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

১ মভা: এভদাদুর ক মভা: চাদ আরী মভাছা: ামরা মফগভ ১৫০৮০৪০৪০৩৪২ ১৭৩৭২৮২৮৮৮ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২ মভা: পভন্টু আকি নজাফত আরী আছভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৫৪ ১৭৬৬২৯৯১৪৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩ মভা: আ: াভাদ যকায পনজাভ উপিন যকায মভাছা: ামরা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩১২ ১৭৫৩৭৩৬৪৮৬ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪ মভা: আয়নুর ক মভা: আবুর মামন মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩২৬ ১৭৭৩৪৭৩৮৩২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫ মভা: আমদর উপিন আব্দুর াই যকায মভাছা: আমভনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩২৭ ১৭৬১০৩১২৫৩ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৬ মভা: রপতপ খান মভা: ফাাজ উপিন মভাছা: জাানাযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩২৮ ১৩০৮২৯০৭৭৬ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭ মভা: মানাউল্লা যকায দামযাগ আরী যকায তুষ্ট মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩০ ১৯২১৫৭১৯৮৬ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮ মভা: আতাফ আরী ভন্ডর মদমরায়ায মামন ভন্ডর মাভাদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩৩ ১৭৯৯৬৭৬৫৩৫ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯ মভা: নজরুর ইরাভ আ: যপদ আকি মভাছা: রারবানু ১৫০৮০৪১৪০৩৩৪ ১৭৫০৭৯৩০৩২ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০ মভা: পফল্পফ মাাইন যকায মভা: মতাজামের ক যকাযমভাছা: ামজযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩৫ ১৭৬০৬২১২২৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১ মভা: াাদৎ মামন মভা: আয উপিন আকি মভাছা: মযনুকা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩৭ ১৭৯৪৭৫২৪৬৮ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২ মভা: ভাসুদ যানা মভা: আবু তাময আকি মভাছা: খুপক মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩৯ ১৯৫১৩৯৫৮৮৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩ মভা: ওয়ামদ ফক্স যকায কালূ যকায মভাছা: ওমদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩৮ ১৭২৯৭০৯১৩২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪ মভা: আ: গফুয যকায কালু যকায মভাছা: ওমদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৪১ ১৯১৮৮৮৩১৮৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫ মভা: পদুু্র ইরাভ মভা: ফাাজ আরী খান মভাছা: জাানাযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৪৩ ১৭৩৫৯৩৫৯৮৮ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬ মভা: ামছন আরী মভা: আব্দুর াই মভাছা: আমরয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৪৬ ১৭০৬৪৫৬০০৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭ মভা: ামনায়ায মামন ওকত আরী আকি তাযাফানু মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৫০ ১৭৯৩৬৪৩২৮৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৮ মভাছা: পপযদা মফগভ মভা: পপকয চান যকায মখামদজা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৫৫ ১৩০৮৪৬৭৬০৯ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৯ মভা: মভাক্তায মামন প্রা পনজাফত আরী প্রাং জামভরা খাতুন ১৫০৮০৪১৪০৩৫৯ ১৭১৭৩০৫৮৬৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০ মভা: নুযনফী যকায মভা: আবুর মামন মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৬৪ ১৭৫৯২০১৩৪২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২১ মভা: আব্দ াত্তায ভন্ডর মামন আরী ভন্ডর মভাছা: সুপখতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৬৭ ১৭৮১৩৯৭৩৮১ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২২ মভা: আপনসুয যভান মৃত: আব্দুর াই মভাছা: কুরসুন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৬৮ ১৭৩২৪০১৯৫০ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৩ মভা: আরী মামন মভা: পফফয যভান সুযাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৬৯ ১৩১৫৯২৭০৬১ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৪ মভা: নজাফত আরী ভন্ডর ভপভপন ভন্ডর মভাছা: নপজযন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৭২ ১৭৭১১৯৫১৬২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৫ মভাছা: ভয়না াযবীন মভা: লুৎপয যভান মভাছা: মপারী মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৭৩ ১৭১৯৬৩৯০৫৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৬ মভা: আরতাপ যকায ফপছয উপিন যকায ফাাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৭৪ ১৭৪২৭১৮১৬৭ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৭ মভা: মগারফায ভন্ডর মদমরায়ায মামন ১৫০৮০৪১৪০৩৭৫ ১৩০৭০৮৪৯৫৮ পিভ াড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৮ মভা: আপজজুর ক মদমরায়ায মামন ভন্ডর উজুফা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৭৯ ১৭৯২৮২৬৮২০ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২৯ মভা: জহুরুর ইরাভ আভজাদ যকায মভাছা: জপযনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৮০ ১৭৫৯৬৬৭৮৭৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩০ মভা: মছামভদ খা আপজার মামন মছামর মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৮৩ ১৭৪৮৩৬০৫৭৭ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩১ মভা: নজরুর ইরাভ জায়গীয মামন ভূইয়া ছামফদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৮৫ ১৭১৪২৫৬১০৯ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩২ মভা: আইয়ুফ আরী ভমের প্রাং যইচন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৮৭ ১৭৬১৬৮৪২৮২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩৩ মভাছা: ামজদা মফগভ মভা: াজী াভসুপিন মভাছা: পামতভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৮৯ ১৭৯৬৭৮৫৭৩৭ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৩৪ মভা: মগারফায মামন যকাযমৃত: যান যকায মৃত: ছুযভাদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৯১ ১৭৯১৬৯৮৩৫১ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩৫ মভা: আব্দুয যপদ দামযাগ ভন্ডর ফাাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৯৬ ১৭৯২৪৯৭১১৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩৬ মভা: া আরভ কাঙ্গার যকায মভাছা: সুযভাদান মনছা ১৫০৮০৪১৪০৩৯৮ ১৭৫৮০২৭৪২৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩৭ মভা: আব্দুয যপদ আকি ওমদ আরী আকি শুকযনমনছা ১৫০৮০৪১৪০৩৯৯ ১৭৬০২৫৬৫৪২ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩৮ মভা: জাভার প্রাং ভমের প্রাং যইচন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৪০০ ১৭২৭৫৬৯০৫ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৩৯ মভা: ফপনয়াভ মামন ছমব্দয মভাল্লা জপভযন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৪০৫ ১৭৪৪৩৬৬৩১০ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪০ মভা: তাময আরী আকি ইউসুপ আরী ভন্ডর ছামফদা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৪০৬ ১৭০৭৯১০৫৮৭ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪১ মভাছা: ামরা মফগভ মভা: আমনায়ায মামন মভাছা: তাযা বানু ১৫০৮০৪১৪০৪১৪ ১৭০৮০৪৩০৬০ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪২ মমভা: আকতায মামন তপাজর মামন আজুয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৪২২ ১৭২৬০২৯২৪৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪৩ মভা: ছুরুত জাভার তমভজ প্রা: ১৫০৮০৪১৪০৪৬২ ১৭৩৮৪২৬৮৩৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪৪ মভা: ভপতয়ায আকি নজা আরী আকি আভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৪৮১ ১৭৬৫২২৭৪৬৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪৫ মভা: মকাযফান যকায াভচুর যকায মভাছা: চায়না মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৪৯৪ ১৭৯৯০৬৫১৮১ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪৬ মভা: আমনায়ায মামন ভইনউপিন আকি াাযা ফানু ১৫০৮০৪১৪০৫০৯ ১৭০৬৬১১৭৩৪ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪৭ মভা: মতাজামের ক লুৎপয যভান মভাছা: ছামরকা মফওয়া ১৫০৮০৪১৪০৫১১ ১৭৯৬৩৪১৩৫২ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪৮ মভা: মভাক্তায মামন ভপপজ উপিন খান মভাছা: জাপভরা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৫২৩ ১৭২৬৭৯৩১১৮ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

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



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

৪৯ মভা: মতাজাভ উপিন খান আপজার উপিন খান সূম ব খাতুন ১৫০৮০৪১৪০৫২৬ ১৭৬৩৩৩০৪৯২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫০ মভা: আব্দু মছাফাান খান ইভান আরী খান মভাছা: মানাদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৫৪২ ১৭৭৪১৮৮৫২৩ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫১ মভা: মভামক্তর খান ভপপজ উপিন খান মভাছা: জাপভরা ১৫০৮০৪১৪০৫৫৫ ১৭২৫৯২৮৭৫৭ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫২ মভা: ামখাায়াত আরী আ: গপন আকি মভাছা: যপভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬০৩ ১৭৭৮৮০৮৬৫৫ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৩ মভা: আজাায ভন্ডর মভা: খামদভ ভন্ডর মভাছা: যীপন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬১৫ ১৭৬০৮৪৭৭০৯ পদয়ায াড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৪ মভা: ভকবুর মামন মভাল্লা ভপপজ উপিন মভাল্লা মভাছা: ভপরা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬৪২ ১৭৬৬৮৬৯৮৪৮ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৫ মভা: বুজযত যকায ফপছয উপিন ফাাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬৭০ ১৭৭৬৯৪২৮৬৩ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৬ মভা: আব্দু াভাদ যকায ামগয আপর যকায মভাছা: জাপভরা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬৮৬ ১৮৩৮৬০৫২৭৭ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৭ মভা: আ: ফাযী যকায কালু যকায মভাছা: ওমদান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮১৫ ১৩০২০৭৫৪৪৯ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৮ মভাছা: মমরনা মফগভ মভা: াপফফয যভান মভামভনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৯০ ১৩১৫৩৫২৭১০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৫৯ মভা: আব্দুর গফুয খা আব্দুর খা ভপতন মফগভ ১৫০৮০৪১৫০৩৩৬ ১৯৩৯৯৭১০৩৫ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৬০ মভাছা: ারভা খাতুন মভা: মভামরভ উপিন মভাছা: ামযা মফগভ ১৫০৮০৪১৫০৭৫৪ ১৭৩৭৯৮৮২৯৮ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১ মভা: আপভনুর ইরাভ মভা: ছাকাওয়াত মভাছা: আপভনা মফগভ ১৫০৮০৪১৫০৮৪০ ১৭৪৩৯৩২৫৫৭ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২ মভা: আপভরুর ইরাভ মভা: ঠান্ডু ভন্ডর মভাছা: আমভনা মফগভ ১৫০৮০৪১৫০৮৫১ ১৭৫০১৫০০৪৭ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩ ভাকসুদুর াান মৃত: আরী আযাপ ভন্ডর মৃত: মভৌলুদা মফগভ ৮৮৪৪৪৬১৫১০৫১ ১৭১১৯৯২৭১৯ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪ মভা; আব্দুর কপযভ মভা: জুব্বায পপকয আন্না মফগভ ৮৮৪৪৭৪১৫০৯৭৯ ১৭৬৭৩৫১৮৫০ কৃষ্ণচুড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫ মভা: ছামদক আরী যকায ফাাদুয আরী যকায ছামফদান মনছা ৮৮৪৪৭৬১৪০০২৯ ১৭১৮৯৩৫৫২৯ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৬৬ মভা: ইয়াপয়া আকি মভা: আব্দুর ওয়াাফ আকিমভাছা: মানমকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০০৬২ ১৭১৯৩৭৭৮০২ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৬৭ মভা: আব্দুয যাজ্জাক াজী আব্দুর আপজজ যকাযআপপজা ৮৮৪৪৭৬১৪০১৬২ ১৭২৬২০৮৯৩৬ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

৬৮ মভা: মগারাভ মভাস্তপা মভা: মুজাায আরী মভাল্লা ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২০০ ১৭৫৪১৯৩৩৪০ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৬৯ মভাছা: মুপ বদা মফগভ মভা: মগারাভ পকফপযয়া মভাছা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২০৪ ১৭৭৩২০১৬৪৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭০ মভা: ভাাফবুর আরভ আকমছমদ আরী আকি মভাছা: চান পফপফ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২০৫ ১৭০৬৮০৮১৭১ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭১ মভা: আব্দুর ভপভন মভা: াপফবুয যভান মভাছা: ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২০৬ ১৭৩৮৮০৮৪৪৮ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭২ মভা: মতাজাভ আরী পনজাভ উপিন যকায ছামরা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০২০৮ ১৭১৯৩৮০০৬৮ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭৩ মভাছা: জামভরা খাতুন কাজু ভন্ডর মভাছা: সূর্য্ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১০ ১৭৬৬৪৪২৩০৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭৪ মভা: আকতায মামন মভাফাযক আরী আকি মযাপজনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১১ ১৭৭০৬৫৫২৪২ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭৫ মভা: আব্দুর কামদয যকায এন্তাজ যকায াভথ ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১২ ১৭৪৭৩৫৮২৫৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭৬ মভা: আর আপভন মামন মদমরায়ায মামন উজুফা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১৩ ১৭০৯০২১৬৬৮ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭৭ মভা: বালা প্রাভাপনক কাঞ্চু প্রাভাপনক মভাছা: ফুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১৫ ১৭০৬০৮৬৬১৫ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৭৮ মভাছা: আমরয়া মফগভ আপজার ভূইয়া যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১৬ ১৭৩১৮১৮৬৫৩ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯ মভা: ভপতয়ায যভান ভন্ডর াধু ভন্ডর াভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১৮ ১৭৪৮২১২৭৯৩ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮০ মভা; নুরুর ইরাভ মভা: জাফক্স ভন্ডর জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২১৯ ১৭২২৩২৯০৭৫ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮১ মভা: আবু ছাইদ পভয়া মছাফাান পভয়া মভাছা: যউমপন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৪০২২১ ১৭৭৪৪৪০৭৫৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮২ মভা: নজরুর ইরাভ মকাযফান আরী যকায মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২২২ ১৭২৬৬৬২২৯১ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৩ মভা: সয়দ আরী আকি মৃত: মনজাফ আকি মৃত: আয়ান পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৪০২২৩ ১৩১৮৫৩৩৫২৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৪ মভা: আ: ভান্নান জাাফক্স ভন্ডর মভাছা: জপভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২২৪ ১৭২৫৬৯০৭৪৭ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৫ মভা: মযজাউর কপযভ ভকমছদ আরী আকি মভাছা: ইভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২২৮ ১৭৪৪৬৯২০৪২ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৬ মভা: আমনায়ায মামন মভা: মতাভমছয আরী মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২২৯ ১৭২৮২৪৮৯৩৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৭ ছাইফুর ইরাভ ভাঙ্গন আরী আকি আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩০ ১৭৫১৩১৫১২৩ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৮ মভা: নুরুর ইরাভ জময়ন আকি মভনা পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩১ ১৭৫৫১৪৬৯৯৬ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৮৯ মভা: আ: াপকভ মদমরায়ায ভন্ডর মভাছা: াপভদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩২ ১৭২৮০৫৫৭১৬ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯০ মভা: আরতাপ মামন আকিভময়ন উপিন আকি মভাছা: াময ফানু ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩৪ ১৭৫৭৮৪৮৩৪৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯১ মভা: আকফয প্রাং মভাাোদ আরী ভপরজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩৫ ১৭৭৪৪৪৩৮১৮ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯২ মভা: ভপজফয যভান ভন্ডর জাফক্স ভন্ডর মভা: জাপভরা ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩৬ ১৭৪৮১৫৮৭০৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯৩ মভা: আবুর মামন ইয়াকুফ খিকায তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩৭ ১৩০৯৫১৭১৫৬ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯৪ মভা: মদমরায়ায মামন ইউসুপ আরী আকি ছামফদন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩৮ ১৭৩৮২১৬৫৯৫ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯৫ মভা: আ: যপদ আকি পপকয আকি জুইফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৩৯ ১৩১৭২৩৭১৪৯ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯৬ মভা: আছাফ আরী আকি আকমছমদ আরী আকি মভাছা: চান পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪০ ১৭৯৬৬৮৮৮৪৩ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৯৭ মভা; আব্দুর কুদ্দু মভাল্লা আব্দুর কাইয়ুভ মভাল্লা মভাছা: াময বানু ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪২ ১৭৩১৯০১৩৮৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয



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

৯৮ মভাছা: অপজযন মফগভ মভা: আপজজর মুপি মভাছা: মভষ্টদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪৩ ১৭০৬৫৮৫২৩০ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৯৯ মভা: জারার উপিন মভা: াভচুর প্রাং মভাছা: নুযজাান ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪৪ ১৭২১০৮১০৩৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০০ মভা: াজাান আরী প্রাং সুজাফত আরী পজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪৫ ১৭৮৭৬০২৪৪০ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০১ মভা: সুরুৎজাভান দামযাগ আরী ভন্ডর ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪৭ ১৩০৪৯৮৩৬৫০ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০২ মভা: যপফউর ইরাভ মভা: মদমরায়ায মামন কুরসুভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৪৮ ১৭১৬৮৯৯৯১০ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৩ মভা: সুজাফত আরী আকি নাময়ফ আরী আকি মফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫০ ১৯২৫৪০৫৫৮২ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৪ মভা: যভত আরী মভা: মগারফায ভন্ডর সুখীতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৩ ১৭৭১৩১০০৯৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৫ মভাছা: ছামনায়ায মামন মনজাফত আরী আছভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৪ ১৭২২৩২৯০২৫ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৬ মভা: আব্দুয যাজ্জাক আকমচযদ আরী মভাছা: চান পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৫ ১৭৫০৬০৬১৪৩ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৭ মভা: আনছায আরী আকি আকমছদ আরী মভাছা: চান পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৬ ১৭৫১৮৮৮৯৬৯ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৮ মভা: আ: ছাভাদ আ: গপণ আকি মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৭ ১৭৯১৩৯১৬০২ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১০৯ মভা: ামযজ তালুকদায ায়দায আরী তালুকদায মভা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৮ ১৭৭৩৩৬৩০৭২ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১০ মভা: আমনায়ায মামন যপভ ব্যাাযী মভাছা: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৫৯ ১৯২১৪২১৩৭৯ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১১ মভা; আ: রপতপ যকায মভা: ভন্তাজ আরী যকায মভাছা: জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬০ ১৭২৫৯৩২৮১৬ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১২ মভা: াপফফয যভান আজগয আরী মছামরভান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬১ ১৭৬৫২৫৭৭৩৩ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৩ মভা: নুরুর ইরাভ ভাঙ্গন আরী আকি মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬২ ১৭২১৮৬১৬৯১ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৪ মভা: নুরুর ইরাভ আপজজর ক আকি শুকুযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৩ ১৭৪৪১৯৮৭৪১ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৫ মভা: আব্দুর গফুয যকায মামন আরী যকায াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৪ ১৭৫১৭৫৯০৯৭ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৬ মভা: মগারাভ ভওরা ছমব্দয আরী মভাল্লা জপভযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৫ ১৭৩৬৪১১৮০২ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৭ মভা: মানাউল্লা যকায মভা: এজাজ যকায মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৬ ১৭৫৪১৬৬৪৫৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৮ মভা: ীদুর ইরাভ গুজযত আরী আকি মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৭ ১৭৩৬৮৪৭২৭২ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১১৯ মভা: পযপ মভাল্লা মভা: আ: সুফান মভাল্লা াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৮ ১৭৫১২৯৬৩৩৪ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২০ মপরভ যকায পটিক যকায মভাছা: চায়না মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৬৯ ১৭৭৩২৯৪৮৬৫ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২১ মভা: মগারাভ আজভ ওমদ ফক্স প্রাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭০ ১৭৯৩৪৫৮৩৪৩ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২২ মভা: আ: কুদ্দু প্রাং কপযভফক্স প্রাং ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭২ ১৮৫৯০৬৩১৪৫ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২৩ মভাছা: মযানা মফগভ মভা: মতাজাভ আকি মভাছা: ামদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭৩ ১৮৬৬৯৯৭২০৩ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১২৪ মভা: জারার যকায দপফয উপিন যকায ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭৪ ১৭৪৯২৪২১৭৬ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২৫ মভা: আয়ুফ আরী আকি লুৎপয যভান মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭৫ ১৭৩২১১১৮০০ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২৬ মভা: মপরভ ভন্ডর আয়াত আরী ভন্ডর মভাছা: খুপক মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭৮ ১৭৯৮১৬৩২৪৬ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২৭ মভা: নুরুর ইরাভ অমদ আরী মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৭৯ ১৮৩৭৬৭৩৭৪৯ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২৮ মভা: মফল্লার মামন কাঞ্চু প্রাভাপনক মভাছা: ফুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৮০ ১৩০৫৬২২২০২ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১২৯ মভাছা: রপথপা মফগভ মযাজ প্রা: সুযজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৮১ ১৭৯৭৬৭৪৫৯২ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৩০ মভা: দয আরী মভাাোদ আরী প্রাং মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৮৩ ১৭৩৮৬৪৫৪৭৬ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩১ মভা: নুযনফী যকায মৃত: ভামজভ যকায মৃত: ছামফতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৮৫ ১৭৯৫০২০৭১৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩২ মভাছা: রপথপা মফগভ আব্দুর াই যকায মভাছা: মযনু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৮৭ ১৭৪৫২৫৫৩৬৯ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৩৩ মভা: আময আরী প্রাং ওমদ ফক্স প্রাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৮৮ ১৭৬৬২৯৪১২৪ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩৪ মভাছা: পামতভা খাতুন আবুর মাম প্রাঙ মভাছা: মপারী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৯০ ১৭২৩১১২৫৫৪ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৩৫ মভা: মখাকন আ: াপকভ যকায মভাছা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৯১ ১৭৬১১৩৭০৮২ যকাযফাড়ী ফাযকাপি যসুরপুয

