৪৯ ০১৭৮৪৪৫৮২৬২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৫ মভোোঃ মফল্লোর মোকন নোভদোয আরী খোন মভোছোোঃ নুযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫১ ০১৭২৫৫২৫৬৭০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৬ মভোোঃ মদোকয়তুর ইরোভ মভোোঃ আবুর মোকন পদ্দজরতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫২ ০১৯৯১৩৩২৯৮১ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৭ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মোকন আরী মছোকনোয়োযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫৩ ০১৭২৪৩৫৭১৯৭ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৮ মভোোঃ ছফক আরী মভোোঃ কোদ্দজমুদ্দিন ছবুযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫৪ ০১৭৮৫৭২৩১৭৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩০৯ মভোোঃ আব্দুর গফুয খোন মভোোঃ আব্দুর জব্বোয খোন মভোছোোঃ মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫৫ ০১৭৪৫৯৮৫৩২ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১০ মভোোঃ গোজী কোকদয খোন আফজর মোকন খোন আকভনো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫৬ ০১৯২২৭০২৪৫০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১১ মভোোঃ োজোোন আরী খোন যভোন আরী মখ োকযো ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫৭ ০১৭৮৪১৮৩৩৫৯ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১২ মভোোঃ োদ্দপজুর ইরোভ মভোোঃ ভকয আরী মভোছোোঃ যনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৫৯ ০১৯৮৫৯৭০৮৯২ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৩ মভোোঃ ভদ্দতন ভন্ডর মভোোঃ ছকফয আরী মভোছোোঃ ছোকরো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬০ ০১৭১৯৯৩১৫১৩ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৪ মভোোেোদ আরী মখ সুজোফ আরী মখ মভোছোোঃ অদ্দফযন মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬১ ০১৯৬২৬৩৫৯১৯ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৫ মভোোঃ রুহুর আরী মভোোঃ ভকয আরী মভোেোোঃ যনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬৩ ০১৯৮৪৯৭০৮৯২ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৬ মভোোঃ আব্দুর ভদ্দজদ প্রোভোদ্দনক মভোোঃ মোনোউল্লো প্রোভোদ্দনকোদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬৫ ০১৭১৯৬১৬৩৬৫ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৭ মভোোঃ আব্দুর আরীভ মখ মভোোঃ আোন আরী মখ মভোছোোঃ ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬৬ ০১৭৩২৩৯২৪৪৭ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৮ মভোোঃ যোদ্দপকুর ইরোভ খোন মভোোঃ গোজী কোকদয খোন মভোছোোঃ আকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬৭ ০১৭৪১৯৫৬৫৯১ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩১৯ মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুছ মখ যভজোন আরী মভোছোোঃ জদ্দভরো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬৮ ০১৯২৩৬৪৫৬৩৯ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২০ মভোোঃ যোয়োন মখ মভোোঃ আকফয আরী মখ মভোছোোঃ োদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৬৯ ০১৭০৪৯৪৯৫৪৪ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২১ মভোছোোঃ দ্দভনো খোতুন মকোযফোন যোকফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭০ ০১৭৯৫২২৭৬১৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২২ মভোোঃ ছোত্তোয আরী মখ যভত আরী মখ োকয ফোনু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭১ ০১৮৩২৮৯৪৪৩৫ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৩ মভোোঃ মযজোউর কদ্দযভ মোনোউল্লো মভোছোোঃ জোকভরো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭৪ ০১৭২১৮৫৩৮২০ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৪ মভোোঃ আোঃ ছোত্তোয খোন মভোোঃ জুরভোত আরী খোন মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭৫ ০১৭৬০৭৫৬৮৭৪৬ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৫ মভোোঃ ইভোইর ভঙ্গরো মভোছোোঃ ছযযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭৬ ০১৭৮১৮০৩৩২১ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৬ মভোোঃ মকোযফোন আরী আগয আরী মযকোতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭৭ ০১৭৭৬০৪২৬১১ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৭ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ মভোোঃ মকোযফোন আরী মভোছোোঃ আকনোয়োযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭৮ ০১৭৬১৮৫৫৯৭৫ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৮ মভোোঃ মোযোফ আরী মখ োজী মভোোঃ মকোযফোন আরী মভোছোোঃ আকনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৭৯ ০১৭৭৬০৪২৬১১ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩২৯ মভোোঃ আোঃ ভোন্নোন মভোোঃ মকোযফোন আরী আকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৮০ ০১৭২১৬৯৪১২৯ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩০ মভোোঃ আয়নোর ক োজী মভোোঃ মকোযফোন আরী মভোছোোঃ আকনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৮১ ০১৭৭০৩৩১৮৮১ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩১ মভোোঃ আব্দুল্লো মককন্দোয আরী যীভো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৮২ ০১৭৬৪৩৭৩২৩৯ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩২ মভোোঃ আকনোয়োয মোকন খোন আব্দু োভোদ খোন যোকফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৮৯ ০১৭১৮০৪৭২৮০ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৩ মভোোঃ আবু ছোইদ আপজোর মোকন আকভনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৯১ ০১৭২৪৫০৬৭৮৩ উত্তযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৪ মভোোঃ ভকজ্জর মোকন কদ্দরভ উদ্দিন পোকতভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৯৫ ০১৯১৭৯১০৪৩৯ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৫ মভোোঃ আব্দু োভোদ নোকয়ফ আরী ছোককযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৯৬ ০১৭৭৯৮৩৮৮০ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৬ মভোছোোঃ দ্দদ্দযয়ো সুজোফত আরী মভোছোোঃ মখোকদজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৯৭ ০১৭৬৮৯৭৬৬৪২ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৭ মভোোঃ মভোকোকি আরী োেোন আরী পদ্দকয মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৮৯৮ ০১৭১৩৭১৫০৫৩ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৮ মভোোঃ আব্দুর ক আপজোর খোন োদ্দভদো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯০১ ০১৭৫৭৪৭৫২৪৩ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৩৯ মভোোঃ আোঃ োদ্দভদ খোন আপজোর খোন োদ্দভদো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯০৩ ০১৭৩৫০০৩৬১৮ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪০ মভোছোোঃ যদ্দভো আোঃ েোনু খোন সুযোতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯০৪ ০১৭৬৭৬৫৬৮৯২ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪১ মভোোঃ ফোবু পদ্দকয আপজোর পদ্দকয মভোছোোঃ মভোককছদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯০৫ ১৭৭০৯৪৬১২ পদ্দকযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪২ মভোোঃ ফোযীক মখ আোঃ জদ্দরর মখ মভোছোোঃ কোনেন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯০৬ ১৭২৮৩৪৬৩৮০ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৩ মভোছোোঃ আদ্দছয়ো ইযদ্দজর খোন ভককছদোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯০৯ ০১৭৫৩১৩৮৯৭২ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৪ মভোোঃ জুব্বোয মখ আোঃ জদ্দরর মখ মভোছোোঃ কোনেন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯১০ ০১৭৬৬৯০১৭২৯ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৫ মভোোঃ দ্দদুর ইরোভ আোঃ মছোফোোন মভোছোোঃ মজোকফদো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯১৬ ০১৭৬০৬২৩৬৩৬ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৬ মভোোঃ আব্দু ছোত্তোয মখ নোকয়ফ আরী মখ ছোককযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯১৭ ০১৯৯১২৯৮৮৯১ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৭ মভোোঃ নুরুর ইরোভ মভোকতোয মোকন দ্দযপন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯১৯ ০১৯৯৩১৫৯৯৪৪ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৮ মভোোঃ মজন্নত আরী রোর খোন মভোছোোঃ আভফদ্দর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯২০ ০১৭৯০৩২৪৬৬৩ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৪৯ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ নূয মভোোেোদ মভোছোোঃ যদ্দভো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯২২ ০১৭৩৫৩১৩১০৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫০ মভোোঃ দ্দযো মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোছোোঃ োনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯২৩ ০১৭৯৩১১৪১৩৬ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা



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

২৩৫১ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ মভোোঃ পজরোয যভোন মভোছোোঃ আদ্দভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯২৬ ০১৭৮৪৪৫০৯১৩ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫২ মভোোঃ আবু ছোইদ খোন মভোোঃ দ্দফফয যভোন খোন মভোছোোঃ োয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯২৭ ০১৭২৮১১৮৫৯৯ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৩ মভোোঃ নজরুর ইরোভ আদ্দজজর ইরোভ মভোছোোঃ মনজোতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯২৮ ০১৭৫৪৮২৭৮১২ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৪ মভোোঃ োভোদ মখ োকতভ আরী ছদ্দভযন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩০ ০১৯৪১৮৮৪৯৮৪ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৫ মভোোঃ োরোভ আদ্দজজর মভোছোোঃ মনজোতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩১ ০১৭২৮৭৫৯৯৯৭ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৬ মভোোঃ আরভ ভদ্দল্লক আোঃ োদ্দকভ দুদ্দল্ল মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩২ ০১৮৮৩১০২৪২২ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৭ মভোছোোঃ পদ্দযদো মফগভ জয়নোর আরী ভন্ডর মভোছোোঃ আকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩৪ ১৩০৮৬০৩৭৯৬ পদ্দকযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৮ মভোোঃ খোয়রুর ইরোভ জয়নোর ভন্ডর মভোছোোঃ আকনোয়োযো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩৫ ১৭৮৪৪১৭৫১৯ পদ্দকযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৫৯ মভোোঃ মোযোফ আরী আজোোয আরী মভোছোোঃ সুযোতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩৬ ০১৩১০৩৫৭৪৫১ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬০ মভোোঃ পযোদ মোকন মোযোফ মোকন মখ মভোছোোঃ পোকতভো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩৮ ০১৯৮২১৪৯৭১২ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬১ মভোোঃ এনোকয়তুর ইরোভ মভোোঃ োজোোন আরী মভোছোোঃ নূযজোোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৩৯ ০১৭২৮২৫৫৫১৬ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬২ মভোোঃ োয়দোয আরী মখ আদ্দজজর মখ মভোছোোঃ মনজোতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪০ ১৭১৯৭৩৫০৮৯ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৩ মভোোঃ দ্দফভো কদ্দরভ উদ্দিন মখ ভকনজো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪১ ০১৭৫৯৭৯৬৫৯ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৪ মভোোঃ োনো পদ্দকয আোঃ আয়োর পদ্দকয মযদ্দজয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪২ ০১৭২২৭৪৯৩৪৯ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৫ মভোোঃ কোভোর মোকন মরোকভোন মোকন মভোছোোঃ যদ্দরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪৩ ০১৭১৪৭৬৫৭১৪ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৬ মভোোঃ আব্দুর কোকদয দ্দযোজ আরী তদ্দছযন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪৫ ০১৭১৬৬২১৭৮৩ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৭ মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ আকেদ তোাং মছযোতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪৬ ০১৭১৩৭১৫০৬৫ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৮ মভোোঃ োগয আরী মভোোঃ ফোকয আরী মভোছোোঃ ছোকফদোন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪৭ ০১৭৭৭৪৯৫০৯৬ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৬৯ মভোোঃ বুজরুত আরী মভোোঃ আোঃ যভোন মভোছোোঃ ফুকরযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪৮ ০১৭৫৫১৬৯৩২৪ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭০ মভোোঃ ইউসুপ আরী মভোোঃ আোঃ যভোন মভোছোোঃ ফুকরযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৪৯ ০১৭৩৬০১৮১২২ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭১ মভোোঃ আবুর কোকভ আরভ ভন্ডর ভকভনো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫০ ০১৭৯৩২৩৯৭৯৯ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭২ মভোোঃ যদ্দফউর োোন মভোোঃ আোঃ যভোন মভোছোোঃ ফুকরযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫২ ০১৭১৪৭৬৯১১২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৩ মভোোঃ আরভগীয মোকন নূয মভোোেোদ মভোছোোঃ যদ্দভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫৩ ০১৭২৮৫৭২০৩২ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৪ মভোোঃ জোদ্দদুর ইরোভ মভোোঃ আব্দু ছোভোদ মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫৪ ০১৭২৯৩৯৯২৯৬ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৫ জোোনোযো মফগভ ভদ্দতয়োয যভোন োফোনী ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫৫ ১৭২৯৩৯৯২৯৬ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৬ মভোোঃ মরোকভোন মোকন মভোোঃ মোকন আরী মভোছোোঃ জয়গন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫৭ ০১৯২৪৬২৬৪৯৮ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৭ মভোোঃ দ্দপকুর ইরোভ মখ পজলুয যভোন মভোছোোঃ োভচুন নোোয ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫৮ ০১৭২৫৬৩৮২৮৬ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৮ মভোোঃ জহুরুর মভোোঃ কুদ্দুছ মভোছোোঃ জহুযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৫৯ ০১৯৪৫৮৮৪১৭১ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৭৯ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন মফরোকয়ত মোকন মখ আতফ জোন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬০ ০১৭১২৯৮৮১২৬ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮০ মভোোঃ োইফুর ইরোভ মোকন আরী ছোকনোয়োযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬১ ০১৭২৪৪২৪৭৬৫ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮১ মভোছোোঃ যোদ্দনজো মফগভ আোঃ কদ্দযভ ভুইয়ো আকনোয়োযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬২ ০১৭০৬২৩৭৩৪৬ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮২ মভোোঃ সুন্দয আরী যসুরদ্দদ সুদ্দখতন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬৩ ১৭২৪৪৭২৭৩৬ পদ্দকযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৩ মভোোঃ ইোক আরী জোনু মখ মভোছোোঃ টুলু ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬৫ ০১৭২৮৭৭৯২৮৮ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৪ সুধোাংশু মঘোল কৃষ্ঞরোর মঘোল কোরীফোরো মঘোল ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬৭ ০১৭২৪১০৬৫৮২ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৫ মভোোঃ ছোইদুর ইরোভ মভোোঃ মভোককছদ আরী মভোছোোঃ ফুরকুন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬৮ ০১৭৬১৮৭৮৬৯০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৬ মভোোঃ আরী আযোপ মভোোঃ ভয আরী (আব্দুল্রো)মভোছোোঃ োীদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৬৯ ০১৭২৯৪০৩৮২৪ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৭ মভোোঃ জোোঙ্গীয মভোোঃ দ্দফফয যভোন মভোছোোঃ জদ্দড়নো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৭৪ ০১৭৯২৩৬৫৩৩৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৮ মভোোঃ মরোর উদ্দিন মভোোঃ মভোককছদ আরী মভোছোোঃ ফুরকুন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৭৭ ০১৭০৬৪৫৭৩৬০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৮৯ মভোছোোঃ েোয়নো মফগভ ভককছদ আরী ফুযকুন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৭৮ ০১৭৮৯৯২৩৯৬৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯০ মভোোঃ মফরোর মোকন যদ্দজ উদ্দিন মখ জয়গন দ্দফদ্দফ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৮৭ ০১৭৪৫৯৮৫৬১৩ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯১ মভোোঃ আদ্দিয়ো মোকন মভোোঃ মফরোর মোকন মভোছোোঃ আদ্দছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৮৮ ০১৭৭০৮০১১৩৬ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯২ মভোোঃ ভোকরক মভোোঃ আব্দুয যভোন মখ মভোছোোঃ ককভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৮৯ ০১৭৭৮৯৬৮৫৫৭ খ uাো োড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৩ মভোোঃ দ্দদুর ইরোভ মভোোঃ ইনছোফ আরী মভোছোোঃ মোকনকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯০ ০১৭৩৩৭১৩৭২০ দ্দিভোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৪ মভোোঃ োকোত োযোন মখ মভোছোোঃ মযোকনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯২ ০১৭১৯৬৬৪৩৬০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৫ মভো োঃ আব্দুর ভদ্দতন নোদ্দরুজ্জোভোন মভোছোোঃ মভোকভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯৩ ০১৯৫৫৭০৯৪৮৫ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৬ মভোোঃ আব্দুর ফোযীক মকোন্দোয মখ মভোছোোঃ োকজযো ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯৫ ০১৭১২১৭০৩৫৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৭ মভোছোোঃ দ্দ খোতুন আোঃ খোকরক দ্দভনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯৬ ০১৭৮১৫৮১৮৩০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৮ মভোোঃ আতোফ মভোোঃ আব্দুর মভোছোোঃ টুরটুদ্দর ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯৭ ০১৯৩৭৭৯৩৫৭০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৩৯৯ মভোছোোঃ আছভো মফগভ রদ্দদ সুদ্দখতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯৮ ০১৯৩৭৭৯৩৫৭০ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা



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