১৩৬ মভা: ভপতয়ায যভান পপকয মভাাোদ পপকয আমফদন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৯২ ১৩০৮৯৬২১৪৯ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩৭ মভা: মভাক্তায মামন মামন আরী যকায াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৯৬ ১৭৩০৬৮১৪২৫ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩৮ মভা: ান্তা আকি আবু মুছা আকি াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০২৯৯ ১৭৬৭৬৬৩৫৩৭ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৩৯ মভাছা: াময বানু মভা: মভয যকায পজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩০০ ১৭৪০৩৬০৮২০ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৪০ মভা: াপফফয যভান ইপি আরী যকায মভাছা: জামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩০২ ১৭৬১৫৬৬৮২১ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪১ মভা: ফ বত আরী ভন্ডর মৃত: দামযাগ আরী ভন্ডর মৃত: ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩০৩ ১৭৭৫৫৫৯৯৬৯ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪২ মভা: পফফয যভান প্রাং মভাাোদ আরী প্রাং ছামফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩০৪ ১৭৫৮০২৬৮০১ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪৩ মভা: এনামুর ক মভা: পযাদ আরী মভাছা: আঞ্জুয়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩০৭ ১৭২০৩৩৬৩৮৯ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪৪ মভা: াইদুয মযজা াজাান ছামফযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩০৯ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪৫ মভা: আ: যাজ্জাক আকি যভজান আরী আকি জমফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩১৪ ১৭৯৩৪৫৮৭০৪ ু ফাযকাপি যসুরপুয

১৪৬ মভা: পারুক আমেদ মভা: ফমিয আরী যকায ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩২৩ ১৭৭৭৬৬৩১৯৫ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয



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

১৪৭ ছারভা খাতুন মভা: াকাত প্রাং রপতপন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৩৩ ১৭৯২৮২৬৮২০ উত্তযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৪৮ মভা: পপকুর ইরাভ গুজযত আরী প্রাং মভাছা: রুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৪৬ ১৭১৩৯৪২৫৮৮ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৪৯ মভাছা: রুনা মফগভ মভা: ফকুর মামন মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৪৭ ১৭৫২২১৯৪২১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৫০ মভা: পদুর ইরাভ মভা: আকমছদ আরী মভাছা: চাদনী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৬০ ১৭৬২৪৩৯৫৯০ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫১ মভা: াজাান আরী যকাযমভা: আব্দুর মামন যকাযমভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৬২ ১৭৮৩৯৫৬৭৭৯ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫২ মভ: নজরুর ইরাভ মভা: আবুর মামন মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৬৩ ১৩১৪৫১৭৮৫১ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৩ মভা: ান্তাায আরী ভয়দান আরী সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৭৮ ১৭৬০০৮৬০৪৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৪ মভা: াপন যকায মভা: মকাফাদ যকায মভাছা: চুম্বযী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৩৮১ ১৭২৮২১৩১৪৩ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৫ মভা: আরতাপ মামন  আকিমৃত: তাময আরী আকি মৃত: চন্দ্র বানু ৮৮৪৪৭৬১৪০৪০৪ ১৭৬০৭৩৮৩২৮ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৬ মভা: আব্দুর আরীভ মভা: আবুর মামন ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪০৯ ১৭০৫১৩৮৯৮৯ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৭ মভা: মযজাউর কপযভ মকাযফান আরী যকায মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪১৩ ১৭৯৩৯৬৩১২৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৮ মভা: াইদুর ইরাভ মভা; আবুর মামন যকায মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪১৭ ১৭৩২৫৯০৪৫৫ পিভ াড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৫৯ মভা: ামফ আরী আকি মভা: দামযাগ আরী আকি মভাছা: পখ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪১৯ ১৭৩৬৯৮৩৩৭১ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬০ মভা: আ: ছাত্তায পযাজুর ক প্রাং সুফজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪২০ ১৭৫৪১৯৫৩৭৩ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

১৬১ মভাছা: পযনা মফগভ ফাাদুয ভন্ডর মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪২৩ ১৯৮৭৮৪১৪৩৩ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৬২ মভা: আরতাপ মামন মভা: আতাায প্রাং মভাছা: ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪২৯ ১৭৬৭৬৬২৯৫৬ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬৩ মভা: এনামুর ক মভা: াপফবুয যভান মভাছা: ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৩০ ১৭২১৩৩৮১৬৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬৪ মভাাোদ আরী পভয়া মভা: পজর পভয়া মভাছা: ানা ফানু ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৩১ ১৭৫৮০২৭৫২২ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬৫ মভা: আ: আপরভ আ: ভান্নান আকি াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৩৩ ১৭৯৪০৯০৬৪৯ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬৬ মভাছা: পামতভা খাতুন জাভার মখ মভাছা: ভপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৩৬ ১৭৭৭৯৬৪৯৫১ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৬৭ মভা: আব্দুর ান্নান মভা: াপফবুয যভান মভাছা: মভামনায়াযা ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৩৭ ১৭১৩৯৪২৫৮৭ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬৮ মমভা: মুন্নু আকি মভা: আছয উপিন আকি  মভাছা: মযনুকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৩৮ ১৭৫২৭৯৪৬২৬ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৬৯ মভা: জাকাপযয়া মামন ভপজফয যভান সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪০ ১৭৪৫৬৮১০১৩ পদয়ায াড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭০ মভা: আাজ ভন্ডর মভা: সুরুৎজাভান মভাছা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪১ ১৭৬৭০১১৬৫২ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭১ মভা: মগারাভ মভাস্তপা ামগয আরী যকায মভাছা: জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪২ ১৭৯১০৮৬৫৭০ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭২ মভাছা: ভপনজা খাতুন মাফাান যকায মভাছা: মকামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪৪ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৭৩ মভাছা: নুযজাান মভা: ভপপজ খা মভাছা: জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪৫ ১৭৩৯৩১৩৩৮১ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৭৪ মভা: মযজাউর কপযভ মভা: আব্দুর আরীভ যকায মভাছা: যাপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪৭ ১৭৬২৬৫৫১৪ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭৫ মভা: মুকুর মামন ভকমছদ আরী মভাছা: ইভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪৮ ১৭৮৭০৩২০৮৩ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭৬ মভা: আমনায়ায মামন মভা: তমজ উপিন যকায মভাছা: কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৪৯ ১৭৮৩৮৩৫১৩১ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭৭ মভা: মুঞ্জুয আরী ভকমছদ আরী আকি মভাছা: ইভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫০ ১৭৭৬৬৪৬৩৮৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৭৮ চন্দ্র রার যকায ভাখন রার যকায াপফত্রা যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫২ ১৩০৯৫১৬৬৭৯ ভধ্যাড়া মগাারপুয যসুরপুয

১৭৯ মভা: পদুর ইরাভ মভা: নুযার প্রা: মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫৩ ১৭৬৮৮০৩০২৬ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৮০ মভাছা: আপছয়া খাতুন মভা: মফরার ভন্ডর মভাছা: শুকুযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫৪ ১৭৪১০৫৯৫০৪ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৮১ মভা: আবু াান আকি মভা: াপফফয যভান আকিভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫৫ ১৭৩২১১১৮০০ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৮২ মভা: মযাজুর মকাযফান আরী যকায মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫৬ ১৭০০৫৬৮২২০ যকাযফাড়ী ফাযকাপি যসুরপুয

১৮৩ মভাছা: নাপজবনা খাতুন মভা: মনজাফ আরী আকি মভাছা: মযানা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৫৭ ১৭১৩৬৬২৯০৮ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৮৪ মভা: পদুর ইরাভ মকাযফান আরী যকায সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৬০ ১৭৫৮৭০১৯৭৩ যকাযফাড়ী ফাযকাপি যসুরপুয

১৮৫ মভা: পদুর ইরাভ মভা: াভচুর প্রাং মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৬১ ১৩০৪৭৫২৬৪৮ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৮৬ মভাছা: মভষ্টদান গমেয তালূকদায শুপখতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৬২ ১৭৬৬৪৭৯২৩৫ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৮৭ আোদ আরী পভয়া মভা; পজর পভয়া মভাছা: ানা ফানু ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৬৪ ১৭৪২৮৩৪২৮১ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৮৮ মভা: ামজদুয যভান মকাযফান আরী যকায মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৬৬ ১৭১৬৭২৩৭১৮ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৮৯ মভা: জাপদুর ইরাভ মকাযফান আরী যকায সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৬৭ ১৭৩৪৮৩০০৯০ যকাযফাড়ী ফাযকাপি যসুরপুয

১৯০ মভা: নুরুর ক যকায মভা: ামন আরী যকায ামদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৭১ ১৮৬৯৩০৯৪২২ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৯১ মভা: আর ভামুন মভা: সুজাফত আরী ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৭৮ ১৫২১৩৯৫৬৭৫ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৯২ মভা: পরটন প্রা: মভা: াপফফয যভান মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৭৯ ১৭৬৫৮০৯৭৯৫ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৯৩ মভা: আ: ভপতন আকি ওকত আরী তাযাফানু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৮৩ ১৭৫৭১৯৬০০৪ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৯৪ মভাছা: রাবরী মফগভ আব্দুর াপভদ যকায মমরাভান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৮৭ ১৩১৮৭৩০৭১৩ উত্তযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৯৫ মভা: ইউসুপ আরী মভা: াপফফয যভান সুযতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৯০ ১৪০৬৬৫০৯৯০ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয



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

১৯৬ মভা: আান আরী মভা: পফফয আরী আকি সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৯১ ১৭৮১১২৫৯১৫ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৯৭ মভা: এযপান আরী মভা: মগারফায যকায মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৯৬ ১৩০৮৯২৭০২৩ ভধ্যাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

১৯৮ মভাছা: পফরপকছ মফগভ আবু াইদ মভাছা: মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৯৭ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

১৯৯ মভাছা: পফপথ মফগভ মভা: আব্দুর ফাকী মভাছা: মযনুকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৪৯৯ ১৭৪৯৯৯৮৭১০ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

২০০ মভা: মাযাফ আরী যকায মভা: আপজজুর ক মভাছা: সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫০৪ ১৭২৮৯৫৪৮৯৭ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

২০১ মভা: মখাকন আরী আকি মাযাফ আরী আকি মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫০৬ ১৭৯১১০৯৮১৪ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০২ মভা: াইফুর ইরাভ মগারফায মামন আকি মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫১৪ ১৭৩৯৩১৩৩৮১ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৩ মভা: আবুর কামভ াপফফয যভান মভা: কাঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫১৫ ১৯৩৪৯৭৪৪৬ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৪ মভা: আকতায আরী মভাল্লা পদয়ানত আরী মভাল্লা নপফযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫১৭ ১৯৬৬১৪৮০০৬ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৫ মভা: রুহুর আপভন াজাান আরী আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫১৯ ১৭৮২৫৩৩৬৫৫ উত্তযাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৬ মভা: মতাজাভ আকি মছামভদ আরী আকি যপভন ৮৮৪৪৭৬১৪০৫২০ ১৭৬৫৩৭০১১৮ পদয়ায াড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৭ মভা: া আরভ ওমদ ফক্স প্রাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫২৪ ১৭৮৩৬৩০০৮০ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৮ মভা: ভমপর আরী আকি আ: গপণ আকি জয়গন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫২৭ ১৮৫৩৬৮৬০৫৪ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২০৯ মভা: মপরভ মযজা মভা: আ: যপদ মভাছা: পনলুপা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫৭০ ১৭৩৫৮৬২২৮৩ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২১০ মভা: আব্দুর আরীভ মভা: আব্দুর াপকভ মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৫৭১ ১৭৯৫০৩২১১৩ দপিণাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

২১১ পচত্ত যেন ভজুভদায মদমফন্দ্রনাথ ভজুভদায তস্যা ভজুভদায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬০৩ ১৭১৮০২৯৯৭২ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১২ ভাপনকচন্দ্র যায় যপত চন্দ্র যায় মগারাী যানী যায় ৮৮৪৪৭৬১৪০৬০৪ ১৭০৪২৭৮২০৩ পিভাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৩ সুমদফ কুভায যকায প্রফুল্ল কুভায যকায ফান্তী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬০৫ ১৭৮০৭১৮৬৯৯ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৪ মখাকন চন্দ্র পফশ্বা নময চন্দ্র পফশ্বা কভরা যানী ৮৮৪৪৭৬১৪০৬০৬ ১৭৯৫৯৪৮৩৪৯ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৫ মতেন্দ্রনাথ পফশ্বা পজমতন্দ্রনাথ পফশ্বা অনীরা পফশ্বা ৮৮৪৪৭৬১৪০৬০৭ ১৭১৩৭০৫২৮৪ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৬ পনতে মগাার যকায উমিনাথ যকায প্রফাফতী যানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬০৮ ১৭৪৯৫৫৭১৬২ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৭ জীফন কুভায যকায মগাষ্ট রার যকায মককযী যানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬১১ ১৭৯৪২৯৫১৯৬ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৮ শ্রী সুান্ত পফশ্বা পনভাই পফশ্বা সুযফারা ৮৮৪৪৭৬১৪০৬১২ ১৭১৭৩৩৭৯৮৯ পিভাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২১৯ পফভর চন্দ্র মবৌপভক সুীর মবৌপভক রতা মবৌপভক ৮৮৪৪৭৬১৪০৬১৪ ১৭২২৭৮৩০৪০ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২০ সুমযন্দ্রনাথ ভন্ডর নমযন্দ্রনাথ ভন্ডর ধর্য্ব ফারা ৮৮৪৪৭৬১৪০৬১৮ ১৭৬৭১৪৯৮৮২ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২১ ভমনশ্বয যকায পফমষ্য যকায ফুমরশ্বযী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬১৯ ১৭৩৪০৪১৬৬৯ পিভাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২২ পপনন্দ্রনাথ যকায মগাষ্ট রার যকায মককযী যানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬২০ ১৭৭৪২৯২০০৫ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২৩ ভাপনক চন্দ্র যকায পনফাযন চন্দ্র যকায রিী যানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬২২ ১৭৩৯৮৭১০৬৫ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২৪ শ্রীমফন্দ্রনাথ যকায পনফাযন চন্দ্র যকায রিী যানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬২৩ ১৩০৯৫১৭১৫৭ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২৫ শ্যাভর চন্দ্র ভন্ডর যামজন্দ্রনাথ ভন্ডর কাঞ্চন ভন্ডর ৮৮৪৪৭৬১৪০৬২৬ ১৭১৩৭৪১০০২ ভধ্যাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২৬ শ্রী প্রামন চন্দ্র চন্দ্র ভন্ডর মগামফশ্বয ভন্ডর শ্রভপত আপরা যানী ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৩০ ১৭৩৯১৬৩৭০৭ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২৭ মভাছা: নাপগ ব মফগভ তপছয উপিন যকায মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৩১ ১৭৩৯৯৬৯৪৪৪ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

২২৮ অতুর কুভায যকায ভমন্দ্র রার যকায াফ বতী যানী ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৩২ ১৭৯৯৭৩৩৭৭৭ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২২৯ অপবযাভ যকায ভমন্দ্র রার যকায াফ বতী যানী ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৩৩ ১৭২৪১০৬৮৮৪ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩০ শ্রী পপিশ্বয যকায পফভর চন্দ্র যকায শ্রীভপত ন্ধ্ো যানী ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৩৪ ১৭৩১৩৩০৩১৩ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩১ পদপর চন্দ্র যায় যফীন্দ্রনাথ যায় ংকযী যানী ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৩৮ ১৭৩৯৯৩৫৬২৯ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩২ যাভদ ভন্ডর কাপর দ ভন্ডর কাঞ্চন ভন্ডর ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৪০ ১৭৬৩৭০৭১৩৪ পিভাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৩ জয়মদফ যকায অপজত যকায পকযনফারা যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৪৩ ১৭৬৮৬৩১০৯০ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৪ শ্রী ময চি যায় শ্রী কৃষ্ট যায় শ্রীভপত ফড়াই যানী যায় ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৪৬ ১৭৮৪৩২৫৯৪৩ পিভাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৫ পনতোনি যকায জগফন্ধ্ যকায সুযফারা ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৪৭ ১৭৩০২১০০৭৫ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৬ মজোপতল কুভায যকায অপজত কুভায যকায পকযনফারা যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫০ ১৭৪৩২৯৪৭৮৯ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৭ সুমকাভর ভন্ডর নমযন্দ্রনাথ ভন্ডর ধর্য্ব যানী ভন্ডর ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫২ ১৭৮৪৮৬৯৮৭৫ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৮ শ্রী অমৃত যকায শ্রী অধীন চন্দ্র যকায ভায়াযানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫৩ ১৭৩৯৫৯১৮০৬ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৩৯ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: মযাজুর ইরাভ সুফজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫৫ ১৭৯৮৯৮২৮২০ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪০ মভা: আব্দু ারাভ মভাল্লা এরাী ফক্স মভাল্লা মগামরছান ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫৭ ১৭৯৩২১৯২৮০ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪১ আব্দুর খামরক প্রাং কুযফান আরী প্রাং জয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫৮ ১৭১৪৩৩২০৭১ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪২ মভা: মজরাজ প্রাং ধানু প্রাং তাযাফানু ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬০ ১৭৩৩৫৬১৬৮১ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪৩ মভা: যভজান আরী মভা: আব্দুয যাজ্জাক মভাল্লা মভাছা: ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬১ ১৭৬১০৮২৫৮৫ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪৪ মভা: নাময়ফ আরী মযত আরী প্রাং আছাতন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬২ ১৭০৫৩১৫১৭৬ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয



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

২৪৫ মভা: নপয উপিন মভা: পপকযচাদ ভন্ডর মভাছা: নপছযন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬৩ ১৭১৮৩৬৪২৪৬ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪৬ কুদ্দু ভন্ডর ইনাপ আরী মভাছা: ামু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬৪ ১৭৪৫৯৫৪৫০৭ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪৭ মভা: মগারাভ আজভ মভাল্লা ফপদউজ্জাভান মভাল্লা ামদছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬৮ ১৭৪০৫৯৭৫৩ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪৮ াযবীন মফগভ মভা: যান আরী আকি মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৬৯ ১৭৭৭৯১৩৪৭২ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৪৯ মভা: ইভাইর মামন মভা: পনজাভ উপিন মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৭৪ ১৭৩৭৬২৫৩৬৮ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫০ ভপল্লক চাদ কামভ আরী মখ বুরবুপর ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৭৯ ১৭৫৭৬৬৫৯০৭ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫১ মভাছা: মযফা খাতুন মভা: আব্দুর ভপজদ ভপল্লক আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৮০ ১৯৪৫১২৮৬৭২ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫২ ামভ আরী মখ এনমছয আরী মখ ভামজদা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৮৮ ১৯৬৮২১৭৬০১ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৩ মভা: পদুর ইরাভ আপছয উপিন মখ মযামকয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৮৯ ১৭৩৫১৬৮৫৫৯ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৪ মভা: যপপকুর ইরাভ আপছয উপিন মখ মযামকয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৯১ ১৭১৮৫৩০৩৮৩ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৫ আজাায ভপল্লক াযান আরী ভপল্লক মজমরভান খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৯২ ১৭৭৬২০৮৭৬১ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৬ মভা: আব্দুর আপজজ মভা: ফাফয আরী মভাছা: আনপজফা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৯৩ ১৯১১৯৬৮০৬০ ভধ্যাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৭ মভা: আ: মছাফাান খান মকাযফান আরী খান ছপকনা মখাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৯৭ ১৭২০৯৩১০৩৬ পিভাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৮ সুকুভায পফশ্বা পফমনাদ রার পফশ্বা বুরবুপর পফশ্বা ৮৮৪৪৭৬১৪০৭০০ ১৭৩৫২৩৫৯৪৩ ভধ্যাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৫৯ মভা: আবু াইদ মকাযফান আরী প্রা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৭০৫ ১৭৩৯৯৩৫৬০১ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬০ মভা: পদুর ইরাভ মকাযফান প্রাং পরভা ৮৮৪৪৭৬১৪০৭০৬ ১৭৫৩৬২৬৪৭৬ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬১ ফাফয আরী প্রাং কুযফান আরী প্রাং াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৭০৭ ১৭৪৫৬২৯৩২১ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬২ মভা: আজভর আরী আকি মভা: আান আরী আকি মভাছা: টুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৭০৮ ১৭৮৩৭৫৩০৫৬ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৩ মভা: ীদুর ইরাভ মভা: নাপয উপিন মভাছা: অপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৭০৯ ১৮৫৪৬০৮৭৬৪ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৪ যাভ প্রাদ পফশ্বা নমটাফয পফশ্বা পভনপত পফশ্বা ৮৮৪৪৭৬১৪০৭১৩ ১৭৪৬৮০৪৭৩০ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৫ রিন পফশ্বা নমটাফয পফশ্বা পভনপত পফশ্বা ৮৮৪৪৭৬১৪০৭১৫ ১৭৭৪২২৪৩৭২ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৬ কৃষ্ণ কুভায যকায অপজত কুভায যকায মফরী যানী যকায ৮৮৪৪৭৬১৪০৭১৭ ১৭০৪৫১২৬৮২ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৭ আব্দুর যপভ মভা: আপজজুর ক মভাছা: জপযনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৭২৫ ১৭১৩৭৬৭৫৪৪ দপিণাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৮ নুযার প্রা: ধানু প্রাং তাযাফানু ৮৮৪৪৭৬১৪০৭৩৮ ১৩১৭৯৫৯৪৪০ পূফ বাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৬৯ মভা: পছপিক আরী প্রা: কপযভ ফক্স প্রাং ভামরা মফওয়া ৮৮৪৪৭৬১৪০৭৪০ ১৭৭৭৯১৩০৬০ উত্তযাড়া মগাারপুয যসুরপুয

২৭০ মভা: ইভাইর মামন ইয়নছ আরী আকি মভাছা: মানাফান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০১ ১৭৪২১৩৩৯৮৬ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭১ মভা: যান আরী ামদ আরী টুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০৪ ১৩১৪৫৮৫১৪০ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭২ মভা: আব্দুল্লা আর ভামুদ মভা: আছাফ উপিন মভাছা: আপম্বয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০৫ ১৭৫০৬০৬১৮৪ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

২৭৩ মভা: আকফয আরী প্রাং জামফদ আরী প্রাং জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০৬ ১৭৪৪৬৬৫০২৪ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭৪ মভা: জহুরুর ইরাভ গমেয আরী প্রাং পযকপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০৭ ১৭৮৫৩২২২৭৮ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭৫ মভা: খপফয প্রাং ভপজফয যভান প্রাং মভাছা: যপফফয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০৮ ১৭৩২৬৭৪০৫৯ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭৬ মভা: আকতায প্রাং মরাকভান প্রাং কুনটি মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০০৯ ১৩০৬০৮১৫৭৬ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭৭ মভা: মভাস্তাায প্রা: মকাযান প্রাং যানী পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১০ ১৭৮০১৫৬৫৮০ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭৮ মভা: মযজাউর কপযভ মভা: ইাীক আরী মভাছা: ামদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১১ ১৭৩৪০২০৮৭৩ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৭৯ মভা: শুকুয আরী জাভাত আরী ফাতাী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১২ ১৭৩৯৯০৫৮৯৪ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮০ মভা: ভামজভ প্রাং াবু প্রাং যনাই মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১৩ ১৭১৫৩১৮৯২৭ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮১ মভা: এযাদ প্রাং মভা: দয আরী প্রাং মভাছা: বুরবুপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১৪ ১৭৭৪১৮৮৫৫০ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮২ মভাছা: মমরনা খাতুন মভা: চাঁন পভয়া আকি মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১৫ ১৭৬২৭৪৫৫৭৮ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৩ মভা: পপকুর ইরাভ মতর প্রাং মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১৬ ১৩০২৮৬৭৫২৯ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৪ মভা: নুযার ক ামদ আরী ছুযাতন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০০১৭ ১৭৩৪৯৩৪৫৩৩ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৫ মভা: আ: মাফাান প্রাং জামফদ আরী প্রাং জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০১৯ ১৭৪৬২১০৭৬৬ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৬ মভা: নুয মামন মভা: জাভার যকায মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০২০ ১৭০৭৭২২৫২৭ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৭ মভা: মভনাজ উপিন আকি ওয়াপখর আকি আয়দান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০২১ ১৭৮১২৩৫৩৩৯ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৮ ভপজবনা মফগভ ভধু যকায ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০২২ ১৭৭৭০২৮৬৯৪ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৮৯ মভা: আ: রপতপ মভা: যপজ উপিন ভন্ডর মভা: কুযপছ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০২৩ ১৭৮৬৭৮২৭৯০ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯০ মভা: ফযাত আরী তপছয উপিন আকি মভাছা: চন্দ্রফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০০২৯ ১৭০৬৪৫৭৪০১ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯১ মভাছা: আপছয়া মফগভ মভা: ফপয উপিন মভাছা: ফানু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৩০ ১৩১৬৮৪২৮৭৬ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯২ মভা: মভাজ্জামের ক প্রাং াযান প্রাং অপছদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৩৩ ১৭৩৩১২১২১৯ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯৩ মভা:আ: যপদ প্রাং জুযান প্রাং মভাছা: পখতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৩৮ ১৭৩৯৪৫৮৩৬১ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয



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

২৯৪ মভা: আইয়ুফ প্রাং পপকযউপিন প্রাং যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৪০ ১৭৫৭৩৫২৮৬ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯৫ মভা:  আ: াত্তায ভন্ডর তপছভ উপিন ভন্ডর মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৪১ ১৭০৮৭৩০৮৬১ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯৬ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: রুস্তভ আরী প্রাভাপনক মভাছা: খইতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৪২ ১৭৭৬০৯৬৮২১ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯৭ মভা: আ: কামদয আকি ফাফয আরী আকি পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৪৩ ১৭১০৭৯৭২৯৬ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯৮ মভা: আজাদ প্রাং মভা: ভকবুর প্রাং মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৪৬ ১৭৪৩৯৮২০২৪ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

২৯৯ মভা: মযত আরী মভাল্লা ভপয উপিন মভাল্লা ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৪৮ ১৭২৭৮৩৭৬১০ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০০ মভা: জহুরুর ইরাভ মযত আরী আকি জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৫১ ১৭৬০০০১৬৬৭ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০১ মভা: আরতাপ মামন প্রাং মকাযান প্রাং ফানী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৫২ ১৭৫১৩১৫১২২ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০২ মভা: শুকুয আরী যপভ ফক্স প্রাং মভাছা: াভথ বন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৫৪ ১৭০৫২৭৩০৮৭ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০৩ মভা: আব্দুয যপদ যকায মভা: আকালূ যকায মভাছা: যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৫৬ ১৭৮৪৫৮২১৭৪ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৩০৪ মভা: আ:ছাত্তায সুিয আরী প্রাং চুভবুরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৫৭ ১৭৬১৭০৬৮২২ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০৫ মভা: আবু াইদ যকায মভা: পজলুর ক যকায মভাছা: ামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৬১ ১৭১৯৬৯৫৭১৫ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০৬ মভাছা: াযবীন খাতুন ামদ আরী মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৬৪ ১৭৩৬১২৩৩১৭ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০৭ মভাছা: সুপপয়া মফগভ জুড়ান যকায মভাছা: রপতপা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৬৫ ১৭৫৩৭২৬৩৮১ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০৮ মভা: আভজাদ মামন পপকযামতভ আরী যকায মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৬৬ ১৭৪৪৯৮৮৭৯০ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩০৯ মভা: আভজাদ মামন পপকযামতভ আরী পপকয মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৬৭ ১৭৪৪৯৯৮৭৯০ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১০ মভাছা: াানা মফগভ ঝন্টু প্রাং মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৬৮ ১৭২৭৩৯৯০২৪ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১১ মভাছা: আপমযাজা খাতুন জুব্বায আরী মভাছা: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭০ ১৯৭৭৪৩৫০৭৭ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৩১২ মভা: আভজাদ আরী মখ মভা: মভামামজ্জভ আরী মখ মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭১ ১৭১৪৭৫৮৩৪১ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৩ মভা: গুজযত ভন্ডর কাঙ্গার ভন্ডর পখনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭২ ১৭০০৬৬৭৪৫২ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৪ মভা: মভাকমতর মামন প্রাং আরীমুপিন প্রাং মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭৩ ১৭৪১৯৭৬৩৮৫ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৫ মভা: মগারাভ মভাস্তপা মভা: মভাপাজ্জর ক মভাছা: াযানী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭৪ ১৭৫৯১৮২৮২৮ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৬ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: মভামপজ্জার ক মভাছা: াযানী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭৫ ১৩০৮২৯০৫২০ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৭ মভা: সুজাফত যকায গমেয আরী যকায আমফদান খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭৬ ১৮৫২৭৪৯১৮২ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৮ মভা: জয়নুর আমফদীন প্রাং আব্দুয যভান প্রাং ভপয়যভমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০০৭৮ ১৮৫০৭৮০২৮৩ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩১৯ মভা: পপযদুর ইরাভ প্রাং মরাকভান প্রাং মভাছা: পপযদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৮৩ ১৭২২৫২৮১৯৫ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২০ মভা: আ: ভপজদ পভয়া সুজাফ আরী প্রাং মনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৮৫ ১৭৫১০৪৩৯৮৬ পূফ বাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২১ মভা: াভমচর প্রাং যপভ ফক্স প্রাং মভাছা: াভথ ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৮৭ ১৩১০২৯১৫৪৯ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২২ মভা: সুরুত জাভান প্রাং ামদ আরী প্রাং মজমরমুন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৮৮ ১৭৬২০০৫৬৮৮ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২৩ মভা: আব্দুর কপযভ যকায কামভ যকায জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৮৯ ১৭০৭৭২২৪৮৯ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২৪ মভা: া আরভ মভা: আব্দু াভাদ মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৯০ ১৭২৯৮৭১০৯১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৩২৫ মভা: পপকুর ইরাভ প্রাং যপচ প্রাং মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৯১ ১৭৪০৪২৫৮৯২ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২৬ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: যপচ প্রাং মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৯২ ১৭৪৮২২১৫৩৫ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২৭ মভাছা: পজয়াপভন াপফবুয যভান রস্কায নপছযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৯৩ ১৭০৫০৭৪৭১৭ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২৮ মভাছা: ছাপফনা মফগভ মভা: পজলুর আকি মভাছা: তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৯৪ ১৭৮০৯৩৮২৪০ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩২৯ মভাছা: ামজদা মফগভ ফাপযক আকি মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০০৯৫ ১৭৩৮৬৪৭২৩ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩০ মভা: ছামনায়ায মামন প্রাং মভা: ভন্তাজ আরী প্রাং মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১০১ ১৩০৩৪৮১৯৪৬ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩১ মভা: ফাাদুয আরী আকি ভয়দান আরী আকি ফাছাতন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০১০৩ ১৭৬০০০১৭৭৩ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩২ মভা: আমনায়ায মামন মভা: ফামছয আরী মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১০৫ ১৭১৬৬৮৫০৯৫ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৩ নাজভা পনজাভ যপফযন ৮৮৪৪৭৬১৫০১০৯ ১৭২০৮৩৩১৮৮ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৪ মভা: আরভ তালুকদায মভা: ছপকভ উপিন তালুকদাযমভাছা: পভনাতুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১১০ ১৭৪০৭১৬২৯৭ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৫ মভা: ছুরুতজাভান আব্বা আরী মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১১১ ১৯৮৪৮২৮৮২৯ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৬ মভা: আবুর পজর যকায মনজাফ উপিন যকায পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১১২ ১৭১৪৯২৬৮০০ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৭ মভা: জারার উপিন আকি মভা: ফজরুক আরী আকি জমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১১৪ ১৩০৬০৮১৩৬৪ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৮ মভাছা: চম্পা মফগভ মভা: যান ভন্ডর মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১১৮ ১৭৮৩৬৬৪৬৬০ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৩৯ মভা: মযত আরী গুযজত আরী আকি কুরসুভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১১৯ ১৭৩৫২৬৩৫৬৫ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪০ মভা: ছামযায়ায মামন মভা: আরভ আকি মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১২০ ১৭৩৭১০৯৯৭৪ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪১ মভা: আবু ফক্কায আকি মভা: তপছয উপিন আকি মভাছা: চন্দ্রফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০১২১ ১৭৭০৩২৭৫৫৪ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪২ মভা: আপভনুর ইরাভ মভা: সতয়ফ আরী যকায মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১২২ ১৯৮০৬৫১২৪৭ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয



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

৩৪৩ মভা: আব্দুর ভপজদ মভা: ভপজর মভাল্লা মভাছা: ামযদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১২৭ ১৭৫১৬৩২২৩৬ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪৪ মভা: ইপি আরী মভা: ময আরী মভাছা: পপজরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১২৯ ১৭৫৯১৩৭৫১১ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪৫ মভা: পযপ উপিন মভাল্লা মভা: ভপজর মভাল্লা মভাছা: মযদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩০ ১৭৫৩৩৭৩৭৬২ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪৬ মভা: আব্দুয যপভ যকায ভামজভ আরী যকায যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩১ ১৭৭২২৯৫৯৩৮ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪৭ মভা: যপদ পভয়া ামদ আরী আকি সুিযী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩২ ১৭৭৩৩৫৮৯১৯ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪৮ মভা: আপভনুর ইরাভ মভাছা: ছপকভউপিন তাং মন্তাল মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩৩ ১৭০৮৭৩২৫২৪ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৪৯ মভা: নজরুর ইরাভ প্রাং ভপপজ উপিন প্রাং ফাতাী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩৬ ১৭৬৫৭৩৮২০৪ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫০ মভা: আবুর মামন এজায উপিন প্রাং মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩৭ ১৭৯০১৪৮৩৬৮ খিকায ফাড়ী াফাজপুয যসুরপুয

৩৫১ মভা: নাময়ফ আরী ভয়দান আরী আকি ফাছাতন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩৮ ১৭৯২৯১৭২০৩ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫২ মভা: আব্দুর জব্বায আকি ময আরী আকি নমত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৩৯ ১৭৬৫১৮৯৮২৫ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৩ মভা: াান আরী যকায ভপজফয যভান াপ যানী ৮৮৪৪৭৬১৫০১৪০ ১৩০১৩২৭০৪৯ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৪ মভাছা: জৎস্না মফগভ ছাকাওয়াত প্রাং মভামভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৪১ ১৭৫৩৪৯৮৮২৯ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৫ মভা: পজলুর ক ময আরী আকি ঝনমতল মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৪৩ ১৭২৮৮৭০০৯৫ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৬ মভা: পজলুর ক মভাাোদ আরী প্রাং মভাছা: চন্দ্রফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০১৪৮ ১৩০১৩৭৯৭৯৬ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৭ মভা: পপমযাজুর ক মভাাোদ আরী প্রাং মভাছা: চন্দ্রফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০১৪৯ ১৯৩৩৯৭২০৪০ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৮ মভা: আভজাদ মামন ভপপজ উপিন মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৫০ ১৭৪৮১০১৭০১ নতুনাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৫৯ মভা: আয়নুর ক যকায মভা: ইজায উপিন যকায মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৫১ ১৭৩৪৭৮৯৯৩৯ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬০ মভা: মভাফাযক আরী ইভান প্রাং মগামরছান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৫৭ ১৭৪৩৪৪৯৫৬৫ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬১ মভা: মানাউল্লা প্রাং মভা: শুকুয আরী প্রাং মভা: াময খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০১৬৪ ১৭৯৮৩৫৩৫৫৫ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬২ মভা: ওভয আরী আকফয খিকায মভাছা: সুর্য্ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৬৫ ১৭৫৭৬৫৩৫১৭ খিকায ফাড়ী াফাজপুয যসুরপুয

৩৬৩ মভা: মানাউল্লা প্রাং মামিয প্রাং চুভবুরী ৮৮৪৪৭৬১৫০১৬৬ ১৭৩৯৩৮৪৭৩১ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬৪ মভা: আব্দুর ছারাভ প্রাং মভা: ভন্তাজ আরী প্রাং মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৬৭ ১৭০১৭৯৫৮২৪ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬৫ মভা: া আরভ ইভান আরী ভন্ডর াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৬৮ ১৭৮৭৫৮২৭১৭ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৩৬৬ মভাছা: জাানাযা মফগভ জারার উপিন তাৎ মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৭২ ১৭২৫৪০৪০৭৪ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬৭ মভাছা: াপদছা মফগভ মভা: নাময়ফ আরী আকি মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৭৫ ১৭৬৪৯৩৭৪৪৩ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬৮ মভা: মদমরায়ায মামন প্রাং অমদ আরী প্রাং পদরজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৭৬ ১৩১৭৩৩৬০৩৪ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৬৯ মভা: এযপান আরী মভা: মভায়ামজ্জভ আরী মখ মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৭৮ ১৩০৮২৯০৩৩৮ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭০ মভা: দুরার প্রাং এজায উপিন প্রাং মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৭৯ ১৩১৬৯৫৪৪৮৭ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭১ মভা: া আরভ ফাাদুয মভাছা: জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৮২ ১৭৭৫৮৭৯১৩২ পূফ বাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭২ মভা: ফাবুর মভাল্লা মভা: পভন্টু মভাল্লা মভাছা: মযখা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৮৩ ১৭৬০৫০১৩২৪ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৩ মভা: পভন্টু মভাল্লা মভা: াযান মভাল্লা মভাছা: ছামকদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৮৪ ১৩০৪৭৫৮০৪৮ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৪ মভা: রার পভয়া আকি মভা: াপফবুয যভান মভাছা: াসুফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০১৮৭ ১৭৮৬৪৩০৮৭৩ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৫ মভা: পরমুপিন মভাল্লা মভা: মগারজায মভাল্লা মভাছা: মানাফান ৮৮৪৪৭৬১৫০১৮৮ ১৭৯৫৬২২১০৭ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৬ মভা: মতাতা মভাল্লা মভা: ভপজর মভাল্লা মভাছা: মযদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৮৯ ১৭৬১৯৫৭৩৫২ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৭ আরভ যকায ভপয যকায আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৯০ ১৭৯০৮১৮৫২৫ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৮ মভা: শুকুয আরী মভা: নজাফত আরী মভাছা: াখাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৯১ ১৭৬৩৬৫৩৩৭৪ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৭৯ মভা: জামদুর আকি মভা: পজর আকি মভাছা: াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৯২ ১৭৪৭৬৮০৭৭৩ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮০ মভা: পভন্টু প্রাং জাপন প্রাং মভাছা: টুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০১৯৪ ১৭২২৬৮২২১৭ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮১ মভা: াাদৎ মামন গমেয আরী ভন্ডর মভাছা: ফুযকুপন মফওয়া ৮৮৪৪৭৬১৫০১৯৮ ১৭৭৬৫১৪২৭৩ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮২ মভা: ান্নান মভাল্লা মভা: আজগয আরী মভাল্লা মভাছা: ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২০০ ১৭৫৫৩৫৯৫২০ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৩ মভা: আতাফ আরী যকায ইয়াপছন যকায ছপফযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২০২ ১৮৬৬১৬২৯৮২ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৪ মভা: আব্দুর ভান্নান ায়দায আরী মভাছা: পযপনমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০২০৭ ১৭৮০৩১৪৭২৫ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৫ মভা: ছাখাওয়াত মামন দামনছ আকি মভা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২১৩ ১৭১০৬২২৬৭২ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৬ মভা: তাপযকুর ইরাভ মভা: এন্তাজ আরী প্রাং মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২১৫ ১৭৩৬৫২৩৫০৬ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৭ মভা: আ: ভপজদ মভাল্লা মগারজায মভাল্লা মভাছা: মানাফান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২১৬ ১৯৮২০৩৩২৭২ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৮ মভা: জারার আকি ামদ আরী আকি সুিযী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২১৭ ১৭০৮৯৭৬৪৬৭ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৮৯ মভা: নাভদায মভাল্লা নইমুপিন মভাল্লা জাপভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২১৯ ১৭০৫১৩৯৩৯৭ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯০ মভা: আ: যপদ মভা: সুজাফত আরী মভাছা: ান্দু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২২১ ১৭৯৯৩৪৮০৭১ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯১ মভা: দুখা ভন্ডর মভা: মানাউল্লা ভন্ডর মভাছা: আওয়ারী পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৫০২২৪ ১৭৪৬৭১৮০৪২ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয



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

৩৯২ মভা: নফাফ আরী মভাল্লা শুকুয আরী মভাল্লা জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২২৫ ১৭০৫৪০৩৭৭০ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৩ মভা: রা প্রাং মভা: মকযাভত আরী প্রাং মভাছা: াপভদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২২৭ ১৯৫১৯৯২৬৩১ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৪ মভা: আব্দুর জপরর ভন্তাজ আরী আকি মভাছা: ামতন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০২২৯ ১৭৩৭৭৬৬৭৯৭ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৫ মভা: যমব্বর আকি মভা: আপজার আকি মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৩৪ ১৭৮৬৮৭২৬১৬ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৬ মভা: মতাপাজ্জার মামন মভা: ায়দায আরী মভাছা: পযপন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৩৭ ১৭৪৯৭৬৬৪২৬ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৭ মভা: মভাফাযক মামন ফাফয আরী মভাল্লা জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৩৯ ১৭৫০৫৯১৪৯২ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৮ মভা: আযাফুর ইরাভ মভা: মভায়ামজ্জভ মামন মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৪০ ১৭৮০২৬১৩৫৯ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৩৯৯ মভাছা: ামজদা মফগভ মভা: ফাাদুয আরী যকায মভাছা: কামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৪১ ১৭৪৮০০২৬৮৯ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০০ পযাজুর ইরাভ ছামদক আরী যকায ভপজবনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০২৪৬ ১৭৩৮০৮৯৮৪২ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০১ মভা: আজাায আরী মভা: ওপছভ উপিন যকায মভাছা: াভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৪৭ ১৭৪৫৮১৪৬১৬ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০২ মভা: মরার উপিন মভা: াপফবুয যভান মভাছা: াসুফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০২৪৯ ১৭৩৪৬৮৭৩৬২ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৩ মভা: বুদ্দু পভয়া আকি মভা: সুরুজ্জাভান আকি ছপভনী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৫১ ১৭৮০৬২৯৫১৯ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৪ ভপযয়ভ ফাদা মযানা ৮৮৪৪৭৬১৫০২৫২ ১৭৮১৩০৬৬৯৬ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৫ মভা: শুকুয আরী ামচন আরী যকায মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৫৪ ১৭৩১৬৫৮২৫ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৬ মভা: আ: ভামরক আকি আব্দুয যাজ্জাক মভাছা: ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৫৯ ১৭৪৫৭৫৯৯৮০ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৭ মভা: আব্দুর ফাযী আকি আয়াত আরী ছুযভাদান আরী ৮৮৪৪৭৬১৫০২৬১ ১৯২১৬৫৬২৪০ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৮ মভা: াাদত মামন মভাল্লা ফাফয আরী জপযনা মফওয়া ৮৮৪৪৭৬১৫০২৬২ ১৩০৮৫৬৭৭১০ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪০৯ মভা: ছামনায়ায মামন মভা: াভমছর যকায মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৬৫ ১৭৪০৭১৬০৫৩ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১০ মভা: জাপয ইকফার মভা: শুকুয আরী আকি মভাছা: পপযনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৬৭ ১৭৩৯৫৭৩১৩৭ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১১ মভা: আব্দুর ভপজদ যকায ভন্তাজ আরী যকায মভাছা: ওপছদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৭৩ ১৭৯৫৬২২৩০৫ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১২ মভা: মছাযাফ আরী যকায ফাফয আরী যকায মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৭৫ ১৭০৩৩৭৬১১৯ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১৩ মভা: ইভাইর মামন ওভান পপকয মভাছা: মানফান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৭৬ ১৭৭৮০৩৯১৪৭ করাতরা যসুরপুয যসুরপুয