২৪০০ মভোোঃ োকোয়ত আরী োভোতুল্লো ভইফুর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮০৯৯৯ ০১৭৩৫৮৪৪০৩৯ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৪০১ মভোোঃ মভোতোকরফ মোকন আপজোর মোকন মভোছোোঃ আয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০০০ ০১৭১৬৬৬৮৬৪৩ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৪০২ মভোোঃ পদ্দযদুর ইরোভ যমুজ আরী মভোছোোঃ মযোককয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০০১ ১৭৪৬৯০৫৬৩০ পদ্দকযোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৪০৩ মভোোঃ নুরুর ইরোভ যজফ আরী মভোছোোঃ ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০০৬ ০১৭৬০২৮৫৪৭৪ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৪০৪ কয মঘোল কৃষ্ঞরোর মঘোল কোদ্দরদো ৮৮৪৪৫৭০৮১০০৭ ০১৭৭৪০৪৪৮৯৬ মঘোলোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৪০৫ এ এভ মদ্দরভ মযজো মভোোঃ জোোন ফক্স যকোয দ্দফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০০৮ ০১৭২১৫৯১৬৯৭ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪০৬ মভোোঃ আব্দু োরোভ যকোয দদ্দছভ উদ্দিন যকোয মোনো বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১০০৯ ০১৭৩৩৮০৪৫৩৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪০৭ মভোোঃ আোঃ আদ্দজজ যকোয মভোোঃ নোদ্দজয যকোয আদ্দফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০১০ ০১৯১০৭১৮৪৩৩ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪০৮ মভোোঃ পদ্দযদ যকোয আতোফ আরী নূযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৮১০১১ ০১৭৯৭২২৫১৬৪ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪০৯ মভোছোোঃ দ্দল্পী খোতুন মভোোঃ মতোপোজ্জর মোকন মভোছোোঃ পোকতভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০১২ ০১৭৭২৭৭২২৪০ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১০ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন যকোয মভোোঃ মকোফোদ আরী যকোযমকোয়োদ বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৩ ০১৭২৯৪৬২৫০৩ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১১ মভোোঃ মকোফোদ মোকন যকোয কদ্দভ উদ্দিন যকোয জোভ বোনী মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৪ ০১৭৫৮৯৬৪০৯৯ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১২ মভোোঃ আোন োদ্দফফ নোদ্দজয উদ্দিন যোকফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৫ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৩ মভোোঃ আবু োদ্দনপ যকোয মভোোঃ জোন ফক্স যকোয মভোছোোঃ দ্দফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৬ ০১৭৩৭০১১১৪২ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৪ মভোোঃ যন আরী যকোয আতোফ আরী যকোয মভোছোোঃ ছোকরো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৭ ০১৭৪৭৫৯২৬৭৩ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৫ মভোোঃ ভোন গদ্দন যকোয অকদ আরী যকোয ছকভদোন দ্দফদ্দফ ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৮ ০১৭৫১৬২১১২৫ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৬ মভোোঃ োদ্দরভ যকোয আতোফ আরী যকোয মভোছোোঃ ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০১৯ ০১৯৮৩৮৫৩৫৮৯ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৭ মভোোঃ আব্দুর োন্নোন যকোয আতোফ আরী যকোয নূযজোোন ৮৮৪৪৫৭০৮১০২০ ০১৭০৩৯৯৭৪৯৩ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৮ মভোোঃ যভজোন আরী যকোয আতোফ আরী যকোয মভোছোোঃ ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০২১ ০১৭৬৪৫৬৯০২০৫ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪১৯ মভোোঃ দ্দরটন মখ মভোোঃ আোঃ আদ্দজজ মখ মভোছোোঃ রদ্দতপো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০২২ ০১৭২৪৬১১১৬৭ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২০ দ্দভজবো মভোোঃ মদ্দরভ মযজো মগোরজোয মোকন ভইফুর মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০২৪ ০১৭১৮৪২৪৬২১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২১ মভোছোোঃ অকজদো মফগভ মযোস্তভ প্রোভোদ্দনক মভোছোোঃ জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০২৫ ০১৭৬৩৬৬৯০২২০ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২২ মভোোঃ আোঃ আদ্দজজ মখ এরোী ফক্স মভোছোোঃ োদ্দভদো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০২৬ ০১৭২৪৬১১১৬৬ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৩ মভোোঃ মভযোজ আরী যকোয আতোফ আরী যকোয মভোছোোঃ ছোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০২৭ ০১৭২৪৬২৬৯০১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৪ মভোছোোঃ কুরছুভ খোতুন মভোোঃ ময আরী দ্দভজবো মকভোছোোঃ জোকয়দো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০২৮ ০১৭৩১২৬৯৭৯১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৫ মভোছোোঃ যোদ্দদো মফগভ মভোোঃ আকফয আরী মভোছোোঃ তোযো বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩১ ০১৯২৩৭৫৭৮১৪ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৬ মভোোঃ আদ্দভনুর ইরোভ মভোোঃ যন আরী মভোছোোঃ আকরয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩২ ০১৭৪৩০৯০২০০ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৭ মভোছোোঃ তোযো বোনু ফোফয আরী মভোছোোঃ যোকফয়ো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩৩ ০১৭৯৫২৩৩৩৯৭ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৮ মভোোঃ আব্দুর রদ্দতপ দ্দভজবো মভোোঃ ভদ্দয উদ্দিন দ্দভজবো মকভোছোোঃ আয়ো দ্দদ্দিকো ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩৪ ০১৯৩৮৯৪৬১৩১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪২৯ মভোোঃ ভদ্দয উদ্দিন দ্দভজবো মগোরজোয মোকন দ্দভজবো মকভোছোোঃ কোজরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩৫ ০১৯৩৮৯৪৬১৩১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩০ মভোোঃ জোোঙ্গীয যকোয জোরোর যকোয মভোছোোঃ দ্দদ্দযয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩৬ ০১৯৩০৪৫০৮৬৬ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩১ মভোোঃ আব্দুর আদ্দরভ মভোোঃ নোদ্দজয উদ্দিন যকোযযোদ্দফয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৩৯ ০১৭৬৬৩৮৩০৫৪ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩২ মভোোঃ আর ভোমুদ যকোয মভোোঃ নোদ্দজয উদ্দিন যকোযআদ্দছয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১০৪০ ০১৯৩২৭৪৩৭৬৫ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৩ মভোোঃ আরোউদ্দিন যকোয মভোোঃ ভোন গদ্দন যকোযমভোছোোঃ ভোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৪১ ০১৭৭৪৭২৯২৪৫ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৪ মভোোঃ লুৎপয যভোন মভোোঃ আোঃ আদ্দজজ মখ মভোছোোঃ রদ্দতপো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৪৩ ০১৭১৬১১৬৩১১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৫ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক মভোোঃ ফয়োত আরী মখ মভোছোোঃ োছনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৪৬ ০১৭১৪২৭৪৯৩৭ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৬ মভোছোোঃ আয়ো দ্দদ্দিকো মভোোঃ ইউসু আরী যকোযমভোছোোঃ োদ্দি মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৪৭ ০১৭৯৮৭৩১৬৬৮ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৭ মভোোঃ স্বন আরী মভোোঃ পজরোয যভোন মভোছোোঃ জুকরখো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৪৯ ০১৭৪৪৪৬৯৪৩১ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৮ মভোোঃ দ্দপকুর ইরোভ মভোোঃ ভোন গদ্দন ভোকরো ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫০ ০১৭৫১৬২১১২৫ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৩৯ মভোোঃ আরোদ্দভন মখ মভোোঃ ফয়োত আরী মখ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫৩ ০১৭৭৬৮৬২৬০৩ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪০ মভোোঃ আব্দুর ফোযীক যকোয মভোোঃ মকোফোদ আরী যকোযমভোছোোঃ জদ্দযনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫৪ ০১৭৯১৬০৭৮৫৩ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪১ মভোছোোঃ মছোকরভোন যকোয কদ্দছভ উদ্দিন যকোয জোযভোদ্দন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫৫ ০১৭৫৮৬৪৫২১৬ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪২ মভোোঃ নুযনফী যকোয আপতোফ উদ্দিন যকোয নূয ভর ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫৬ ০১৯৯৭৬০৬৯৭ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪৩ মভোোঃ আব্দুর ক যকোয মভোোঃ মকোফোদ মোকন যকোযমভোছোোঃ জদ্দযনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫৭ ০১৭৯৮৩৩৩২১৪ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪৪ মভোোঃ ফোদো যকোয মভোোঃ আর ভোমুদ যকোযমভোছোোঃ কুযদ্দছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৫৮ ০১৭৪৬৯৪১৬০৯ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪৫ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক যকোয কদ্দছমুদ্দিন জোযভোদ্দন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৬০ ০১৭২০৪১১৮৪৭ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪৬ মভোছোোঃ বোনু মফগভ ভদ্দয উদ্দিন দ্দখতন দ্দফদ্দফ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৬৩ ০১৭০৩৮৩৩২০৪ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪৭ মভোোঃ জোরোর উদ্দিন আপজোর মোকন মকভোছোোঃ ভোকরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৬৬ ১৮৭৪৪৪৯৭৫২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৪৮ মভোোঃ জুরভোত যকোয মৃত মকোযফোন আরী মৃত জয়গন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৬৭ ১৯৮৮৬৩৬৪৪৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা



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

২৪৪৯ মভোোঃ আব্দু োভোদ দোকযোগ আরী যকোয ছুযভোদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৬৮ ১৭১৮৬৪০১০৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫০ মভোোঃ আছোফ আরী ইয়োদ্দছন আরী কফরী খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৬৯ ১৭৪১০৭৮৮৮৩ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫১ মভোোঃ জুরভোত মোকন আেদ আরী মখ সুখীতন খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭০ ০১৭৫৬৭৪০৩৫২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫২ মভোছোোঃ ভদ্দফছো মফগভ মভোককতর ভন্ডর ছোকরো ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭১ ১৭৯৫১৮৬৩৩৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৩ মভোোঃ আব্দুর রদ্দতপ আয়নোর ক ভন্ডর মভোছোোঃ রোইরী মফগ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭২ ১৭৯৪১৪২০৩৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৪ মভোোঃ আব্দুর োন্নোন যকোয সুজোফত আরী যকোয দুোঃখনী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭৩ ০১৭৩১৪৩৯৮০০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৫ মভোোঃ োভছুর ক ভন্ডর ফদ্দদউজ্জোভোন ভন্ডর কদ্দছযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭৪ ১৭৭৭৯৬৪৯৫৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৬ মভোোঃ মদ্দরভ মযজো আপজোর মখ মকভোছোোঃ ছদ্দকনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭৬ ১৭৭১৫৪৬৩১৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৭ মভোোঃ নুয আরভ মগোরোভ যসুর দ্দভজবো মভোছোোঃ দুদ্দরয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৭৯ ০১৭১০০৬৩১৮৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৮ মভোোঃ আব্দুর মভোদ্দভন মভোোঃ োকেন আরী খোন মভোছোোঃ োকযো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮০ ০১৭৭৫৮৭৬৮১২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৫৯ মভোোঃ আব্দুর োদ্দভদ দোযগ আরী কিোল মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮১ ০১৭২৫৭৭০৯৮৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬০ মভোোঃ ইভোইর মোকন মভোোঃ জয়নোর আকফদ্দদন সুযভো দোন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮২ ০১৭২১০৬৯৭৬৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬১ মভোোঃ আবুর কোরোভ ভন্ডর মৃত ভককছদ আরী মভোছোোঃ অদ্দফযন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮৩ ১৭৩৫৬১২২৩২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬২ মভোোঃ মদ্দরভ মযজো ভদ্দয উদ্দিন মভোছোোঃ সুদ্দখতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮৪ ১৭৫১৫৮০১০৩ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৩ মভোোঃ ফোদো ভন্ডর মভোোঃ োজোোন ভন্ডর মভোছোোঃ বুযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮৫ ১৭৬৬৭৬৩৩৬১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৪ মভোোঃ আনছোয আরী যকোয আোঃ জদ্দরর যকোয মভোছোোঃ আদ্দছয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮৬ ১৯২০৩৫৫৪০২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৫ মভোোঃ মতোজোভ আরী আোেদ আরী মভোছোোঃ সুদ্দখতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮৭ ১৬৮৮৪৩০৪০৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৬ মভোোঃ মভোতোকরফ মোকন মভোোঃ োকতভ আরী যকোযমভোছোোঃ ছুরুতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৮৮ ১৭৪৮৬১৬৭১৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৭ মভোোঃ আবু ফকয দ্দযোজুর ক ভন্ডর ছোককদোন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯০ ০১৯৮৪৮৩৪২২৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৮ মভোোঃ আইয়ুফ আরী মৃত মখোদোফক্স মখ মভোছোোঃ সূম মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯১ ১৭৬৫৯২৬২৪০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৬৯ মভোোঃ আব্দুর োদ্দভদ মখ মভোোঃ ভদ্দজফয যভোন যদ্দরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯২ ১৭১৮৪৬৩৪৬৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭০ মভোোঃ গফুয আরী মৃত োকদ ভন্ডর মৃত দ্দফযন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৩ ১৭৬০৬৬০২১৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭১ মভোছোোঃ আদ্দনছো মফয়ো মবোরো ভন্ডর অদ্দতন দ্দফদ্দফ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৪ ১৯২০৩৫৫৪০২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭২ মভোোঃ জুরভোত ভন্ডর ইয়োদ্দছন কফদ্দয খোন ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৫ ১৩১৮৫৭৪৮২৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৩ মভোোঃ ইভোন আরী মখ মভোোঃ আব্দুয যভোন মখ মভোছোোঃ রোর বোনু মখ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৬ ১৭৪২৭৩০৪৬৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৪ মভোোঃ পজরোয যভোন আদ্দভয উদ্দিন জহুযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৭ ১৭৫৯২৩৭৮২৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৫ মভোোঃ োজোোন আরী জোরোর উদ্দিন মভোছোোঃ ভধু ভোরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৮ ০১৭৭৩০৬৫৯৫২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৬ মভোোঃ আবু োইদ ইউনুছ আরী মভোছোোঃ ভনকতোল মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১০৯৯ ১৬২১১১৭৫৭০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৭ মভোোঃ আব্দুর মভোদ্দভন ভন্ডর নকয আরী যোকফয়ো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১১০০ ১৭৯৮০৬২৯৯৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৮ মভোোঃ আদ্দভরুর মভোোঃ তোদ্দফয উদ্দিন মখ তোযো ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১১০৪ ১৮৫১৭৭৬১০৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৭৯ মভোোঃ োফোন আরী যকোয োকন আরী যকোয মভোছোোঃ কুরছুভ মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১১০৫ ১৩১৫৪৭১৪৪৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮০ মভোোঃ মভোক্তোর মোকন দোযগ আরী তোযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১০৬ ১৭৩৯৫৪৩৬৫৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮১ মভোোঃ শুকুয আরী জনোফ আরী রদ্দছযন ৮৮৪৪৫৭০৮১১০৭ ১৭২৯১৯৪০৮৩ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮২ মভোোঃ পজর ভন্ডর ছকরভোন ভন্ডর োদ্দজযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১০৮ ১৩০৬৪৬০৫৯১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৩ মভোছোোঃ ছদ্দকনো মফগভ ফোফয আরী মখ আয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১১১০ ০১৭৩৭৭৬৬৬৭৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৪ মভোোঃ আদ্দভয মোকন আদ্দজজর ক আকভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১১১ ০১৭২৮৪৯৯০০১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৫ মভোোঃ আব্দুর জদ্দরর এনছোফ আরী দ্দছভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১১২ ০১৭০০৯৮০৫০৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৬ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ মদকরোয়োয মোকন মভোছোোঃ মজোনো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১১১৩ ১৭৫৩২৬০৪০১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৭ মভোোঃ মভোজোকের মোকন শুকুয আরী দ্দভজবো মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১১৪ ১৭৫৮০৩৩২৮৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৮ মভোোঃ আবুর কোরোভ যকোয মভোোেোদ আরী যকোয মভোছোোঃ োদ্দরভো দ্দফদ্দফ ৮৮৪৪৫৭০৮১১১৫ ০১৭৪০১৩৬৪৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৮৯ মভোোঃ মযজোউর দ্দভজবো আদ্দজজর দ্দভজবো মভোছোোঃ োদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১১৬ ১৭৪৬০৯১৩০১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯০ মভোোঃ আভজোদ মোকন আবুর মোকন মকভোছোোঃ সূম মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১১৭ ১৯২৪২৩৮১২৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯১ মভোোঃ বুরবুর দ্দভজবো আদ্দজজর দ্দভজবো মভোছোোঃ োদ্দরভো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১১১৯ ১৭৩৫৬১২৭৩৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯২ মভোোঃ আযোফুর যকোয মভোোঃ ভদ্দজফয যভোন মকভোছোোঃ আয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১২১ ১৯৩৬২৪৫০৪৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯৩ মভোোঃ আদ্দভনুর ইরোভ মভোোঃ আব্দু োভোদ মভোছোোঃ নুযনোোয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১২২ ১৮৭৬৪৯৯৬৮২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯৪ মভোোঃ ভয আরী মভোোঃ জদ্দরর পদ্দকয মভোছোোঃ োদ্দরভো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১২৩ ১৭৮১২২৪৬২৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯৫ মভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন এিোজ আরী ভন্ডর মভোছোোঃ মগোকরছোন ৮৮৪৪৫৭০৮১১২৪ ০১৭৩৬৮৯৪৬২০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯৬ মভোোঃ জোকোদ্দযয়ো োকভ আরী মভোছোোঃ জোোনোযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১২৫ ১৯৯১৪৩৫২২৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯৭ মভোোঃ আব্দুর ভদ্দতন যকোয মভোোঃ জয়নো আকফদ্দদন যকোযমভোছোোঃ ছদ্দকনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১২৬ ০১৭৩৭৭৬৬৬৭৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা



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

২৪৯৮ মভোোঃ আবু ফকয মখ মককন আরী কুরছুভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১২৮ ১৭২১৮৮৩৯৯৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৪৯৯ মভোোঃ আযোপ আরী শুকুয আরী মভোছোোঃ মোনোফোন ৮৮৪৪৫৭০৮১১২৯ ১৮৮১৩১৬১০২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০০ মভোোঃ ইভোইর মোকন মৃত ককয ভন্ডর মৃত তদ্দভযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩০ ০১৭৩৫৬১২২৩২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০১ মভোছোোঃ বুরবুদ্দর খোতুন গজনফী ভন্ডর মভোছোোঃ আদ্দজযন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩৩ ০১৭৩৪৮৬৫২২২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০২ মভোোঃ তোদ্দফয উদ্দিন মখ ফোোজ উদ্দিন জদ্দভযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩৪ ১৭৩০১৪৭৭৮৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৩ মভোোঃ দ্দযোজ মখ মৃত ফদয আরী মৃত কোঞ্চোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩৫ ১৭২৭৮৬৬০৪৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৪ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক আেদ মখ দ্দখীতন ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩৬ ১৭৪০৩৬৮৭৮৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৫ মভোোঃ আকফয আরী আদ্দজজর ভন্ডর মভোছোোঃ আদ্দভনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩৭ ০১৭৪৯৬৮৭৪৪১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৬ মভোোঃ আব্দুর কুদ্দুছ সুজোফত আরী মভোছোোঃ ভদ্দল্লকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৩৯ ১৯১৫৬৩১৩০০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৭ মভোোঃ ছুরুজ্জোভোন মভোোঃ মখোদো ফক্স মভোছোোঃ সূম ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪১ ১৭৫৮৫০৮৬৯৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৮ মভোোঃ বুদ্দু পদ্দকয আপজোর মোকন মকভোছোোঃ ভদ্দনজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪৩ ১৩১০৯৭৭৫৫৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫০৯ মভোোঃ দ্দরটন ভন্ডর মভোোঃ ভোন্নোন ভন্ডর মভোছোোঃ মপোরী মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪4 ০১৯৯৪৬৫৮৫৮০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১০ মভোোঃ ছোকনোয়োয মোকন মৃত মগোরফোয মোকন মৃত োদ্দনো বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪৫ ০১৭৮৭৫২৫৫৪১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১১ মভোছোোঃ আঞ্জুয়োযো খোতুন জুড়োন আরী মখ ছোককযো ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪৬ ০১৭৮৭৫২৫৫৪১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১২ মভোোঃ আকনোয়োয মোকন মগোরফোয মোকন বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪৭ ০১৭৬৬৬২৪০৪১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৩ মভোোঃ োদ্দফবুয যভোন ভোন গদ্দন ভন্ডর মভোছোোঃ শুদ্দকতন ৮৮৪৪৫৭০৮১১৪৮ ১৭৩৬৪৯৭৭৫০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৪ মভোোঃ আব্দু োরোভ ভন্ডর জয়নোর ভন্ডর মখোকদজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫০ ১৯৫০২৯৩৪৮১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৫ মভোছোোঃ নোদ্দগ ব মফগভ মভোোঃ নোগয আরী মখ মভোছোোঃ ভোকরকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫২ ১৭৮৪৪১৬৭৭২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৬ মভোোঃ নুয মভোোেোদ মযত আন্ধো যকোয ভোযোনী ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫৩ ০১৭৬৪৩৩৩৬৪৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৭ মভোছোোঃ মপোরী মফগভ মভোোঃ মোযোফ ভন্ডর মভোছোোঃ মযদ্দজয়ো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫৫ ০১৭৩৬৮৯৪৬২০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৮ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ আপজোর মোকন মভোছোোঃ ভদ্দনজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫৬ ১৩১০৯৭৭৫৫৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫১৯ মভোোঃ দ্দপ আরভ মখ মযত আরী মখ মভোছোোঃ দ্দখনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫৭ ১৭৭১৫৪৬৪৩৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২০ মভোোঃ মোকন আরী যকোয জোকফদ আরী যকোয কদ্দছযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৫৮ ১৭৩৯৬৩৫৬১০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২১ মভোোঃ ভদ্দনরুজ্জোভোন যকোয মৃত সুজোফত আরী মভোছোোঃ ভদ্দল্লকো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৬০ ১৭০৯০২১১৬০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২২ মভোোঃ োভকজর ভন্ডর মদোকরোয়োয মোকন মভোছোোঃ কভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৬১ ১৭৮৬৩৩৮২২৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৩ মভোোঃ মকোযফোন আরী মভোোঃ জকব্বয খোন সুখীতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৬৩ ০১৯২০০৯০৫৩১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৪ মভোোঃ মোকরভোন ভনতোজ আরী ছকর মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৬৫ ১৩০৮০৬৮৫০৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৫ মভোোঃ আোঃ োন্নোন দ্দভজবো মভোোঃ আব্দুয যভোন দ্দভজবো মভোছোোঃ ভোকজদো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৬৬ ১৭৭৪৯১১৫৪৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৬ মভোোঃ নজরুর ইরোভ মভোোঃ আবু োইদ যকোয মভোছোোঃ নদ্দফছো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৬৯ ১৭৯৫১৮৬৩২৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৭ মভোোঃ দুরোর মখ ভোদোযী মখ য়োকদোন বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১১৭০ ০১৭৮৩৯৭৮১৫৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৮ মভোোঃ যদ্দপকুর ইরোভ মযত আরী মভোছোোঃ ছদ্দকনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৭১ ০১৭৪৫৯৮৪৯৯২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫২৯ মভোোঃ োয়দোয আরী খোন জব্বোয আরী খোন সুখীতন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৭৭ ০১৭০৬৪৫৬২৩৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩০ মভোোঃ ছোভোন আরী যকোয মভোোেোদ আরী যকোয মভোছোোঃ োদ্দরভো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১১৭৮ ০১৭৯২৯২১০৭৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩১ মভোোঃ আব্দু োরোভ আকফদ আরী মভোছোোঃ জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৭৯ ১৭৩৪৮৬৫২১২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩২ মভোোঃ আব্দুয যদ্দদ আকফদ আরী মভোছোোঃ জোকভরো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮০ ১৯১৬৭৯২৮১৩ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৩ মভোোঃ মভোস্তোোয আরী যকোয োকভ আরী যকোয মভোছোোঃ কুরছুভ মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮১ ১৭৩৯৬৩৫৬১০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৪ মভোোঃ দুরোর মোকন মৃত আকেদ আরী মখ মভোছোোঃ শুদ্দকতন মনছো ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮৪ ০১৭৩৪৫৭৮৮৫১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৫ মভোোঃ মগোরোভ মভোস্তপো মভোোঃ আব্দুর োদ্দভদ সূম ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮৬ ১৭১৮৪৬৩৪৬৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৬ মভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক ভোন গদ্দন ভন্ডর মভোছোোঃ সুযভোদোন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮৭ ০১৭৩৪৮৬৫২২২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৭ মভোোঃ যদ্দজ উদ্দিন মভোোঃ আবু ফক্কোয মথ মভোছোোঃ যদ্দভো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮৮ ১৭২১৮৮৩৯৯৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৮ মভোোঃ োদ্দফফয আকন্দ আয়োত আরী দ্দজোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১১৮৯ ১৭৯৪১৪৮০৭৩ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৩৯ মভোোঃ পজর কদ্দযভ মভোোঃ োজোোন ভন্ডর মভোছোোঃ তহুযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৯০ ১৭৪৯০৫৮০১৭ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪০ মভোোঃ ইউসুফ আরী মভোোঃ মভোপোজ্জর মোকন ভন্ডরমভোছোোঃ মখোকদজো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৯৩ ১৯৬৭৪৬৫৩৭৬ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪১ মভোোঃ োয়দোয আরী এনতোছ আরী মভোছোোঃ োকজযো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৯৬ ০১৭৬৮৬৭৫৮৬১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪২ মভোোঃ যমুজ আরী ভন্ডর ভকজ ভন্ডর আন্নু মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১১৯৮ ০১৭৮৯৯২৩৯৬৩ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪৩ মভোছোোঃ কুরছুভ মফগভ মকোযফোন আরী ফোোতন ৮৮৪৪৫৭০৮১২০২ ১৭৩৯৬৩৫৬১০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪৪ মভোোঃ ফোদো আকন্দ যদ্দভ ফক্স ডোদ্দরভ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২০৩ ০১৭০৩৩৭২১১১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪৫ মভোোঃ আবুর কোরোভ আজোদ োকযজ আরী মখ খোদ্দদজো ৮৮৪৪৫৭০৮১২০৫ ১৭৮৭৩৮০৬২৩২ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪৬ মভোোঃ ছোইফুলর ইরোভ ভন্ডর জয়নোর ভন্ডর মখোকদজো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১২০৬ ১৭৪৯১২৫০৮৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা



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

২৫৪৭ মভোোঃ আব্দুর আদ্দজজ যকোয রোরেোদ যকোয মগোর বোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১২০৭ ১৭৫২৮৯৫৯৮৪ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪৮ মভোোঃ সুজন যকোয মভোোঃ ইউনুছ আরী মভোছোোঃ দ্দদ্দল্প মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২০৯ ১৭৪০৩৯১৯২৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৪৯ মভোোঃ দ্দদুর ইরোভ যকোযজুব্বোয যকোয মভোছোোঃ জয়গন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২১৩ ১৭০৩৮১২৫৫০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫০ মভোোঃ আরকোভোর আোঃ য়োোফমভোোঃ জোন ফক্স যকোয মভোছোোঃ অদ্দফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২১৭ ০১৭২৮৫৭২০৩৯ নতুনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫১ মভোোঃ জহুরুর ভন্ডর ভদ্দজফয ভন্ডর মভোছোোঃ পোকতভো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১২২০ ০১৭৬৬৬৪৬৩৫০ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫২ মভোোঃ বুদ্দু ভন্ডর মভোককছদ ভন্ডর মভোছোোঃ অদ্দফযন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২২১ ০১৭৫৯৬৬৫৮৮৫ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫৩ মভোোঃ ছোইফুর ইরোভ োোজোোন ইরোভ োদ্দজ মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২২৩ ১৮১১৬৯৫০২৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫৪ মভোোঃ কোভরুজ্জোভোন মভোোঃ আব্দুর োদ্দকভ মভোছোোঃ কোভরুন্নোোয মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২২৪ ০১৭১৬৫৭৮৪২১ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫৫ মভোোঃ আদ্দভনুর ইরোভ (দ্দরটন)মভোোঃ মগোরফোয মোকন মভোছোোঃ মযোদ্দজনো মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১২২৫ ০১৭১৩৭৪৯৪৪৯ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৫৬ মভোোঃ দ্দদুর োলোন মভোছো োঃ ফোনু ৮৮৪৪৫৭০৮১৪০৪ ০১৭১৯৪৮৭২৮৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৫৫৭ মভোোঃ োজোোন মভোোঃ আব্দুয যভোন মভোছোোঃ সুজন মফগভ ৮৮৪৪৫৭০৮১৪০৫ ০১৭৮২৫৪৭১৩৭ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৫৫৮ মভোোঃ যদ্দপকুর মজনোত আরী মভোছোোঃ সূম ৮৮৪৪৫৭০৮১৪০৬ ০১৭৬৭৮৭৭৮৯৪ কুটিোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৫৫৯ মভোোঃ আদ্দজজর ক য়োকদ আরী যদ্দতন ৮৮৪৪৫৭০৮১৪০৮ ০১৭২৪৬২৩৮৭৮ খ uাোোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৫৬০ মভোোঃ বোলো মভোোঃ জুরভোত জয়গন ৮৮৪৪৫৭০৮১৪১১ ০১৭৪৩৩১৩১৫৯ ভধ্যোড়ো ফোগফোড়ী াইকা

২৫৬১ মভোোঃ জহুরুর ইরোভ মভোছোোঃ জদ্দযনো খোতুন মভোছোোঃ আকদ্দরভো খোতুন ৮৮৪৪৫৭০৮১৪১২ ০১৭৩৪৮৫৫১৫৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা

২৫৬২ মভোছোোঃ আকদ্দরভো মফগভ আকফয আরী আদ্দভনো মফয়ো ৮৮৪৪৫৭০৮১৪২৩ ০১৭৩৪৮৫৫১৫৮ পুযোনোড়ো ফোলুককোর াইকা