৪১৪ মভা: ওয়ামজদ আরী মভা: মযত আরী প্রাং মভাছা: রাপক মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৭৭ ১৭৫৯৭১২৮৯৮ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১৫ মভা: আরতাপ মামন মভান্তাজ আরী আকি মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৭৯ ১৭৪১৫২৩৩১৭ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১৬ মভা: মামর যানা মভা: দুরার প্রাং মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৮০ ১৭৬৭২০৪৩৬০ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১৭ মভা: ামভ মভাল্লা মভা: মছামরভান মভাল্লা মভাছা: কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৮৩ ১৭১৯৫৩৪৩৬৮ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১৮ মভা: আভজাদ মামন মভা: কুড়ান আরী আকি মভাছা: ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৮৪ ১৭৫১০৭৫৭৪৪ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪১৯ মভা: ছামনায়ায মামন যকাযমভা: মগারাভ মামন মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৮৫ ১৭৪১৬৪০০১৩ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২০ মভা: আরকাছ মভাল্লা নজাফত আরী াখাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৮৭ ১৭৫৭৪৮২০৩১ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২১ মভা: আ: ভান্নান মভা: মযাস্তভ আরী প্রাং মভাছা:সখতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৮৯ ১৭২২২৯৭১২১ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২২ মভা: ফাবুর মযজা মভা: াপফবুয যভান সুযাতনমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০২৯০ ১৯১৪০৫১০০৮ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২৩ মভা: ইয়ামনাচ আরী দামযাগ আরী ভপতফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৯৩ ১৭৬৭৪৭১৩৬৪ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২৪ মভা: আ: ভপজদ প্রাং জুড়ান প্রাং মভাছা: পখতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৯৪ ১৭০৪৮৭৬০১০ উত্তযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২৫ মভা: মুক্তায আরী ামন আরী যকায ামফানু খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০২৯৫ ১৭৯৩৯৬৩১৩৩ পূফ বাড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৪২৬ ামজদুর ইরাভ াচ্চু মভা: কামভ যকায ফাাযী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০২৯৭ ১৭৮২০৫০৯১১ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২৭ ছামযায়ািী যকায শুকুয আরী যকায যাপরা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০২৯৯ ১৩১৮৫৭৪৭৬৮ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২৮ মভা: খপরলুয যভান যকায মভা: কামজভ উপিন যকাযযানী পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩০১ ১৭৫০৫৮৪৮২২ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪২৯ মভা: ছপকমুপিন মভান্তাজ আরী আকি মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩০৩ ১৭৬৬৫৪২৭৭৪ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩০ মভা: আপভরুর ইরাভ কুড়ান আরী আকি মভাছা: ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩০৮ ১৭৩৯২৫৭১২৭ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩১ মগারাভ মুতবজা মভা: কামভ আরী মখ াভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩১৪ ১৭৮৫৪৩৯৫৩২ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩২ মভা: আান প্রাং মভা: ফাদুরী প্রাভাপনক মভাছা: নূযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২০ ১৩১০২৯১৭৩২ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৩ মভা: নুরুর ইরাভ প্রাং মভা: ফাাদুয আরী প্রাং মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২১ ১৯২৬৬৩৭১৬১ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৪ মভাছা: াপন্ত খাতুন মকভত আরী প্রাং খাপদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২৩ ১৭৫১০৭৫৭৪৪ চযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৫ মভা: াজাান আরী ভকমছদ আরী ভন্ডর পাপতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২৪ ১৭৯০৮১৯০৮৫ ভধ্যাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৬ মভা: দুরার উপিন যকায আপছভ উপিন যকায মভাছা: াভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২৫ ১৭৮০৯২৪৮৭২ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৭ মভা: আবু ফক্কায আকি ভময আকি ালুকজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২৬ ১৭৮৭৩৩০২৮৪ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৮ মভা: ইপি আরী মভাল্লা মভা: মখা ভামুদ আরী মভাল্লামভাছা: াছনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩২৮ ১৭০৭৭২২৫৩১ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৩৯ পভম মযখা মভা: ইপি মভাল্লা মভা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৩৮ ১৭২৪৮৬০০১৫ যকাযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৪০ মভা: াআরভ মভা: জযত আরী মভাছা: পযপন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৪১ ১৯৬১৮৯৭৩৮৪ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয



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

৪৪১ মভা: পভন্টু প্রাং মভা: শুকুয আরী মভাছা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৪৩ ১৭৫৩৪৫৬৭১৯ পূফ বাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৪২ মভা: ওভয আরী মভা: যভান আরী আকি মভাছা: সুর্য্ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৪৪ ১৮৪২৯৬৫২২৯ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৪৩ মভা: আপভরুর ইরাভ মভা: আান প্রাং মভাছা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৪৬ ১৭৮৮২০১৮৭৫ কাপযগযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৪৪ মভা: মনজাফ আরী প্রাং শুকুয আরী প্রাং ভভতা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৪৭ ১৩১৭৯৫৯৪১৬ মভাল্লাাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৪৫ মভা: মগারাভ মভাস্তপা মভা: পুযান আরী মভাা: রপতপা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৫৭ ১৭২৪৫৬৮৬০৬ াজী াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৪৪৬ জয়নার আমফদীন ভন্ডর মভা: জামফদ আরী ভন্ডর মভাছা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৬১ ১৭২২০২১৩৬৮ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৪৭ মভাছা: আমরয়া মফগভ মভা: জয়নার যকায আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৬২ ১৭৯৫১৬২২৮৬ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৪৮ মভা: আতাপ মামন ভপতয়ায যভান যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৬৪ ১৭৮৯১৩৬৩০০ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৪৯ মভাছা: যীনা খাতুন মভা: ারুনায যপদ মভাছা: বুরবুরী খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৬৬ ১৭১৬০১৬৭৮৮ পূফ বাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫০ মভা: মভাস্তাায যকায মকাযফান কযায আছাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৬৮ ১৭৩০৬১৫৩৮৫ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫১ মভা: তুজাভ আরী যকায আজাায যকায মভাছা: মতমরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৭১ ১৭৬৩০২৭৫৭৭ পূফ বাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫২ মভা: পজন্না যকায মভা: আজাায যকায মভাছা: মতমরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৭৩ ১৭৭৪০০১২৯৩ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৩ মভা: খপরলুয যভান মভা: মছাফাান আরী জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৭৮ ১৭৭৪৯১০৩৩২ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৪ মভা: পযফুর ইরাভ গমেয আরী প্রাং ফুরজান ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৭৯ ১৭৭০০৮৬২১৫ পূফ বাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৫ মভা: ছাকাওয়াত মামন মকাফাদ আরী যকায মভাছা: পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৮০ ১৭২৫৬২৩৯১৮ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৬ মভা: ছাইফুর ইরাভ মমকাফাদ আরী যকায মভাছা: পামতভা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৮১ ১৩১০৮২৮১৪৫ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৭ মভা: ওভয আরী যকায নামজভ আরী যকায মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৮৫ ১৭০৬৪৫৭৪১৩ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৮ মভা: াপভদুর ইরাভ মভা: আয়নুর ক ভন্ডর যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৮৯ ১৭৮৮১৭৭১৭৯ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৫৯ মভা: আব্দুয যপদ যকায াযান যকায ামযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৯১ ১৭৯৪৮৪১৯৬৯ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬০ মভা: াারভ যকায মভা: াজাান যকায ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৯৩ ১৭৭৪২২৪২৩২ দপিণাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬১ মভা: নুরুর ইরাভ ওমদ আরী মভাছা: ভইভন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৯৬ ১৭৩১০৩০৮৯৭ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬২ মভা: মগারাভ াাদৎ মভা: জারার উপিন যকায মানাফান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৩৯৭ ১৭৪১২৩৫৮২০ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৩ মভা: মভামরভ উপিন মভা: ভামুদ আরী মভামন্তজ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০১ ১৭৩৭৪৫৫০৮৭ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৪ মভা: আব্দুর আউয়ার যকাযফাময আরী যকায মভাছা: ছপফযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০২ ১৭৮৯৮৮৬৯১২ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৫ মভা: জয়নুর আমফদীন মভনমছয আরী মন্তাল মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০৪ ১৭৮৩০১৪১৯০ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৬ মভা: াইদায যভান ভন্ডর মভা: আপজজর ক ভন্ডর তাযা বানু ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০৫ ১৭২৪৭৭৩০০৭ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৭ মভা: ছামনায়ায মামন আয়াত আরী ভন্ডর কাঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০৬ ১৭০৫৮০১৪১২ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৮ মভা: দুরার ভন্ডর মভা: ছামনায়ায মামন ভন্ডরমভাছা: মযখা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০৭ ১৩১৯১৯৮৫০০ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৬৯ মভা: নুরুর ইরাভ ভামুদ আরী প্রাং ছমন্তজ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪০৮ ১৭৯৪২৭১৩৭৪ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭০ মভা: নাময়ফ আরী কপছয উপিন ভন্ডর ভপফয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪১১ ১৭২২৫৩৮০২৫ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭১ মভা: কারাচান যকায াযান আরী যকায ামযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪১৫ ১৭৬৭১২৭১৩১ পূফ বাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭২ মভা: আবুর কারাভ আজাদ মদরফায মামন আকি মভাছা: াভসুন্নাায ৮৮৪৪৭৬১৫০৪১৬ ১৭৯০৭১৪৭৮২ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৩ মভা: আব্দুর গফুয আমখয আরী ভন্ডর মভাছা: ছামভদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪১৭ ১৭৫৮৪২৮১৫৪ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৪ মভা: সুরুত প্রাং মযাজ আরী মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪১৯ ১৭৪০৩৯১৭৪৩ দপিণাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৫ মভা: আযাফুর যকায মভা: মভাক্তায যকায মভাছা: মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২০ ১৭৪৮৭০৮১৪০ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৬ মভা: আবুর কারাভ আজাদ মভা: খামদভ আরী যকায মভাা: খুকু ভপন ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২২ ১৭২২৯৪৪৫৫৮ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৭ মভা: আরাভ আরী মভা: মভাক্তায যকায মভাছা: মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২৩ ১৭৯১০০৯৩১১ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৮ মভা: আব্দুর ওয়াাফ মভা: ছাকাওয়াত মা: মভা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২৪ ১৩০৮২৬৩৪৯১ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৭৯ মভা: মারায়ভান মামন মযাজুর ক মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২৫ ১৭৯৮৮৫০৪২৩ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮০ মভা: জুব্বায আরী আবু ফক্কায যকয জুমরখা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২৭ ১৩১৮৫৭৪৫৫৮ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮১ মভা: মফল্লার মামন কপছয উপিন ভন্ডর ভপযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২৮ ১৭৮২৯১৬১৫০ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮২ মভা: আবু াপনপ ভন্ডর মভাক্তায মামন ভন্ডর মনজাতুনমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৪২৯ ১৭৩১০৩১৬৬৭ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৩ মভা: নাজমুর হুদা মভা; পজল্লুয যভান মভাছা: পপযদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩০ ১৭৮৬৬০৭৫২০ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৪ মভা: নজরুর ইরাভ ভন্ডর আমখয আরী ভন্ডর মভাছা: ছামভদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩১ ১৭০৭৭২২৪৯৬ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৫ মভা: আব্দুর রপতপ মভা: কুদ্দু যকায মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩২ ১৭৪১৫৮০৩৯৬ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৬ মভা: মপরভ মযজা মভা: া জাান আরী ভন্ডরমভাছা: রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩৩ ১৩০০২৪০৬৬৮ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৭ মভা: ফযাত আরী ভন্ডর মভাক্তায মামন মনজাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩৪ ১৭৭১৭৫০৫৯৯ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৮ মভা: পদুর ইরাভ মভা: ভামরক ফক্স ভন্ডর মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩৫ ১৭৯৮৬৭২৮৭৭ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৮৯ মভা: ায়দায আরী আবুর মামন মভাছা: যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৩৬ ১৭১৮২৪৫০৪ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয



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

৪৯০ মভা: পদুর ইরাভ ভন্তাজ আরী যকায মভাছা: বুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৪০ ১৭৯০৯৭৫৬৭২ পূফ বাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯১ মভা: আরভ ভন্ডর আমখয আরী মভাছা: ছামভদান ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৪১ ১৭২৬২৫০২৯৭ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯২ মভা: মযত আরী ভন্ডর মকতাফ আরী ভন্ডর মভাছা: ভপতফুর ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৪৩ ১৭৬৮১৬২৬৯০ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯৩ মভা: নুরুর ইরাভ ভন্ডর আমখয আরী ভন্ডর মভাছা: ছামভদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৪৪ ১৭৬৫০৪৪৯৭১ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯৪ মভা: আমনায়ায প্রাং মভা: আছাফ উপিন প্রাং মভাছা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৪৬ ১৭৭৪৪৫৬৯৬০ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯৫ মভা: কারাচান যকায আপজজর ক যকায মভাছা: াপপজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৪৭ ১৩০৬৭১৭৭০৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৪৯৬ মভা: আব্দুর জপরর ভামরক ফক্স ভন্ডর মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৫১ ১৭০৫২৯৬১৯৮ পিভাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯৭ মভাছা: পরপর খাতুন মভা: আছান প্রাং মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৫৬ ১৭৭৬০৩২৭৮ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯৮ মভা: পপকুর ইরাভ পজল্লুয যভান মভাছা: পপযদা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৬০ ১৭৫৮৩২৬৩৭৫ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৪৯৯ মভা: পজর আরী মভা: ামন আরী আকি মভাছা: কুরসুভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৬১ উত্তযাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৫০০ মভাছা: ছারভা মফগভ মভা: আব্দু ছারাভ মখ মভাছা: পপযদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৬৪ ১৭৫৯২৪৭০৭১ পূফ বাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৫০১ মভাছা: াপকরা  খাতুন মভা: আব্দুর াত্তায মখ মভা: আমরয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৬৫ ১৭৯৯৯৭৩৬৬৯ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৫০২ মভাছা: যাপদা মফগভ মভা: আ: যপভ যকায মভাছা: পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৬৬ ১৭৭০৩৭২৪৪৪ দপিণাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৫০৩ মভাছা: পপযদা খাতুন পযপভজ আরী প্রাং মভাছা: মজাৎস্না মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৬৮ ১৩০২৪৫৩৬৫২ ভধ্যাড়া াঠানাড়া যসুরপুয

৫০৪ মভা: আজগয আরী ভন্ডর মভা: আপায আরী ভন্ডর মভাছা: য ফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭১ ১৭৩৭৭৫১৪১৭ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫০৫ মভা: ামফ আরী মভা: আপায আরী ভন্ডর মভাছা: য ফানু ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭২ ১৭৪৫৯৮৪৭৮০ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫০৬ মভা: ওভয আরী ভন্ডর মভা: আপছয উপিন ভন্ডর মভা: য বানু ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭৩ ১৭২৪৮৮৩৬৭২ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫০৭ মভা: ফাাদুয আরী যকায মভা: ভীচু যকায মভাছা: ভয়না মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭৫ ১৭৪৯৩০৫৪২৬ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫০৮ মভা: পপযদ আরী যকায মভা: পপকয উপিন যকায মভাছা: ফাতাী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭৬ ১৭৯৪৫৪৭৮২৪ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫০৯ মভা: মাযাফ আরী প্রাং মভা: ফাাজ আরী প্রাং মভাছা: ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭৮ ১৭৪১৪৭২৪৫২ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১০ মভা: পজপরমুপিন মভা: ইভান আরী মভাছা: মকামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৭৯ ১৭৭১৪৪২৫৪০ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১১ মভাছা: ছামনায়ায মামন প্রাংমভা: াান আরী প্রাং মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৮০ ১৭৩৯৯৭২৫৭৬ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১২ মভা: আভত আরী তালুদায মভা: ফন আরী তালুকদায মভাছা: যামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৮১ ১৭৪০৩৬২৮৪১ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৩ মভা: জামফদ আরী ভন্ডর মভা: আ: ভপজদ ভন্ডর মভাছা জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৮২ ১৭৭৮০৩৮৬৭১ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৪ মভা: আব্দুর াপভদ মখ মভা: ভাজভ আরী মখ মভাছা: াপপজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৮৬ ১৩০২৮৬২২৫৮ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৫ মভা: আব্দুয যপভ যকায মভা: কাপছভ উপিন মভাছা: মযানা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৮৭ ১৭৮১৮১৬৬৮৩ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৬ মভা: ইয়ানু আরী ভন্ডর মভা; আপায আরী ভন্ডর মভাছা: ভয়ুযী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৮৮ ১৭৪৪৮৬০৭৫২ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৭ মভা: সুরুত আরী প্রাং মভা: যজফ আরী প্রাং মভাছা: ভয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯০ ১৭৭৪১৭১৬৪৭ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৮ মভা: আমনায়ায মামন প্রাং মভা: ালান আরী প্রাং মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯১ ১৩০৮৫৮৬৭০৯ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫১৯ মভাছা: সুযাতন মফগভ মভা: নাময়ফ আরী যকায মভাছা: পভষ্টদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৩ ১৭৫২৮০৫১৩১ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২০ মভা: মবারা ভন্ডর মভা: কপর উপিন ভন্ডর মভাছা: সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৪ ১৭০০৬৬৭৪৯২ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২১ মভা: আবু তাময কাঙ্গার ভন্ডর মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৫ ১৭২৪৬০৪৩৪০ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২২ মভা: আব্দুর ভান্নান ভন্ডর জাভায়াত আরী ভন্ডর বুরাী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৬ ১৩০৬৮০৭৪০১ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৩ মভা: জয়নার মামন মখ মভা: ইভান আরী মখ মভাছা: কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৭ ১৯৯১২৯৮৮৮১ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৪ মভা; আব্দুর গফুয আরী ভন্ডরমভা: মকাফাদ আরী ভন্ডর মভাছা: শুকজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৮ ১৭৪৪১৬৭৮১৫ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৫ মভা: ছাকাওয়াৎ মামন ভন্ডরমভা: মকাফাদ আরী ভন্ডর মভাছা: শুকজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৪৯৯ ১৭৫৮৬৮২৯০৮ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৬ মভা: আজগয আরী মখ মভা: ইভান আরী মখ মভাছা: কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫০০ ১৭৫১৬২০৬৮৩ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৭ মভা; আপভয খিকায মভা: মতাভমছয খিকায মভাছা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫০৩ ১৭৪৮২৭৯৪০৯ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৮ মভা: আজাায আরী যকায মভা: সুজাফত আরী মভাছা: ছপফযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫০৫ ১৭৭১৮২৯৫৩৩ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫২৯ মভা: মামন আরী  যকায মভা: আরকা আরী যকাযমভাছা: সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫০৬ ১৭৯৭২৭৬১৯৭ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩০ মভা: ফপদউজ্জাভান আমফদ আরী যকায আম বদা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৫০৮ ১৭০৬৩৮০৫৬১ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩১ মভা: ছাভান আরী মখ মভা: ামছন আরী মখ মভাছা: ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫১০ ১৭৪১৫৩০৪২১ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩২ মভা: আরতাপ আরী মখ মভা: যপ আরী মখ মভাছা: পভষ্টদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫১১ ১৭৪২৩৮৪৩০৭ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩৩ মভা: আব্দুর খামরক মভা: চাদ আরী যকায াভথ বফান পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫১৫ ১৭৪৭০৭৩০১৩ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩৪ মভা: তামযক যকায মভা: চাদ আরী যকায মভাছা: াভথ ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫১৬ ১৭৭৫৫২১৭৮৬ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩৫ মভা: আব্দুয যাজ্জাক ভন্ডর মভা: দাগু ভন্ডর মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫১৭ ১৭৩৩৯৩৩৩০২ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩৬ মভা: াান আরী মভা: ভপজফয যভান ভন্ডর মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫১৮ ১৭৬০৯২২৭০৫ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩৭ মভা: আব্দুর কপযভ যকায মভা: আ: যপদ যকায মভাছা: াভসুন্নাায ৮৮৪৪৭৬১৫০৫২২ ১৭৮০৯৬৬৫১৮ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৩৮ মভা: মফরার মামন ভন্ডর ভয়দান আরী ভন্ডর মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫২৩ ১৭৭৯৩৬৬১৯৯ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয



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

৫৩৯ মভা: কালু খিকায মভা: ছামফদ আরী খিকায মভাছা: মন্তালনা ৮৮৪৪৭৬১৫০৫২৪ ১৭৫৪৭৫১১০৮ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪০ মভাছা: ামজযা মফগভ মভা: গুটু ব্যাাযী মভাছা: ফাাতনমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৫২৬ ১৭৭৪২৬২৪৯৯ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪১ মভা: নজরুর ইরাভ মভা: ইভান আরী যকায মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫২৮ ১৭৮৩২৪৯৯৮৯ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪২ মভা: জহুরুর ইরাভ পপকয উপিন যকায মভাছা: ফাতাা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫২৯ ১৭৫০৭১৬৭৩০ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৩ মভা: ইব্রাপভ যকায মভা: আবুর যকায মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩০ ১৭৯৪৯৯৬৩৯২ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৪ মভা: াপফর প্রাং মভা: মানাউল্লা প্রাং মভাছা: কপনুয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩২ ১৭৬০৫৪৩৩২১ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৫ মভা: ছাকাওয়াত মা: প্রাং মভা: ফপছয উপিন প্রাং মভাছা: মছফাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩৩ ১৭৪৫৩৪৮২৫২ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৬ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: ছাকাওয়াত মা: প্রাং মভাছা: জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩৪ ১৭৪৫০৩৫১৫১ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৭ মভা: ছাকাওয়াত মামন মভা: ফাফয আরী যকায মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩৫ ১৭৪৪৬৬৫৯৬৬ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৮ মভা: মফল্লার মামন আকি মভা:যপভ ফক আকি মভাছা: আয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩৭ ১৭৬৭৭০৩৮৫৪ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৪৯ মভা: আবু াইদ যকায মভা: মগারফায মামন যকাযমভাছা: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৩৮ ১৮১২৬০৬০৬৪ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫০ মভা: আপযফুর ইরাভ যকাযমভা: মগারফায মামন যকাযমভাছা: ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৪০ ১৩১৯৯৬৫১৫৫ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫১ মভা: আক্তায মামন যকায মভা: চাদ আরী যকায মভাছা: াভথ ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৪৫ ১৩১৪৭৫২৩৮৭ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫২ মভা: দুরার উপিন যকায মভা: অপভ উপিন যকায মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৪৬ ১৪৩০৯৬৪০৬১ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৩ মভা: মদমরায়ায মামন ভন্ডর মভা: জাভার উপিন ভন্ডর মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৪৮ ১৭০৭২২৫২৬ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৪ মভা: জয়নার আমফদীন যকাযমভা: সুজাফত আরী যকায মভাছা: ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৪৯ ১৭৮৩৮৪০৪২৮ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৫ মভা: আব্দুর আপজজ ভন্ডর মভা: আবু তাময ভন্ডর ভপজবনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৫২ ১৭৪৪১৯৭৭১৬ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৬ মভা: জাপয আরী ভন্ডর মভা: ভময়জ উপিন ভন্ডর মভাছা: াপনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৫৫ ১৯৮৭৬৯২১০২ উত্তযাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৭ মভা: আক্তায আরী আকি মভা: আব্দুর আকি মভাছা: যনাই মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৫৮ ১৭৫৪১৬৯০২৬ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৮ মভা: ইয়াকুফ আরী মখািকাযখিকায আজভ আরী মভাছা: এনছান খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৫৯ ১৭৫৫৭৬৬০৪৫ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৫৯ মভা: মভাজ্জামের ক ভন্ডর মভা: এন্তাজ আরী ভন্ডর মভাছা: ওমরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৬০ ১৭৪৫০৪৩৭৭৬ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬০ মভা: আব্দু াত্তায মখ মভা: যভতুল্লা মখ মভাছা: জয়গন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৬২ ১৭৪০১৭৮০৬০ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬১ মভা: ওাফ আরী মখ মভা: যভতুল্লা মখ মভাছা: জয়গন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৬৫ ১৭৬০৮০৪৬৯৩ পিভাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬২ মভা: নযনফী ভন্ডর মভা: যমুজ আরী ভন্ডর মভাছা: ওপভচা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৬৬ ১৯৮৫৩৯০৫১৫ ভধ্যাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬৩ মভা: বুদ্দু যকায আবুর মামন যকায মভাছা: ভপনজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৬৮ ১৭৫৫৭৬৭৩৮৪ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬৪ মভা: আব্দু ছারাভ যকায মভা: আকালূ যকায মভাছা: যওন আযা ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৬৯ ১৭৬৬১৮০৯৩৩ দপিণাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬৫ মভা: আরতাফ মামন ভন্ডর মভা: এন্তাজ আরী ভন্ডর মভাছা: ওমরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৭০ ১৭৪৩১২৪০৭৫ পূফ বাড়া জটিফাড়ী যসুরপুয

৫৬৬ মভা: ইছাাক আরী প্রাং ইজ্জত উল্লা প্রাং মন্ডা মকাভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৭৩ ১৭০৩৩৭৭০৩৮ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৫৬৭ মভা: আব্দুর রপতপ আব্দু ারাভ যকায মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬০১ ১৩০৬০৮১৩৯৮ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৬৮ মভা: আপভরুর ইরাভ ভপতয়ায যভান মভাছা: জামদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬০৫ ১৭৪৬৬৪৭৮৮৭ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৬৯ মভা: আব্দুয যপদ ছামফদ আরী প্রাং ভয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬০৭ ১৭৯০১২০৬৩৩ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭০ মভা: ভপয উপিন মভা: নাময়ফ আরী মভাছা: পখনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬১১ ১৭২৮০০৮১৩২ উত্তযাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭১ মভা: আব্দুর াপভদ মৃত: নাময়ফ আরী আকি মৃত: মাাপগ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬১৩ ১৭৪৬৬২১৬৮৬ উত্তযাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭২ মভা: তাপযকুর ইরাভ মভা: এন্তাজ আরী প্রাং মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬১৫ ১৩১৮৫৭৪৫৬৮ অপরযাড়া াফাজপুয যসুরপুয

৫৭৩ মভা: আব্দুর রপতপ মভা: আ: গপন আকি মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬১৬ ১৭৮৪১১০২১৯ পদয়ায াড়া ফাযকাপি যসুরপুয

৫৭৪ মভাছা: ামজদা মফগভ মভা: আব্দুয যপদ মভাছা: ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬১৭ ১৭৬১১৩২২৯৯ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭৫ মভা: ান্তা প্রা াযান আরী প্রাং পয়জর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬২০ ১৭৬৪৩০৬৯৯০ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭৬ মভাছা: াপপজা মফগভ মভা: মভাক্তায মামন মভাছা: পমত খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৬২১ ১৭৩৯১৭৫৭১৩ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭৭ মভা: আবু ামভ মভাক্তায মামন মভাছা: পমত খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৬২৩ ১৭২৬৭১৭৬৫০ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭৮ মভা: আব্দুর াপভদ মভাক্তায মামন মভাছা: পমত খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৬২৪ ১৭৮২৭৯০০২৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৭৯ মভাছা: ভপনজা মফগভ মভা: মভনাজ যকায মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬২৫ ১৭৭৭৭০২৮৬৭৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮০ মভা: ভপনরুজ্জাভান মভা: এমকন আরী আকি মভাছা: আরাপদ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৩০ ১৭৮০৮৬৫১২৫ পিভাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮১ মভা: কাপভরুর ইরাভ তাময ভন্ডর মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৪২ ১৭৪৪১৯৮৮২৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮২ মভা: যভত আরী সুজাফত আরী প্রাং মভা: আঞ্জুয়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৪৪ ১৭৮০৮৬৫১২৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮৩ মভা: ইভাইর আকি মভা: ামদক আরী আকি মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৪৬ ১৭৯৮২৫৮১৪০ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮৪ মভা: মপরভ মযজা মভা: মতাপাজ্জর মামন মভাছা: ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৫২ ১৭৩৯৯৭৩৪০৭ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮৫ মভা: মতাপাজ্জার মামন জামফদ আরী কদফানু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৫৩ ১৩১৪০৯৫৫২১ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮৬ মভা: আব্দুর াই মভা: মাটকা আরী আকি মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৫৭ ১৭০৪৩১৯৬৩৫ পিভাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮৭ মভা: আযাফুর ইরাভ মভা: ামজভ প্রাং মভাছা: দুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৫৮ ১৭২৮৩৬১১০২ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয



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

৫৮৮ মভা: আবু তামরফ মভা: মকতাফ আরী মভাছা: সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৬০ ১৭৫৭৪৪৮৪০৩ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৮৯ মভা: সুরুৎজাভার মভা: মকতাফ আরী মভাছা: সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৬২ ১৭৯৬৪৮২৩৮০ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯০ মভা: যভান আকি মভা: মকতাফ আরী মভাছা: সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৬৩ ১৭৪১৩৪৪৮৫২ উত্তযাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯১ মভা: আব্দুর খামরক মমভা: যভাজন আরী মভাছা: মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৬৪ ১৭৬৪৮০৪৮৯৪ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯২ মভা: যভত আরী মভা: পপকয উপিন মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৬৫ ১৭৮০২৬১৯০০ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯৩ মভা: আভজাদ আরী আকি মভা: নাময়ফ আরী আকি মভা: আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৬৯ ১৭৪৫৪২৭৮৭৪ আকি াড়া াফাজপুয যসুরপুয

৫৯৪ মভাছা: পামতভা মফগভ মভা: যভজান আরী যকায মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৭১ ১৭৪৫১৬৯৯৪৯ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯৫ মভা: আব্দুর ফাপযক মভা: আব্দু ারাভ মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৭২ ১৭৭১১৬৫১৫৪ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯৬ মভা: আব্দুয যভান মাটকা মভাছা: জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৭৫ ১৭৮৮৫৯০১৮৯ পিভাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯৭ মভা: আনায আরী াজাান আরী মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৭৬ ১৭৪৬২৯২৯১৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৫৯৮ সুনীর চন্দ্রার কৃষ্টরার ার জানপত যানী ার ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৮১ ১৭১৫০১১৩১৩ ারাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৫৯৯ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: ভকবুর যকায মভাছা: মজাৎস্না মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৮৪ ১৭৮৮২৮৫৮৬২ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০০ মভা: পপিক যকায অফজার যকায মভাছা: মযনু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৮৮ ১৭৪৩৩৬৪৫৭৩ পিভাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০১ মভা: পজলুর ক ফাাজ উপিন ওপছভন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৯০ ১৭২৯৮৫৬১৬৬ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০২ মভাছা: মযানা মফগভ মভা: নামজভ আরী আকি মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৯১ ১৭৮৮২০১৫৭১ পিভাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৩ মভা: আব্দুয যভান মভা: যভজান আরী যকায মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৯২ ১৭৫৬০০১৯৪৫ উত্তযাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৪ মভা: াজাান আরী মভা: ফাাজ উপিন মভাছা: ওপছভন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৯৩ ১৭৭৩৯৬৫৬৮৪ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৫ মভা: আবু ছামরক মভা: ামদক আরী মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭০৩ ১৭৬৬২৫৬৭১৮ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৬ মভা: মযজাউর কপযভ রুস্তভ আরী মভাছা: আপম্বয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭০৮ ১৭৪৫৫৫১৯৪৪ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৭ মভা; আব্দুয যপভ মভা: আবুর মামন প্রাং কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭১০ ১৭৬০০৭৫৪৮৫ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৮ মভা: ভাসুদ যানা মভা: দুরার ভন্ডর মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৩৭ ১৭৭৫৬৯৭৭৯৫ দপিণাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬০৯ মভা: মযাজুর ইরাভ ভময আরী  মভাছা: পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৩৮ ১৯৯০৪৬৩৪৯৯ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১০ মভা: আময আরী আকি নাইভ উপিন ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৬৯ ১৭২৩২৪১৩৯০ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১১ মভা: যাজা আকি মভরা আকি আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮০ ১৭৯৩৯৬৩২১৭ উত্তযাড়া কময়রগাঁতী যসুরপুয

৬১২ মভা: আবুর ভন্ডর াযান ভন্ডর মভাছা: মফরী খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮১ ১৯৬৪৩৫০১০৬ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৩ মভা: আব্দুর আপরভ মভা: আভানত আরী ভন্ডর মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮২ ১৭৪৪৮৬৫২০৫ পিভ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৪ মভা: ামযায়ায উপিন ভন্তাজ প্রাভাপনক মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮৩ ১৮৬৭৯১৩২৬৫ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৫ মভা: মযজাউর কপযভ মভা: মভাজ্জামভর ক মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮৪ ১৭০১৯৯৮৫২৫ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৬ কাজী আব্দুয যফ ভামুদ আর াাদতকাজী ভপপজ উপিন আমভদমৃত: পখনা ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮৬ ১৭৮৩০৭৪০০১ স্কুরাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৭ মভা: আব্দুর াপকভ কপফয মভা: াপফবুয যভান মভাছা: ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮৭ ১৭১৫৮৬০৮৭৬ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৮ আযাফুর মভা: আপজভ উপিন মভাছা: যপভা আক্তায ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮৮ ১৭১৫৮১০৮৮৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬১৯ মভাছা: যপভা মফগভ দামনছ আরী যকায মভাছা: াপদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৮৯ ১৭১৫৮১০৮৮৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২০ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: মতাভমছয আরী মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯০ ১৭১৩৭০৯০৩৯ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২১ মভাছা: যপভা মফগভ মভা: পজর মভাল্লা মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯১ ১৭৮৭৫০৪৪১৬ মভাল্লাফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৬২২ মযত আরী আকি মচযাগ আরী মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯৩ ১৭৩১৩৩০১১৫ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৩ মভা: াইদুর ইরাভ ফপদউজ্জাভান যকায মভাছা: ফাারুনমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯৫ ১৭৭৬০৯৬৩৬৪ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৪ কভমরচন্দ্র ার রিন চন্দ্র ার মমুনা যানী ার ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯৬ ১৭১৮৫৭০১৯০ ারাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৫ রিন চন্দ্র ার চুনী রার ার কাদফারা ার ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯৭ ১৭৩৬০০২৮১১ ারাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৬ মভা: ইভাইর ভন্ডর মভা: কপর ভন্ডর মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯৮ ১৬৪৩৬০৭১২৭ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৭ মভা: আব্দু ছারাভ ভন্ডর মভা: আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভাছা: দুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭৯৯ ১৭৩২৭৯৪৯০৭ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৮ মভা: দুরার ভন্ডর মভা: াযান ভন্ডর ডপর ৮৮৪৪৭৬১৫০৮০১ ১৩১০৩২৬৭৭৮ স্কুরাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬২৯ মভা: আব্দুর ভপতন মভা: মভামরভ যকায মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮০২ ১৭৭৪৪৪৩৯৩১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩০ মভা; আমনায়ায মামন সুজাফত আরী আকি পভচা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮০৩ ১৭২৯৪৩৫০৭৭ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩১ মভা: আজভ আরী কপযভফক্স ভন্ডর আপজযণ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮০৫ ১৩০৫৩২৬৪২৫ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩২ মভা: ইউসুপ আরী মভা: এন্তাজ আরী আকি মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮০৮ ১৩১০৩৬৯১৩ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩৩ মভা: আ: আরীভ মৃত ভাভসুর আকি মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮০৯ ১৭৪৭০০৮৫০৫ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩৪ মভা: আব্দুয যাজ্জাক মভা: এন্তাজ আরী আকি মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১০ ১৭১৪৫১৩০৩০ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩৫ মভা: মযত আরী ভাখন আরী যকায পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১১ ১৭০০৬৬৭৩৭১ যকাযফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৬৩৬ মভা: মজরক যকায মভা: মভামরভ উপিন মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১২ ১৭৪৩১২৪১৪১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয



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

৬৩৭ মভা: সুরতান ভামুদ মভা: মভামরভ উপিন মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১৩ ১৭২১৭৯১৩৩৫ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৩৮ মভা: চান পভয়া মভা: পজর মভাল্লা মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১৫ ১৭৪০৯৭৮৪৩০ মভাল্লাফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৬৩৯ মভা: আপজমুপিন ফপদউজ্জাভান মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১৬ ১৭০০৯৮০৭০৮৩ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪০ মভা: ান্তা যকায মভা: মভামরভ যকায মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১৭ ১৯৫০৮১২২৬৩ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪১ মভা: পজলুর ক যকায মভা: মভামরভ যকায মভাছা: যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮১৮ ১৭৩৩২৮৬২৭৪ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪২ মভা: আজাায ভামুদ আব্দু াত্তায মভাছা: ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২০ ১৭৩৭৩৪৯৫৩৭ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৩ মভা: মগারাভ ভাসুদ মভা: ান্তা প্রা: মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২১ ১৭৪৭৪৩৮২৭০ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৪ মভ: নওাদ আরী মভা: পজর মভাল্লা মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২৩ ১৭৪০৫৫৩৫৩২ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৫ মভা: পজর মভাল্লা মমকিায মভাল্লা জাপভযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২৪ ১৩১৭৪৫৫২৬৬ মভাল্লাফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৬ মভা: মযজাউর কপযভ মভা: সুজাফত আরী মভাছা: আপম্বয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২৫ ১৭১৩৭৬৭১১৫ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৭ মভা: আব্দুর কপযভ মভা: ামফ আরী যকায মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২৭ ১৭৮৯৯৮০১২৬ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৮ মভা: আপরপ যকায ছমব্দয আরী জাপভরা ৮৮৪৪৭৬১৫০৮২৮ ১৭৬০৯০৭৩২১ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৪৯ মভাছা: সুপপয়া মফগভ আবু তাময প্রা: মভাছা: ছামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৩১ ১৭৬১০০৮৬১০ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫০ মভা: আবু াপনপ পভয়া মভা: ভপয উপিন মভাছা: মানবান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৩৩ ১৭২১২২১৫৭০ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫১ মভা: আবু াঈদ রারপভয়া মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৩৪ ১৭৫৩৮৭৭৯০১ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫২ মভা: আবুদর গপন মখ আব্দুয যভান মখ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৩৭ ১৭৩৮৯১০৭৩০ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৩ মভা: আবুর কারাভ আজাদ মভা: আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভাছা: দুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৩৮ ১৭৬০৪১১৭৬৪ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৪ মভা: ইভাইর মামন ফপদউজ্জাভান মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৩৯ ১৭৭২০৯৫৯১৯ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৫ মভা: পদুর ইরাভ মভা: আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভাছা: দুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪০ ৪৭৫৬৫১১৯৩০ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৬ মভা: ছামনায়ায মামন মফামিয আরী মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪২ ১৭০৩১৮৭৩৮৪ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৭ মভা: ইভাইর মামন ভন্ডর মভা: ভপয উপিন ভন্ডর মভাছা: মানাবান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪৩ ১৭৬১১২৭২০৯ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৮ মভা: ভপজফয যাভন মভা: াপফবুয যভান মভাছা: ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪৬ ১৭৫৬২৭৮৬৬০ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৫৯ মভা: আব্দুর ভপতন মভা: সুরুজ্জাভান মভাছা: ডাপরভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪৭ ১৭৬০০৪৮৪১৫ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬০ মভা: খপরলুয যভান যভান মখ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪৮ ১৭৮৩০৭৪২৫৫ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬১ মভা: পযফুর ইরাভ মভা: আভজাদ পপকয মভাছা: পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৪৯ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬২ মভা: মামন আরী আকি সুজাফতআরী আকি পভচা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫০ ১৭৩২৬৩৮২৩৫ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৩ মভা: যপপকুর ইরাভ মভা: ভপয উপিন মভাছা: মানাবান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫১ ১৭০৪২৭৮১৯৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৪ মভা: মাানুয যভান কাজী মগারাভ মুতুবজা রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫২ ১৭৩৪৮০৫৬৭৮ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৫ মভা: াইফুর ইরাভ ারুন অয যপদ আপছদান ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫৩ ১৭৩৬০১৪৪৬৬ স্কুরাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৬ মভা: ফামছদ আরী যকায মভা: মামন আরী যকায মভাছা: মনজাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫৬ ১৭৯৯৮৯১৪৪৪ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৭ জহুরুর ইরাভ াযান আরী ভন্ডর মভাছা: মচনী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫৭ ১৭৬৮৭৫১৭২৩ স্কুরাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৮ মভা: া আরভ আকি মভা: াজাান আরী মভাছা: রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৫৮ ১৯৭৭৬৩৪১৭৮ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৬৯ মভা: মুপপকুয যভান মভা: পজল্লুয যভান মভা: াভছুন্নাায ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬১ ১৭৬৩৮২৩৭৫৪ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭০ মভা: ায়দায আরী ভন্ডর মভা: মখাদাফক্স মভাছা: মযামকয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬২ ১৭৭৪৫৭২৮৬৯ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭১ মভা: ইভাইর মামন মভা: এন্তাজ আরী আকি মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬৪ ১৭৩১৯০১৩৬৩ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭২ মভা: আরতাপ মামন ভমজ উপিন আকি সূর্য্ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬৫ ১৭২৯৪৩৫০৭৭ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৩ মভা: শুকুয ভন্ডর নায়ফ আরী ভন্ডর ফুরজান পফপফ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬৬ ১৭৩৯৪৩৩২৬৯ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৪ মভা: আব্দু াভাদ মভা: মকভত পপকয মভাছা: তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬৭ ১৭৫৯৮২৩০৮৯ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৫ মভা: াভছুর আরভ মৃত ছমফয আরী মভাছা: কপযভন ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬৮ ১৭৭৯৬২৩৬২ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৬ মভা: াভছূর ক ভন্ডর মভা: ওাফ আরী ভন্ডর মকামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৬৯ ১৭৯২৪৯৬১৫৩ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৭ মভাছা: সুপপয়া মফগভ আবুর কামভ ভন্ডর মভাছা: ভয়াতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৭২ ১৭৫০৯৯৩০৩২ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৮ মভা: ফযাত আরী মখ নুয মভাাোদ মখ তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৭৫ ১৭৪৫৫০৩২৪১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৭৯ মভা: আব্দুয যপদ সুজাফত আরী মভাছা াপভচা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৭৮ ১৭৯৭৩৭৮৭৯৯ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮০ মভা: আব্দুর ভপজদ ভন্ডর মভা: নাপজয উপিন মভাছঅ: ছাভমছদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮০ ১৩০৮২৯০৭৬২ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮১ মফরার মামন াযান আরী যকায আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮১ ১৭৪০৯৬২৮০৩ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮২ মভা: ইরাভ মামন চাদ আরী মভাছা: মযনুকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮২ ১৭৯৪২৯৫৩৯৫ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮৩ মভা: ছামনায়ায মামন আব্দুয যভান মখ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮৩ ১৭৬৭৫২৯৭২৭ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮৪ মভা: পপকুর ইরাভ কাজী মগারাভ মুতুবজা রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮৪ ১৭৬১৬৮৫৫৭৮ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮৫ মভাছা: নুযজাান মফগভ মভা: আপজার মামন পপতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮৬ ১৭০৬৪১২৭৪৫ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয



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

৬৮৬ মভাছা: নাজভা মফগভ মভা: নুয মখ মভাছা: ভপজবনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮৮ ১৭৫৪২৫৩৩২২ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮৭ মভা:মাযাফ আরী মছাফাান আরী সূর্য্ব মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৮৯ ৩০৬৮০৬৫৪৯ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮৮ মভা: ালান যকায মভা: ছফমদয যকায াপরা ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৯০ ১৭৪৮১২১৩৬৫ পিভ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৮৯ মভা: বুদ্দু পভয়া মভা: সুরুজ্জাভান মভাছা: ডাপরভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৯১ ১৭৭৬৯৫৪৩৮২ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯০ মভা: মানাউল্লা আকি জপয উপিন মাাগী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৯২ ১৭৫৪১৬৯৯৩৮ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯১ মভা: আব্দুর গফুয আকি জপয উপিন মাাগী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৯৪ ১৭৭২৮২৫৪৬৭ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯২ মভা: া আরভ মভা: সুরুজ্জাভান মভাছা: ডাপরভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৯৫ ১৭৬৬৫৩০৫৮১ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৩ মভা: মতর মভা: পজল্লুয যভান মভাছা: মপারী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৮৯৯ ১৭৩৯৪৫৮৭২৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৪ মভা: আব্দুর ভপভন মভা: ামতভ আরী আকি মভাছা: ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯০০ ১৭৪৬৮৯৩৫৯১ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৫ মভা: যপপকুর ইরাভ আপজজর ক যামফয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯০১ ১৭২৬৮৭৯০০৯ যাজধানী াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৬ মভা: ছামনায়ায মামন মৃত আপজজুর ক ছামফদানমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯০৫ ১৭১১৪১৩৫৫৫ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৭ মভা: মাযাফ আরী ভন্ডর উপজয ভন্ডর ভপজযন ৮৮৪৪৭৬১৫০৯০৭ ১৭৩১৭০১৫৬৭ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৮ মভা: নুরু পভয়া মভা: মতাভমছয আরী মভাছা: যমঙ্গাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯০৮ ১৩০৯৬২৪৯৬৫ টুকড়া াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৬৯৯ মভা: আব্দুর াপরভ যকায মভা: ভাযপত আরী যকায ৮৮৪৪৭৬১৫০৯০৯ ১৭৬২১২৫২৩৯ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০০ মভা: আব্দুর গফুয মখ ফাফয আরী মখ ছযাতন মনা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১০ ১৭৬২১০৬৯৬১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০১ মমভা: মযজাউর কপযভ মভা: মফল্লার যকায মভাছা: মচনু বানু ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১২ ১৯২৯৯৩৪১৫৩ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০২ মভা: আরী আকফায ভন্ডর ছামদক আরী ভন্ডর ছাভায়ন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১৩ ১৭৮৪৫০২৬৫১ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৩ মভা: আ: গপন মভা: মভাফাযক মামন মভাছা: াপনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১৪ ১৭৬৬৭৬১৭৪৮ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৪ মভা: পজন্না মুতবজা আরী পাপতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১৫ ১৭৪২৪১০৯০৬ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৫ মভা: কাভরুজ্জাভান পজর কপযভ আকি মভাছা: তুষ্টাফানমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১৭ ১৭১৪৭২৪০৩০ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৬ মভাছা: ীভা মফগভ মভাছা: আব্দুর মভান্নাপ মভাছা: মযপজয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১৮ ১৯৪৭৩২৭১৭৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৭ মভা: দুরার মামন মভা: মকভত আরী পপকয মভাছা: তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯১৯ ১৭৪৬২৪০৭৯০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৮ যনপজৎ কুভায ার যফীন্দ্রনাথ ার রিী যানী ার ৮৮৪৪৭৬১৫০৯২১ ১৭১৮৬৪০১১৭ ারাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭০৯ মভাছা: নপছভা খাতুন নান্নু পভয়া পামতভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯২৩ ১৭১৫৮০৩০৬০ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১০ মভা: আপভয মামন মভা: আকফয ভন্ডর মভাছা: মভাময মনগায ৮৮৪৪৭৬১৫০৯২৫ ১৭৯৭২৯৭৯৫৮ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১১ মভা: পদুর ইরাভ এন্তাজ আরী মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯২৬ ১৭৬১৬৮৮৮৬১ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১২ মভা: আ: যভান মৃত ভাভসুর আকি মভাছা: ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯২৮ ১৭৬০৭৩৮২১৬ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৩ মভা: নুযনফী মভা: এন্তাজ আরী মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৩০ ১৯৭১৩৪২০৮২ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৪ মভা: আ: ভান্নান মভা: মভাজ্জামভর ক মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৩২ ১৯৬৯৮৪০৭৮৩ কৃষ্ণচুড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৫ মভা: আব্দু াভাদ  মভা: ভমক্তর আরী মন্তাল মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৩৩ ১৭৫২১১৮৪৫৯ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৬ মভা; াকাওয়াত মামন মভা: ওয়ামজদ আরী মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৩৫ ১৭৫০৪০৬৮৩৮ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৭ মভাছা: পামতভা মফগভ মভা: তুযাফ আরী মভাছা: ভইফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৩৬ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৮ মভা: পদুর ইরাভ মভা: ওয়ামজদ আরী মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৩৭ ১৭৯৯০০৮৭৩০ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭১৯ মভা: ইপি আরী ভন্ডর ওাফ আরী কমভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৪১ ১৭৮১৮১৯৯০২ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২০ ফসুমদফ ার উমনচন্দ্র ার খুপক ফারা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৪৫ ১৭৫৪১৬১৪৪০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২১ ভঙ্গর চন্দ্র ফাদ্যকায যাভাচন্দ্র ফাদ্যকায কাজরী ফারা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৪৭ ১৭৮৪৭৬৯৯২২ ফাদ্যকায াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২২ মভা: আব্দুর াপকভ গ্রাভফক্স আকি াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৫২ ১৭৫৬২৮২৮৭৬ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৩ মভা: আব্দুয যাজ্জাক মভা: ফপদউজ্জাভান যকায মভাছা: ফাারুনমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৫৫ ১৭৯১১০৯৩২২ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৪ মভা: া আরভ মভা: মকাফাদ আযী মভাছা: ছযাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৫৭ ১৭৮১২৬৫৪৩৩ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৫ মভা: পভন্টু যকায মভা: জুড়ান আরী মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৫৮ ১৭৫৬৩৭৭২১১ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৬ মভা: জাপরুর ইরাভ মভা: আরতাপ মামন মভাছা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬২ ১৭৩৬৬৭৫২০৩ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৭ মভা: জাপভরুর ইরাভ মভা: আরতাপ মামন মভাছা: জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬৩ ১৭৬০৫৪৬৯৪৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৮ মভা: নুযনফী মভা: পযাজুর ইরাভ আকিমভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬৪ ১৭৩৫৬৩৬৩০৯ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭২৯ মভা: হুভায়ন কপফয মভা: পজর কপযভ আকি মভাছা: তুষ্টাফানমনছা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬৬ ১৭৫৪৬৩৩৫৩৬ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩০ মভাছা: ভভতা মফগভ মভা: সুজাফত আরী মভাছা: পপিকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬৭ ১৭৯৩৮৯৫০৬১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩১ মভা: আব্দুর ভান্নান আপভয উপিন মভাচা: মযনুকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬৮ ১৭৫৬৫১১৯৬৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩২ ভপজফয যভান যকায মভা: গপনফক্স যকায মভাছা: ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৬৯ ১৭৫৫১৬৮৭২৯ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩৩ মভা: আ: যপভ মভা: মভাজ্জামভর ক মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৭১ ১৭৭৮৮৫৭৫৮৭ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩৪ মভাছা: মকাপনুয  মফগভ মভা: চন্দ্র প্রাভাপনক মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৭৫ ১৭৭৫৮৭৮০৬১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয



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

৭৩৫ মভা: মগারফায মামন মভা: আব্দুর কুদ্দু ভন্ডর মভাছা: দুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৭৭ ১৭০৮২৮৩১১৫ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩৬ মভা: ভপজফয যভান উপজয আরী ভন্ডর মভাছা: ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৭৮ ১৭১৬৮৯০৬১৬ স্কুরাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩৭ মভা: নুরুর ইরাভ মভা: জুব্বায পপকয আন্না মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮০ ১৭৩৬৭৫১২৪২ কৃষ্ণচুড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩৮ মভা: খপরলুয যভান মভা: পজলুর ক ভন্ডর মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮১ ১৭৩২৩৫০০৮৭ কৃষ্ণচুড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৩৯ মভা: াপপজুর ইরাভ মভা: আকফয আরী ভন্ডর মভাছা: াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮৩ ১৭৭৬০৯৬০৪ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪০ মভা: ছবুয আরী ভন্ডর মভা: ফমিয আরী ভন্ডর মভাছা: যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮৪ ১৭৯৭২০২৪৩৯ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪১ মভা: াইফুর ইরাভ মভা: পাযাময়জ আরী মভাছা: াপদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮৬ ১৭১৯০৪০৬৪১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪২ মভা: মযজাউর কপযভ মভা: আজাায আরী মভা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮৭ ১৭৩৪০৪১৬৬৩ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৩ মভা: মতাময়ফ আরী ভন্ডর মভা: ভপউপিন ভন্ডর মভাছা: মানফান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮৮ ১৭২৮৭৮৫৬৪৭ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৪ মভাছা: পফনা খাতুন মভা: আপজার মামন মভাছা: রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৮৯ ১৭১৩৭৭৮৮৬৪ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৫ মভাছা: মপারী খাতুন মভা: নুযর আকি মভাছা: মযামকয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৯০ ১৭২১০৭৩৪৬২ মভাল্লাফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৬ মভা: যইচ উপিন মভা: মতাভমছয আরী মভাছা: যমঙ্গাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৯১ ১৭৪০১০৯৭১৪ টুকড়া াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৭ মভা: পপমযাজ আরী মভা: ভময আরী পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৯৪ ১৭৫৮০৩৪৬৫৪ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৮ মভা: যভত আরী মভা: নুরু যকায মভাছা: যপভা ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৯৫ ১৭৪৯৪৫৫৪৭৭ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৪৯ মভা: পপকুর ইরাভ মভা: আজাায আরী মভা: আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৯৮ ১৯৮৪৫৯৩৪০৯ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫০ নমযন্দ্রনাথ ার মদমনচন্দ্র ার দাী যানী ৮৮৪৪৭৬১৫০৯৯৯ ১৭৩১৪৩৯৪১৪ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫১ মভা: পফশু ভন্ডর নাভদায আরী ভন্ডর মভাছা: পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০০০ ১৭৫২৫০২৫৭৮ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫২ মভা: আপমছয আরী মভা: ফপছয ভন্ডর মভাছা: আছাতন ৮৮৪৪৭৬১৫১০০৬ ১৭২৬৯০৪৭২২ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৩ মভা: তাযা যকায জুব্বায যকায তপছযন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৫১০১৮ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৪ মভা: ভয়নার ক প্রা: ফাাজ উপিন প্রা: মগামরছান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০১৯ ১৭১০৫০৭৭৫১ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৫ মভা: দপফয মামন জাপগয ভন্ডর শুকুযজান ৮৮৪৪৭৬১৫১০২১ ১৩০৮৮৫১৬৮৬ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৬ মভা: পফফয যভান ভন্ডর মভা: জাপগয ভন্ডর মভাছা: শুকুয জান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০২২ ১৭৪৩২৯৭১৩৫ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৭ যতন চন্দ্র ার তাযাদ ার কুভপদনী যানী ার ৮৮৪৪৭৬১৫১০২৬ ১৭২০২৪১৪৪২ ারাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৮ মভা: আ: আরীভ মভা: আবুর মামন ৮৮৪৪৭৬১৫১০২৯ ১৭৮০৯৯৪২৬৭ পূফ বাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৫৯ ভপতরার ার তাযাদ ার কুভপদনী যানী ার ৮৮৪৪৭৬১৫১০৩০ ১৭৪৪১৯৮৯৮৮ ারাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬০ মভা: আবু াইদ ফমি আরী মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৩৫ ১৭৫৪৪৫১৬৬৮ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬১ মভা: ইউসুপ আরী ফমি আরী নুযজাান ৮৮৪৪৭৬১৫১০৩৬ ১৭৪৫৯৮৫১৫৫ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬২ মভা; আপজজুর ক মভাফাযক মামন ছপভযন ৮৮৪৪৭৬১৫১০৩৭ ১৯২১৭৯১৪২০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৩ মভা: যভত আরী যওন আরী যকায জয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৩৮ ১৭৫৪৭০৭৬৯০ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৪ মভা: ইয়াকুফ আরী মভা: আপজজুর ক মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৩৯ ১৭২১৬২৪১২৬ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৫ মভা: আব্দুর াপকভ মভা: আ: যপদ যকায মভাছা: নুযজাান ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪০ ১৭৯৬৭২৭৪৫০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৬ মমভা: আ: যপভ ফমি আরী মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪১ ১৭১৩৭১৫৪৮১ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৭ মভাছা: ভভতা খাতুন আমখয আরী মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪২ ১৭৮৬৭৭৭১৯৪ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৮ মভা: আব্দুর ভপজদ যকায মভা: ামফদ আরী মভাছা: মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৩ ১৬৪৩৩৪৮৯৫ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৬৯ মভাছা: পপমযাজা মফগভ মভা: পভয়াউল্লা মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৪ ১৭৭৬৮৩১১১৪ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭০ মভা: ক ামফ ফমি আরী নুযজাান ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৫ ১৯২০৭২৫৮৫৯ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭১ মভাছা: সুপপয়া মফগভ মভা: মাযাফ আরী আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৬ ১৭৬১৮৩২১৯০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭২ মভাছা: মপারী মফগভ মভ: আ: যাজ্জাক আকি মভাছা: বুরবুপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৭ ১৭৫২৯২৮১৭০ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৩ মভা: আ: ছারাভ ছামদক আরী আকি ছাভায়ন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৮ ১৭৫১৮৫২৫২৬ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৪ মভা: াাদৎ মামন মভা: নুরুর ইরাভ মভাছা: চাম্পা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫১০৪৯ ১৭৭৭৯২৫৬৩৪ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৫ আপখ মফগভ মভা: আব্দুর আওয়ার পকদাযমভাছা: কানন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৫২ ১৭৩৭১৯৫৪৪৫ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৬ মভা: ভপনরুর ইরাভ মভা: আরী আযাপ মভাছা: মভৌলুদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৫৩ ১৭১৮১৭০৬৭০ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৭ মভা: পভজানুয যভান মৃত: আরী আযাপ মভাছা: মভৌলুদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৫৪ ১৭১৭০১৬৬৫৮ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৮ মখ নুরুজ্জাভান মখ মগারাভ আপম্বয়া মভাছা: নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৫৫ ১৭১৬০২৩৩৬৬ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৭৯ মভা: পজলুর ক মভা: মতাভমছয যকায মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৫৬ ১৭১৪৬২২৮৮৮ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮০ মভাছা: সুপপয়া মফগভ যওন আরী যকায জয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৫৯ ১৭১০৩৫৯৪৮২ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮১ মভা: মকযাভত আরী যওন আরী যকায জয়ফুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬১ ১৭৪৫৮৫৯৯৩৭ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮২ মভা: ভপপজ উপিন মভা: ওয়ামজদ আরী মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬২ ১৭৩১২৩১০৭৮ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮৩ মভা: ভঞ্জুয যভান পভজানুয যভান পপিকী মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬৩ ১৭০৩০৫২৭০ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয



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

৭৮৪ মভা: আব্দুর ভপতন পভজানুয যভান মভাছা: মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬৪ ১৭৬৮৫৭৪৫৬৩ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮৫ মভা: আ: ভান্নান পভজানুয যভান মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬৫ ১৭১২২৫৮২২০ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮৬ ভতমরফ আমভদ পপিকী পভজানুয যভান পপিকী মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬৬ ১৭১১৩৪৯৬১৯ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮৭ মভাছা: মখামদজা মফগভ মভা: াভসুর ক মভাছা: ভপজদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬৭ ১৭৮৫২৩৫১৮৪ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮৮ মভাছা: পফরপকছ খাতুন পভজানুয যভান পপিকী মখামদজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৬৮ ১৭১১৫২৮২৬০ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৮৯ মভা: াপফবুয যভান মভা: পজর মভাল্লা মভা: আপছয়া ৮৮৪৪৭৬১৫১০৭১ ১৭৮১৩৯৭০১৭ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯০ মভা: আাদুজ্জাভান আাদ মভা: পজর মভাল্লা মভাছা: আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৭৬ ১৭১১০১৮৬৭০ মভাল্লাফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৭৯১ মভা: মযত আরী মভা: নপজভ ভন্ডর মভাছা: আাতন ৮৮৪৪৭৬১৫১০৭৭ ১৭৮১০৯৬৮৬৪ স্কুরাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯২ মভা: পদুর ইরাভ মুজা মখ মভাছা: যপভছা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৭৮ ১৭৩০৪৬৭১৭২ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৩ মভা: ছামনায়ায মামন মভা: মামরভান যকায মভাছা: ছামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৮০ ১৭৯৬০৫৮৯৪৬ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৪ মভা: মগারফায মামন মভাাোদ আরী আকি মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৮৩ ১৭৩৩৩২৭৫৩২ উত্তয াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৫ মভা: মরার উপিন ওয়ামদ আরী যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৮৫ ১৭৬৫১৭৪২৩৮ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৬ মভা: ভপনরুর ইরাভ মভা: ঠান্ডু ভন্ডর মভাছা: আমভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৮৭ ১৯৪১৮৭৪০৩৯ চযাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৭ মভা: ছামকায়াত মামন ভয়দান ভন্ডর াপজযন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৫১০৮৮ ১৭৭৩৮৩৮৯৬৬ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৮ নুরুন নাায মফগভ নুযার প্রাং নুযজাান ৮৮৪৪৭৬১৫১০৯২ ১৭৫৭৯৫৫৫৯৮ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৭৯৯ মভাছা: ারুর মফগভ মভা: যমুজ আরী মভাছা: মযামকয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৯৩ ১৭২৯৫২৬১৪৫ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০০ মভা: মামর যানা মভা: আ: যপদ মভাছা: সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৯৫ ১৩০১৩৮০০৫০ কৃষ্ণচুড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০১ মভা: জহুরুর ইরাভ মভা: ভনমছয আরী ভন্ডর মভাছা: মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৯৬ ১৭১০৭২৩৬৪৪ কৃষ্ণচুড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০২ াীন মযজা মভা: ামদ আরী পখনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৯৭ ১৭৬০৯৭৪১৯৭ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০৩ মভা: মতাভমছয আকি মৃত ভময়জ আকি াপনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১০৯৮ ১৭৫২৪৪৪০৪৬ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০৪ মভা: ভপজফয যভান াাজ উপিন ভপজযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১১০০ ১৭৭৭৯১৩০৬৩ করাতরা যসুরপুয যসুরপুয

৮০৫ আযাফুর মভা: পজর মভাল্লা আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১১০১ মভাল্লাফাড়ী যসুরপুয যসুরপুয

৮০৬ মখ মগারাভ আউপরয়া মখ এনাময়ত আরী ফুরজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১১০৮ ১৭১৫৬৯৪৮১১ ভধ্যাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০৭ মভা: মফরার মামন যকায ামফ আরী যকায মভাছা: যাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১১১০ ১৭৬১৭০০৫৪১ দপিণাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০৮ মভাছা: আপভনা মফগভ পফফয যভান ভামুদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১১১৬ ১৭৫৮২৮৫৪৪৪ ভাঠ াড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮০৯ মভা: ভামুদুর াান মৃত: আরী আযাপ মৃত: মভৌলুদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫১১২০ ১৭৩১২১৬১৫৬ াজীাড়া যসুরপুয যসুরপুয

৮১০ মভাোঃ ছামনায়ায মামন যকাযমভাোঃ জয়নার আমফদীন যকাযমভাছাোঃ মযমনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮১৪ ০১৭৭৮১১৮৭২৬ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১১ মভাোঃ আমনায়ায মভাোঃ জয়নার যকায মভাছাোঃ মযমনা মফগভ ৮৮৪৪৭৮১৪০৮৮১ ০১৭৭৫২৫৯৭০৪ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১২ মভাোঃ আবু তাময মভাল্লা মভাোঃ মফল্রার মামন মভাল্লা মভাছাোঃ আময়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৫৮ ০১৯১৫৭২৬৪৯৫ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৩ মভাোঃ আবু ফক্কায পপিক মভাোঃ আরাউপিন যকায মভাছাোঃ আময়া পছপিকা ১৫০৮০৪১৪০২৫৬ ০১৭১০৪৯৫৩৯৯ দপশণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৪ মভাোঃ ফমদয আরী ভন্ডর মৃত জাভাত আরী ভন্ডর মৃত সূম©¨ মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮২০ ০১৭৭৮০৩৮৮১৪ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৫ মভাোঃ পদুর ইরাভ মৃত ভপরভ উপিন মভাছাোঃ াপনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৮৩১ ০১৭১১৫৮৭২৮০ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৬ মভাোঃ পদুর ইরাভ যকাযমভাোঃ মতাপাজ্জর পভয়া মভাছাোঃ াপছনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬৯৪ ০১৭৮৯০৪৭৫৪৩ উত্তযাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৭ মভাোঃ মগারাভ ভতুবজা তালুকদাযমভাোঃ আোঃ যপদ তাং মভাছাোঃ সুপপয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০০০৮ ০১৭৪৬৬৯২৫২১ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৮ মভাোঃ ইব্রপভ ভন্ডর মারায়ভান ভন্ডর মভাছাোঃ মকদা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৩ ০১৭৪১৭২৩৭৮৭ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮১৯ মভাোঃ ছামফয যকায মভাোঃ মখাযমদ আরী যকাযমভাছাোঃ ছাপফযন ৮৮৪৪৭৬৩০৭০২৮৪ ০১৩০৯৫১৭১৫৮ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২০ মভাোঃ মফল্লার মামন মভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ ভন্ডর মভাছাোঃ ফুরজান ১৫০৮০৪১৪০২৬৭ ০১৭৮০৪০১৬১০ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২১ মভাোঃ মরার তালুকদায চাদ আরী তাং মভাছাোঃ যাপরা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২২১ ০১৭৫২১৮১৫৮৪ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২২ মভাোঃ এভান যকায মভাোঃ পফফয যভান যকাযমভাছাোঃ আমভরা ৮৮৪৪৭৬১৪০০৩২ ০১৭৬১০০৮৬১৯ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৩ মভাোঃ াাদৎ মামভন মভাোঃ ামছন আরী মভাচাোঃ আপছয়া ১৫০৮০৪১৪০৯০২ ০১৭৬৬৭৯৬০৫০ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৪ মভাোঃ ইউসুপ যকায পফ যকায মভাছাোঃ আমভনা ৮৮৪৪৭৬৩০৭০১৯০ ০১৭৬৭৮১১৩১০ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৫ মভাোঃ নুরুর ইরাভ মভাোঃ ভময তাং মভাছাোঃ আজুফা ৮৮৪৪৭৬৩০৭০১৩৪ ০১৭৫৮০২৮১১৪ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৬ মভাোঃ আবু াান আবুর মামন মভাছাোঃ অপফতন ৮৮৪৪৭৬৩০৭০০৪১ ০১৭১২৭৫৫৯০০ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৭ মভাোঃ খপরর ভন্ডর আব্দুর ভপজদ ভন্ডর মভাছাু্োঃ াপন্ত মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮১৭ ০১৭৬৭৪৭৫৬৩ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৮ মভাোঃ আব্দুর ভামরক ভন্ডর মৃত ভনমছয আরী ভন্ডর মৃত ভামরকা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৮৭ ০১৭৩৪৩৭৮৫৬৬ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮২৯ মভাোঃ জপয উপিন তাং মৃত ভপতয়ায যভান তাং মভাছাোঃ ভপজযন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩৬ ০১৭৮৮২৮৫২৭০ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩০ মভাছাোঃ পখনা মফগভ মভময ভন্ডর মভাছাোঃ সুযাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৪৪ ০১৮৪৯২৩৪৬৫৭ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩১ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী মভাোঃ ভগযফ আরী মভাছাোঃ দযদ মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬৯৬ ০১৩১৭৭৫৯৮১৬ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩২ মভাোঃ মগারাভ পকফপযয়া মৃত যইচ উপিন মভাছাোঃ মনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬৩০৭০০০৮ ০১৭৭২৬৩০৮৯৫ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয



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

৮৩৩ মভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন আরাউপিন ভন্ডর মভাছাোঃ আময়া পপিকা ১৫০৮০৪১৪০৩৪৭ ০১৭৮৬৮৪৩০৮০ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩৪ মভাোঃ আরতাপ মামন মভাফাযক আরী ভন্ডর মভাছাোঃ দযদ পফপফ ১৫০৮০৪১৪০৩৪৫ ০১৭৫১৮৪৫৪৬৮ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩৫ মভাোঃ মগারাভ আজভ মভাোঃ মুজাফ্পয মামন যকাযমভাছাোঃ পাপন্ত মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৫২ ০১৭৯৮৬৭৩৭৩০ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩৬ মভাছাোঃ ভাছুদা মফগভ এ এভ আব্দুর জপরর মখ মভাছাোঃ বুযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮১৬ ০১৭৩৪৮৩৬৭২৬ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩৭ মভাছাোঃ পপযয়া আক্তায মভাোঃ মযাজুর ইরাভ প্রাং মভাছাোঃ আয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২০৪ ০১৭৯২৩৬৬৪৭৮ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩৮ মভাোঃ আভয মামন যজুবুল্লা ভন্ডর মৃত ভইভন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৪০ ০১৭৩৬৪৯৮০১৪ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৩৯ মভাোঃ আমনায়ায মামন ভন্ডরমভাোঃ আপজজর ক ভন্ডর মভাছাোঃ ভামজদা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৭১ ০১৭৭৩০৬৩৮২২ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪০ মভাোঃ নুরুর ইরাভ মৃত মখাযমদ আরী যকায মভাছাোঃ ছাপফযন ১৫০৮০৪১৪০৮৪৬ ০১৭৭২৬৩০৮৮২ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪১ মভাোঃ আবুর কাু্মভ মৃত আপছয উপিন মৃত ফাপছযন ১৫০৮০৪১৪০৩১৪ ০১৭৬০৪৩০৬৮৭ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪২ মভাোঃ মদমরায়ায ভন্ডর মভাোঃ মভাফাযক ভন্ডর মভাছাোঃ দযদী ১৫০৮০৪১৪০৬৯৭ ০১৭৭৯৯৪২৭৪৫ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৩ মভাোঃ ওয়ামজদ আরী ভন্ডর আয়াত আরী ভন্ডর মৃত আপছভন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮২১ ০১৭৩৮৯০৮৪৬৬ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৪ মভাোঃ া আরভ ভন্ডর মভাোঃ আব্দুর রপতপ ভন্ডর মভাছাোঃ াানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৮৬৫ ০১৭৩১৩৫৬৯৩৩ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৫ মভাোঃ আবু মাযায়যা মভাল্লা মভাোঃ মফল্লার মামন মভাছাোঃ আয়া পপিকা ৮৮৪৪৭৬১৪০৮২২ ০১৭৪০৭১৫৯৪৫ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৬ মভাোঃ শুক্কুয আরী মভাোঃ ফাাদুয আরী আতি মভাছাোঃ জহুযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৭২১ ০১৩০৮৩৩১৫৩৪ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৭ মভাোঃ মতায আরী মভাল্লা মৃত আব্দুর জুব্বায মৃত ঞ্চভ মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২০১ ০১৭১২৬৩১১২২ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৮ মভাছাোঃ নাজভা মফগভ মৃত পপছয উপিন ভুইয়া মৃত আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৮৭৬ ০১৯১৫৭২৬৪৯৫ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৪৯ মভাছাোঃ াানা মফগভ ামফ আরী যকায মভাছাোঃ মযপজয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮২৩ ০১৭৬৩২৮১৭২৩ পূফ বাাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫০ এ এভ কাভরুর হুদা এ মক এভ াভছুর হুদা মভাছাোঃ মযপজয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩১ ০১৭২০৩১৪৩০৪ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫১ মভাোঃ আব্দুর জপরর মভাোঃ আজাায আরী ভন্ডর মভাছাোঃ জপযনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০৮৩৬ ০১৭০৪৫১২৬২২ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫২ মভাোঃ আব্দুর াপভদ যকায মভাোঃ আবুর মামন মভাছাোঃ াপছনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৪০৮৪১ ০১৭২৯৪০৩৮০৮ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৩ মভাোঃ আব্দুর গফুয যকায মৃত যপকফ উপিন যকায মৃত ভপছযন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৬৪ ০১৭৮৯৫৬০৭৮৮ উত্তযাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৪ মভাোঃ আব্দুর গফুয যকায মভাোঃ মখাযমদ আরী মভাছাোঃ াপরভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩২৫ ০১৭২৬১০৫৩৩৮ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৫ মভাোঃ মতাপাজ্জর মামন মভাোঃ আব্দুর গপন ভন্ডর মৃত আতজান ১৫০৮০৪১৪০২৩১ ০১৯১৮৭৬১৭৩৩ উত্তযাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৬ মভাোঃ নুযার ভন্ডর মভাোঃ মামরভান মভাছাোঃ যামদা ১৫০৮০৪১৪০৮৯১ ০১৭৯৯৭৩৮৯০৬ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৭ মভাোঃ নুযনফী যকায মভাোঃ মনজাফত যকায মভাছাোঃ জপযনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৫০ ০১৭৬০৮৪৭৪২৭ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৮ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান ফাাদুয আরী মভাছাোঃ জহুযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৯৪ ০১৭৫০৪০৬৮৪১ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৫৯ মভাোঃ আব্দু াত্তায আমফদারী ভন্ডর মভাছাোঃ মগামরনুয মফওয়া ১৫০৮০৪১৪০৮৭৫ ০১৯৩২৫০১১০৯ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬০ মভাোঃ াইফুর ইরাভ যকাযআব্দু ছারাভ মভাছাোঃ ছাযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৬৫ ০১৭৩৮৪২৩৩৬৩ উত্তযাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬১ মভাোঃ পপকুর ইরাভ আমফদ আরী ভন্ডর মভাছাোঃ মগমেয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৯৬ ০১৭১২৯৯৩৩১১ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬২ মভাোঃ আকতায মামন ভন্ডরআয়নার ক আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৪৮ ০১৭৭৪৬৬৭৭২৯ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৩ মভাোঃ পপমযাজ ভন্ডর জুযান ভন্ডর মভাছাোঃ ভামরকা ৮৮৪৪৭৬১৬০৩১৮ ০১৭৫৭১৯৫৩৭০ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৪ মভাোঃ মভাখমরছুয যভান মভাোঃ ওভান গপন মভাছাোঃ পযনা ১৫০৮০৪১৪০৮৭৮ ০১৩০৫২০৭০৩৪ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৫ মভাোঃ মগারাভ ওয়াদুদ যইছ উপিন মভাছাোঃ মনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮০৭ ০১৭২৬৭২৫৭৯৪ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৬ মভাোঃ াজাান আরী ভন্ডর ভপপজ উপিন ভন্ডর ফাাতুমন্নছা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮১৩ ০১৭২৮৩২৩৯১৫ পূফ বাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৭ মভাোঃ আবু ফক্কায যকায যপভ উপিন যকায ছামযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮০৫ ০১৭১৩৭৯৪৭১৫ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৮ মভাোঃ মগাযাভ আপম্বয়া মভাোঃ আকফয আরী ভন্ডর মভাছাোঃ টুনু মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৩৩২ ০১৭৪৫৮৫৬৫৯৮ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৬৯ মভাোঃ পজর পভয়া পগয়া উপিন মভাছাোঃ পপযয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৬০ ০১৭৪৩৬৬২৫৯৬ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭০ মভাোঃ আব্দুয যাভন মভাোঃ মযত আরী মভাছাোঃ যপভছা খাতুন ১৫০৮০৪১৪০৮২৫ ০১৭৫৫৭১৪৭৬৩ পূফ বাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭১ মভাোঃ আরতাপ মামন ভন্ডরআমছয উপিন ভন্ডর ফপছযন মনছা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮২৬ ০১৭৬৬০৫১৩১২ পূফ বাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭২ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক খা পপছয উপিন খা মভাছাোঃ খুকী মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২১৬ ০১৩১৮৫৭৪৫৫৪ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৩ মভাোঃ আকাফ উপিন ভুইয়া মৃত ইউছুফ উপিন ভুইয়া মভাছাোঃ মযকাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৪৩ ০১৭৩৭৫১৯৭৯১ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৪ মভাোঃ আবু াইদ ভন্ডর ফ বত আরী ভন্ডর যপভছা খাতুন ১৫০৮০৪১৪০৮৭০ ০১৭২৯১৮৯১৪৩ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৫ মভাোঃ আব্দুর াই ভন্ডর ফপছয উপিন ভন্ডর মযাপজনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৬৩ ০১৮৬৯৩০৭৫০৩ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৬ মভাোঃ ছামনায়ায মামন ভন্ডরআপজজর ক ভন্ডর মভাছাোঃ ামজদা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৭২ ০১৭৪৭৬৭৬৬৮৬ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৭ মভাোঃ পফুর ইরাভ ভন্ডর আোঃ যকভান ভন্ডর মভাছাোঃ ভামজদা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৭৪০ ০১৭৩২০৯৩৭২২ পূফ বাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৮ মভাোঃ আযাফুর ইরাভ মভাোঃ াজাান আরী যকাযমভাছাোঃ জপযনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৮২ ০১৭২৮৫৬৯২৭০ দপিণাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৭৯ মভাোঃ া আরভ ভন্ডর মভাকমছদ আরী ভন্ডর ইনান মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮৩৮ ০১৯১৫৭২৬৪৯৫ পূফ বাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৮০ মভাোঃ াপন যকায মভাোঃ আোঃ খামরক যকায মভাছাোঃ াানাজ মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২২৫ ০১৩০৫২৫৬৮৩৩ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৮১ মভাোঃ ফপদউজ্জাভান প্রাং ফপছয উপিন প্রাং মভাছাোঃ মযপজয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০২৭৭ ০১৭৭১৫৪৬৯২৭ ভধ্যাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয



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

৮৮২ মভাোঃ পফফয যভান মনজাফ আরী আকি মভাছাোঃ জামফদা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৬৯২ ০১৭৫৮১৫১১৯৮ পিভাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৮৩ মভাোঃ আরী আকফয গমেয আরী ভন্ডর মভাছাোঃ াপরভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৮২৯ ০১৭৪১৭২৪১৯২ পূফ বাড়া ধমরশ্বয ধমরশ্বয

৮৮৪ মভাোঃ আতাউয যভান পফফয যভান মভাছাোঃ আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৯৪ ০১৭০৪৫১৩৬১৫ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৮৫ মভাোঃ আর আাদ খা পফফয যভান মভাছাোঃ আমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫০৭ ০১৩০৪৭৫২৫৪৪ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৮৬ মভাোঃ মকভত আরী আবুর মামন তাং সূম©¨  মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৫২ ০১৩১২১৮২১৩১ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৮৭ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক যকায মভাোঃ আয়াত আরী যকায মভাছাোঃ জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩২০ ০১৭৫৫৯০৭৩৩৬ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৮৮ মভাোঃ আমনায়ায মামন ইয়াপছন যকায মভাছাোঃ ামদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৭৭ ০১৭৬৪৮৩৭৬২৪ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৮৯ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক মভাোঃ যমুজ আরী আকি মভাছাোঃ ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪০৮ ০১৭২৪২১৬২১২ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৯০ মভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ আকি মানাউল্লা আকি জয়নফ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪১৪ ০১৭২৬৭৭৭৫৭৪ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৮৯১ মভাোঃ তাজ উপিন আেদ মভাাোদ আরী মন্ত ১৫০৮০৪১৪০১২১ ০১৯২৩০৫৫৭৯২ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯২ মভাোঃ আবু মনা মভাোঃ আব্দু মছাফান মভাছাোঃ যামদা মফগভ ৮৮৪০৭৬৯৪০১২৩ ০১৭৫৩৮৭৭৯৫৫ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৩ মভাোঃ তাময়ফ আরী মভাোঃ মতাপাজ্জর মামন মভাছাোঃ ভপজবনা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৩৫ ০১৭৪১২৫৬৮১১ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৪ মভাোঃ ভাসুদ যানা যমুজ আরী মভাছাোঃ যামফয়া মফওয়া ১৫০৮০৪১৪০১০৭ ০১৭৭২৬৩৬৬৯২ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৫ মভাোঃ আবু তামরফ যমুজ আরী মভাছাোঃ যামফয়া মফওয়া ৮৮৪০৭৬১৪০১০৬ ০১৭৭৩৯২৮২৫১ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৬ মভাোঃ আবুর কামভ দামযাগ আরী জপযনা ১৫০৮০৪১৪০১২২ ০১৭১০৬০৬৮১৯ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৭ মভাছাোঃ কনা াযবীন মভাোঃ খরু যকায মভাছাোঃ মযামকয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০৭৭২ ০১৭৫৪১৬৮৩৯৫ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৮ মভাোঃ ভকবুর মুামন দামযাগ আরী জপযনা ১৫০৮০৪১৪০০২০ ০১৭১৮৫৯৭২৫৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৮৯৯ মভাোঃ আপভনুর ইরাভ মমকিায আরী খান মৃত আমভনা খাতুন ১৫০৮০৪১৪০১১১ ০১৭৪০৫১৫৫৩২ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০০ মভাোঃ নজরুর ইরাভ মভাাোদ আরী মন্ত মফওয়া ১৫০৮০৪১৪০১৩৯ ০১৭৯৫৬২২৩৯১ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০১ মভাোঃ আমনায়ারুর ইরাভ আজাায আরী ভন্ডর মকাতন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৩৬ ০১৭৭০৯৯৪৬৫৭ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০২ মভাোঃ আব্দুর ভপতন মযত আরী মভাছাোঃ কাঞ্চন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৪৪ ০১৭৭৩৬৭০১৪৬ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৩ মভাছাোঃ আকপরভা মফগভ মভাোঃ ভপতপুউয যভান মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৪৬ ০১৭৮৫০১৫৮১৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৪ মভাোঃ আব্দুর ছাত্তায মকাফাদ আরী তাযা ফানু ৮৮৪৪৭৬১৪০১৪৭ ০১৭৯৭৪৩৪৭৩৩ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৫ মভাোঃ ফপয উপিন মকাফাদ আরী তাযা ফানু ১৫০৮০৪১৪০০১৯ ০১৭৪১৬৬৩৫৪৩ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৬ মভাোঃ পদুর ইরাভ বুজরুক আরী তাং মভাছাোঃ ছাপাা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১১৪ ০১৯২২৮৫৩২৪৩ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৭ মভাোঃ ছাত্তায আরী ভুইয়া মভাকমছদ আরী ভুইয়া ভত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০১০৩ ০১৭৭৬৩২৮০৮৪ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৮ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ কুদ্দুছ মভাছাোঃ াপপয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০০৩৬ ০১৭৫৮০৩৮৬৫৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯০৯ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাোঃ আোঃ মছাফাান মভাছাোঃ যামদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০১২৪ ০১৯৪৮২৩১৬৯৪ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১০ মভাোঃ মকযাভত আরী বুজযত আরী তাং মভাছাোঃ ছামরা ১৫০৮০৪১৪০১১৩ ০১৭৫৬৮৭৬৪৩৫ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১১ মভাোঃ াজাভার আৎওমদ মভাছাোঃ মাাগী মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৪৩ ০১৭০৪৯৬৮৯০২ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১২ মভাোঃ যইচ উপিন কপযভ ফক্স যপভা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১০৯ ০১৭২৪৮৬২৩০৯ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৩ মভাোঃ মফল্লার মামন মামন আরী মভাছাোঃ বুয জান ১৫০৮০৪১৪০১২৮ ০১৭৬০৫৪২৪৫৪ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৪ মভাোঃ পপযদুর ইরাভ নামজভ উপিন মভাছাোঃ পযপন মফওয়া ১৫০৮০৪১৪০০২৬ ০১৭১৯৬৭৯০১২ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৫ মভাোঃ আব্দুর ভপজদ প্রাং এছাাক প্রাং অপতন ১৫০৮০৪১৪০১১৬ ০১৭৭৬৫৫০২৩৫ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৬ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা ামফ আরী মভাছাোঃ অজুফা ১৫০৮০৪১৪০১৩৪ ০১৭৭৯২১৪৮২২ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৭ মভাোঃ পজর কপযভ মভাোঃ াভছুর ভন্ডর মভাছাোঃ পামতভা ১৫০৮০৪১৪০১৪২ ০১৩০৮৪৬৭২২৬ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৮ মভাোঃ াভছুর ক ভুইয়া ভকমছদ আরী াভত© মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১০২ ০১৯৯৯০৭৩৭৫৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯১৯ মভাোঃ আমনায়ায মামন ভুইয়ামৃত মভাকমছদ আরী ভুইয়া মৃত াভত© ফানু ১৫০৮০৪১৪০০০১ ০১৭৩৩৩৩১৬৬৩ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯২০ মভাছাোঃ াপদা মফগভ নাময উপিন মযপজয়া খাতুন ১৫০৮০৪১৪০১১২ ০১৭৮৮৩২৭৪৭৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯২১ মভাছাোঃ ারা মফগভ মভাোঃ মগারফায মামন মভাছাোঃ আমনায়াযা মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৪৫ ০১৭৪১২৩১৯৮৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯২২ মভাোঃ আকফয আরী মভাোঃ নজাফত আরী খান মভাছাোঃ ফাাতন মনছা ১৫০৮০৪১৪০০৪৫ ০১৭১৪৬১০৪৮৮ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯২৩ মভাোঃ আবু াইদ মভাোঃ নজাফত আরী খান মভাছাোঃ ফাাতন মনছা ১৫০৮০৪১৪০০৪২ ০১৭৩১১৮১৭৩৩ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯২৪ মভাোঃ আপজার মামন মভাকমরছমভাোঃ নজাফত আরী খান মভাছাোঃ ফাাতন মনছা ১৫০৮০৪১৪০০০৫ ০১৭৫৪৬৬০২২৭ মছযাড়া ধমরশ্বয

৯২৫ মভাোঃ রুহুর আপভন মভাোঃ দয আরী প্রাং মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪২১ ০১৭১৫৬৪২২৯৬ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯২৬ মভাোঃ ছামকায়ত যকায আোঃ কুদ্দুছ যকায মভাছাোঃ ামযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৬৪ ০১৭৮৮৪৬৩৬৪৯ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯২৭ মভাোঃ মতাপামজ্জর ক জনাফ আরী প্রাং তানপফয়া খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৯৬ ০১৭১৮২৩১১৪০ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯২৮ মভাোঃ একযাভ মামন ভপজফয যাভন খিকায মভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪০৪ ০১৭৯৪৫৪৯১৯৬ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯২৯ মভাছাোঃ যামদা মফগভ পফা প্রাং মভাছাোঃ কদফানু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭২৯ ০১৭১০৩২৬৩৮২ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩০ মভাছাোঃ আমরয়া মফগভ আবুর মভাল্লা মভাছাোঃ বুরবুপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৪১ ০১৩১০৮২৭৯২৬ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয



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

৯৩১ মভাোঃ আব্দুর রপতপ মখ মভাোঃ যইছ উপিন মভাছাোঃ আমফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪০৭ ০১৭৯৫৪৩৯৬৩৪ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩২ মভাোঃ আব্দুয যপদ ভন্ডর ইব্রাীভ মামন ভন্ডর াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪২০ ০১৭১৮২৩১৭১৭ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৩ মভাোঃ আবুর মামন ভঙ্গর প্রাং ফাাতন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৮৫ ০১৭৭৭৮৯৪৯৩৩ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৪ মভাোঃ জয়নার আমফদীন যকাযমকায আরী যকায মভাছাোঃ জামফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৭০ ০১৭১৩৭০১৭৯৬ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৫ মভাছাোঃ জামদা মফগভ াযান যকায মভাছাোঃ জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৮৯ ০১৩০৬৪৬০৪৬২ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৬ মভাোঃ াভছুর ক যকায াজাান আরী যকায মভাছাোঃ সুিযী খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৮১ ০১৭৪৮৩৬০৫০৬ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৭ মভাোঃ মকযাভত আরী আকি মভাাোদ আরী আকি মমকদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৭৪ ০১৭৮৫২১৪২৬৬ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৮ মভাোঃ আবুর মামন মভাোঃ ভপপজ উপিন মভাছাোঃ সূম©¨ফানু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৬৯ ০১৩০৮৩৩১৫৬৪ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৩৯ মভাোঃ তাময আরী মকায আরী ভন্ডর মভাছাোঃ ডাপরভ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৫৪ ০১৭৭৬৮৩১৫২৫ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪০ মভাোঃ রুমফর মখ মভাোঃ ভপজদ মখ মভাছাোঃ ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৮৪ ০১৭৭৮৪৬৭৩৫৭ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪১ মভাোঃ আব্দুর ফাপযক খান ভময়ন উপিন খান জমফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৫৩ ০১৭৫৪১৬৭৯৬৭ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪২ মভাোঃ আোঃ ছাত্তায ঞ্চ প্রাভাপনক মন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫০৩ ০১৭৫২৩০৫৯৮ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৩ মভাোঃ পযাজুর ইরাভ মভাোঃ ভমপর আকি মভাছাোঃ ফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৫৩ ০১৭৩৪১০৬৭৩৩ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৪ মভাোঃ নাপয উপিন মৃত দপফয উপিন আকি মভছাোঃ মযপজয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৪৪ ০১৭০৫৩১৫১৩৮ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৫ মভাোঃ াাদত মামন ভপজফয যভান খিকায মভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৪২ ০১৩০৮৯২৭২৪৯ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৬ মভাোঃ আরী আফয খিকায ভপজফয যভান খিকায মভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৪৩ ০১৭৫৬৮৬২৪১৬ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৭ মভাোঃ নজরুর তাং মৃত মভাোঃ আরী তাং মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৫৬ ০১৭০০৫৪৮২৯০ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৮ মভাোঃ মপরভ মযজা তাং মভাোঃ আরী তাং মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৭৩ ০১৭০১৪০২০৭৩ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৪৯ মভাোঃ মতাপাজ্জর মামন তাংমৃত াযান তাং মভাছাোঃ রুজান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৬৩ ০১৯১৭২০২৬১৮ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫০ মভাোঃ মতৌপপক আরী তাং মভাোঃ মতাপাজ্জর মামন তাংমভাছাোঃ বাপজরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩০৪ ০১৯১৭২০২৬১৮ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫১ মভাোঃ পভরটন মভাোঃ মভাক্তায মামন মভাছাোঃ পরপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৩৪ ০১৭৪৭৬৭৬৬৯৬ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫২ মভাোঃ মভাক্তায মামন মখ আমক্কর আরী মখ মভাছাোঃ ওমভতুর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪২৫ ০১৭৭৭৪২৮৫৮১ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৩ মভাোঃ আরতাপ মামন ভন্ডরফপছয উপিন মভাছাোঃ াপনুয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৭৮ ০১৭৭৫৪৫০৮৮৬ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৪ মভাোঃ কভর মখ মভাোঃ গময মখ মভামভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৭৪ ০১৭৭০৩৭২৪২২ মখাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৫ মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ তাাজ আরী আকি মভাছাোঃ াভথ© মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৫৮ ০১৭৪৭১৪২৮১৪ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৬ মভাোঃ ছামফয আকি তাাজ আকি মভাছাোঃ াভথ© মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪০৯ ০১৭৪৭১৪২৮১৪ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৭ মভাোঃ মকাযফান আরী মখ আান মখ মভাছাোঃ পযছন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪২৯ ০১৭৮৮৯৪৩৪৪৭ মখাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৮ মভাোঃ পনউটন মখ মভাোঃ মভাক্তায মখ মভাছাোঃ পরপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৪০ ০১৭৫২১২০০২৯ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৫৯ মভাছাোঃ ভভতা খাতুন মভাোঃ মভাক্তায মখ মভাছাোঃ পরপর মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৮০ ০১৭২৯৩৫২৪৮৫ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬০ মভাছাোঃ পরপর মফগভ ভনমছয আরী মখ কানচন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪০২ ০১৭৭৭০২৮৫৮১ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬১ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান তাং মভাকমছদ তাং অপভছা ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৩২ ০১৭৮৯৮৬৭০৪৫ দপিণাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬২ মভাোঃ কারা চাদ আকি কপযভ আকি ছাপকতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৬৭ ০১৭০৩৩৭৬৫৭৫ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬৩ মভাোঃ াজাান আরী আকিমভাোঃ তাাজ আরী আকি মভাছাোঃ াভথ© মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৫১ ০১৭৫৩৪৩৮৭৮৩ উত্তযাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬৪ মভাোঃ ভয়নার ক যকায মকায আরী মভাছাোঃ জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৪৮৩ ০১৭৯৮২২৩৮৩৫ পূফ বাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬৫ মভাোঃ া আরভ মভাোঃ এফাযত মখ মভাছাোঃ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯২২ ০১৭১৪৭৭৫৭২৮ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬৬ মভাোঃ াপপজুর মখ এফাযত মখ মভাছাোঃ তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৩৭২ ০১৭৫১২৪০৪৭৬ পিভাড়া শ্যাভপুয ধমরশ্বয

৯৬৭ মভাোঃ আব্দুর ওাফ মখ মভাোঃ জাভাত আরী মভাছাোঃ মযখা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৭৪ ০১৭৭৬৩০৫৪১৭ দপিণাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৬৮ মভাোঃ আবু ামভ মভাোঃ নুয মভাাোদ মভাছাোঃ যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭১৪ ০১৭১৩৭২১৭৭৬ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৬৯ মভাোঃ আকফয যকায মভাোঃ মকাযফান আরী যকাযমভাছাোঃ ফাছাতন ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৪৯ ০১৭৪০১২৬৪২৬ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭০ মভাোঃ আব্দুর াপভদ ভন্ডর ফ বত আরী ভন্ডর ভপভযন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৯৫ ০১৮৩৫৬৫৩১০৭ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭১ মভাোঃ দুরার ভন্ডর মভাোঃ মমকিায ভন্ডর মভাছাোঃ ফপছযন খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৬২ ০১৭০৯০২২৮৬৭ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭২ মভাছাোঃ মপরনা খাতুন মভাোঃ চান পভয়া মভাছাোঃ মকাপনুয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৮৩ ০১৭৪৯২৪২১১৬০ দপিণাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৩ মভাছাোঃ যকাানা াযবীন মভাোঃ আরতাফ মামন মভাছাোঃ রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭০৬ ০১৭২৪৮৫৯৯৭৬ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৪ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ আব্দুর ছারাভ মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৮২ ০১৭১৩৭১৩৭৪৯ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৫ মভাোঃ াভসুর ক মৃত আোঃ মছাফাান যকায মভাছাোঃ াপন্ত মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৪০ ০১৭৩৩৭৮০০৩৮ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৬ মভাোঃ আরতাপ মামন যকাযআব্দুয যভান যকায মভাছাোঃ পজযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭২৭ ০১৭৫৬৫১০২৩১ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৭ মভাোঃ আব্দুর াপকভ যকায মভাোঃ আব্দুর কামদয যকাযমভাছাোঃ জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৭৩ ০১৭৭৬৬৬৭০৬২ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৮ মভাোঃ মযজাউর কপযভ মভাোঃ ফাাদুয ইরাভ মখ মভাছাোঃ ছামরা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৩৯ ০১৭৬৭০৭৪২৭৯ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৭৯ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ আব্দুর কামদয মভাছাোঃ জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯০৮ ০১৭২৯৮৪৮৯৬৩ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয



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

৯৮০ মভাোঃ পযন পপকুর ইরাভ মভাছাোঃ াপনুয মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৮৯ ০১৭৩১৬৯১৭৪০ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮১ মভাোঃ ভজনু যকায মভাোঃ ওভান গপন মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৭৮ ০১৭২৪৬২১০৯৩ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮২ মভাোঃ পপকয উপিন যকায মভাোঃ ভয়াজ যকায মভাছাোঃ তপছযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৭৫ ০১৭৪৮২৭০০৭৭ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৩ মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ মমামরভান মামন মভাছাোঃ আছভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮২৭ ০১৭৩৭৩৬৮৯৪১ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৪ মভাোঃ আব্দুর ভপভন মভাোঃ াজাান আরী ভন্ডরমভাছাোঃ মনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৮৭ ০১৭৬৬৪৭৮৮৮৩ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৫ মভাোঃ মখাযমদ আরভ আবুর মামন মভাছাোঃ ছবুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭২৫ ০১৭৫৮১৩৪৬২৯ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৬ মভাোঃ ান্না ভন্ডর মভাোঃ াজাান আরী ভন্ডরমভাছাোঃ মনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭ ০১৭৭৩০৬৮৭৯৯ দপিণাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৭ মভাোঃ ভাখন মখ খাজ ফক্স মখ মভাছাোঃ খুপক মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৮৭ ০১৭১৩৭১৩৭৪৯ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৮ মভাোঃ মযখাউর কপযভ মভাোঃ ফাাদুয ইরাভ মখ মভাছাোঃ ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৭১ ০১৭৯৯০৬৪৮১৩ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৮৯ মভাোঃ শুকুয আরী মভাোঃ ফাাদুয আরী মখ মভাছাোঃ আয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৫৭ ০১৭৯০৪৯১৫৮৯ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯০ মভাোঃ আব্দুর ফাপযক আপজজুর ক মভাছাোঃ তাযা ফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৮০৪ ০১৩০৫২০৬৭১১ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯১ মভাোঃ আব্দুর খামরক আকি মৃত কালু আকি মৃত তুষ্ট মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৩১ ০১৭২০৩৫২৫৮৯ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯২ মভাোঃ আব্দু াত্তায মভাোঃ আব্দু বুয মভাছাোঃ সুপপয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৬১০০১ ০১৯১৮৯৫৩০২৯ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৩ মভাোঃ জাভার উপিন আকি মভাোঃ আপজার মামন মভাছাোঃ সুযাতন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৩২ ০১৮৮৩৫৩১৩৫৩ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৪ মভাছাোঃ ছবুযা খাতুন মভাোঃ ভামজভ আরী মভাছাোঃ যং মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৪৬ ০১৩০৫৬২২১৭৯ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৫ মভাোঃ ভয়দান ক যকায মভাফাযক যকায মভাছাোঃ ভপরদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮২১ ০১৭০৭৭২৩০৭১ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৬ মভাোঃ ছামনায়ায যকায মভাোঃ মামন আরী মভাছাোঃ ছামফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৬৯ ০১৭৫৭৪৯৩৩৪৩ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৭ মভাোঃ মখাযমদ পভয়া মভাোঃ যপফউর পভয়া মভাছাোঃ আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৮৪ ০১৭৪৭৯৬৫৫১৭ পিভাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৮ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মখ মভাোঃ জভময আরী মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৮৮ ০১৭৫৬৬৬৫৬৫১ দপিণাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

৯৯৯ মভাোঃ ইিী আরী মভাোঃ জাভাত আরী মভাছাোঃ মকয়াদান ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৬৪ ০১৭০৩৩৭৬৫৯৫ দপিণাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০০ মভাোঃ মভাাযপ মামন মভাোঃ আকফয যকায ভামজদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৫১ ০১৭২২৩৮৯১৮৩ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০১ মভাোঃ মখাযমদ আরভ মভাোঃ ছপকয উপিন ভন্ডর মভাছাোঃ খাপরদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৯৯ ০১৭৪৬১১৬৯৬০ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০২ মভাোঃ াভমছর যকায মভাোঃ আব্দুয যভান মভাছাোঃ যপতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮১১ ০১৭৭৮৮২৯০০৬ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৩ মভাোঃ ায়দায আরী মভাোঃ আোঃ গপন যকায মভাছাোঃ াপভদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৯২ ০১৭২০৫৭৮২৪৫ পূফ বাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৪ মভাছাোঃ াপন্ত মফগভ মভাোঃ পজর ভুইয়া মভাছাোঃ াযবীন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৬৮ ০১৭১০৩৪৩০৮৩ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৫ মভাোঃ আব্দুয যভান মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাছাোঃ জয়গুন মনছা ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৬৯ ০১৭৭৬৫৩৫১৭২ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৬ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান মভাোঃ মামন আরী মভাছাোঃ ছামফদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৪৩ ০১৭৬৬৩৭৭০৫৯ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৭ মভাোঃ াভত মখ মভাোঃ ভকবুর আরী মখ মভাছাোঃ াপছনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৯৩ ০১৭২৯৭৬০৬৭৪ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৮ মভাোঃ াইদুর ইরাভ মভাোঃ ারুন আয যপদ যকাযমভাছাোঃ জামভরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৫০৭০৭ ০১৭৬৭৩৬৮৯৩১ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০০৯ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ মভাোঃ মনজাফত আরী আকিমভাছাোঃ তুষ্ট ফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৬৭ ০১৭৯৩২৩৫২ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১০ মভাোঃ পপকুর ইরাভ মখ মৃত ভকবুর মামন মখ মভাছাোঃ ামজযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৩২ ০১৭৬৫৬১৩৩৯৮ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১১ মভাোঃ ভপয উপিন যকায মভাোঃ ভময়জ যকায মভাছাোঃ তাপছযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৬১ ০১৭৫৬৮৭৭১৩৫ উত্তযাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১২ মভাোঃ আোঃ কুদ্দুছ ভন্ডর মৃত ফাায উপিন মভাছাোঃ ামফান মফগভ ১৫০৮০৪১৬০৫২১ ০১৭১০৮৬৬২১০ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৩ মভাোঃ আোঃ ভান্নান মভাোঃ আব্দুর কুদ্দুছ আকি মভাছাোঃ রাইরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭৩৮ ০১৭১৪৫৬৬০৬৫ ভধ্যাড়া কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৪ াইফুর ভূইয়া মভনাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০৭০৩ কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৫ যাপব্ব ভূইয়া মগারাভ ছামযায়ায ৮৮৪৪৭৬১৬০৭০৪ কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৬ যাপপ ভূইয়া মগারাভ ছামযায়ায ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৭৯ কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৭ যাাত ভূইয়া মগারাভ ছামযায়ায ৮৮৪৪৭৬১৬০৮৯৭ কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৮ াগয ভূইয়া ওপছভউপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০৯০১ কাপজপুযা ধমরশ্বয

১০১৯ মভাোঃ আর মরার যকায মভাোঃ আবুর মামন যকাযমভাছাোঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৯৫ ০১৭৩২৮৩৯৮৫২ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২০ মভাোঃ সয়দ আরী মভাোঃ নজাফত আরী যকায মভাছাোঃ ছপকনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৫৫ ০১৭৭৬৬৪৬৩৩৩ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২১ মভাোঃ নুরু যকায মভাোঃ াাদত মভাছাোঃ পখনা ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৩৮ ০১৭৪১৩৪৪৯৭৫ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২২ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ মকাফাদ যকায পপমযাজা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৫৫ ০১৭৭৫৬৬৫০৭৫ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২৩ মভাোঃ আপভরুর ইরাভ মভাোঃ ামনায়ায মামন মভাছাোঃ আপম্বয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫২৪ ০১৭৫৪৮৩৭৭৫৯ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২৪ মভাোঃ ছাইফুর ইরাভ মভাোঃ নজাফত আরী যকায মভাছাোঃ পামতভা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৯৩ ০১৭৪৩৩৯৫৭৯৪ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২৫ মভাোঃ ছামনায়ায যকায মভাোঃ ভপজফয মামন মভাছাোঃ রুানাই ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৩৬ ০১৭০৫১৩৮৯৭৭ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২৬ মভাোঃ মুকুর ব্যাাযী মভাোঃ ভপরভ প্রাং মভাছাোঃ তপযন ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৫২ ০১৭৩০৮৩৭৮৫৪ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২৭ মভাোঃ পজল্লায যকায মভাোঃ মতাপাজ্জর যকায মভাছাোঃ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৭৯ ০১৭০৫৩১৪৫৪০ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০২৮ মভাোঃ পপকুর ইরাভ মভাোঃ ইউনুছ আরী মখ মভাছাোঃ মদৌরতুমন্নছা ১৫০৮০৪১৬০৮৪১ ০১৭৪০০৬২৪৯১ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয



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

১০২৯ মভাোঃ কাপপ মখ মভাোঃ ইউনুছ আরী মভাছাোঃ মদৌরতুমন্নছা ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৯৯ ০১৭৪২৭৯১২৮৬ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩০ মভাোঃ নুরুর আরভ আনছাযী মভাোঃ ওয়ামদ যকায মভাছাোঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৮৩ ০১৭২৯৫১১৪৬৪ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩১ মভাোঃ সুরুত জাভান মভাোঃ জুরভাত আরী যকাযমভাছাোঃ সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪৭৬০৫৮০ ০১৭২৪১০৭৪১০ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩২ মভাোঃ যজফ আরী মভাোঃ াাদত যকায মভাছাোঃ পখনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৩৪ ০১৭০৫২২৪২০৯ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৩ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ াাদত যকায মভাছাোঃ পখনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬১৬ ০১৩০১৩৭৯৬৩১ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৪ মভাোঃ নাপজভ উপিন মভাোঃ মগারফায মামন মভাছাোঃ যপরা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৫০৫৫০ ০১৭৬৫১৩১১৭২ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৫ মভাোঃ আোঃ মভাতামরফ যকাযমভাোঃ ভপজদ যকায মভাছাোঃ চানফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬৫ ০১৭৮৪৪৫২৩৪০ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৬ মভাোঃ ভপদনা প্রাং মভাোঃ ছমব্দয আরী প্রাং মভাছাোঃ জামফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫২০ ০১৭৫১২০৩৫৯৪ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৭ মভাোঃ মামছন মভাোঃ ভপরভ প্রাং মভাছাোঃ তপযন ৮৮৪৪৭৬১৬৯৫৭১ ০১৭৮৮৪২৩২৮৯ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৮ মভাোঃ জামন আরভ মভাোঃ আোঃ যপদ যকায জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৬৯ ০১৭৪৬৯০৮১৭৭ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৩৯ মভাোঃ আোঃ ভামরক যকায মভাোঃ এন্তাজ আরী যকায মভাছাোঃ াপকযন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬১১ ০১৭৯৯৩৫৭০৮৫ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪০ মভাোঃ ীতর যকায মভাোঃ ভয়দান আরী যকায মভাছাোঃ সুম ফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৫৮ ০১৭৩১৪২৩৬৮৭ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪১ মভাোঃ পযন মভাোঃ ছাকাওয়াত মামন মভাছাোঃ ামযা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬০৫ ০১৭১৬২৫২৮২৮ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪২ মভাোঃ ভপভন যকায মভাোঃ ভপজদ যকায মভাছাোঃ চানফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৬২৪ ০১৭৭৮৯৬৮৬৬২ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৩ মভাোঃ হুভায়ন কপফয মভাোঃ মভনাজ যকায মভাছাোঃ জামভরা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৭৭ ০১৭৯৪০৪৪৯৭২ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৪ মভাোঃ নুযনফী ভন্ডর মভাোঃ ভনমছয আরী ভন্ডর মভাছাোঃ মজাযা খাতুন ১৫০৮০৪১৬০৮৬২ ০১৭২৫১৬৩৫৭০ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৫ মভাোঃ জাব্বায যকায মভাোঃ মগারফায মামন মভাছাোঃ যপরা খাতুন ১৫০৮০৪১৬০৬১৯ ০১৭৩৩৫৯৬৬১৭ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৬ মভাোঃ াজাান আরী মভাোঃ এন্তাজ আরী যকায মভাছাোঃ াপকযন ৮৮৪৪৭৬১৫০৬৩৯ ০১৭৫৩০২০৬০৬ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৭ মভাছাোঃ নুযজাান খাতুন মৃত াভাদ প্রাং মভাছাোঃ মগামরদান ৮৮৪৪৭৬১৬০৫২৯ ০১৭০০৯৮২৫৫৫ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৮ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক মৃত আমনায়ায মামন মভাছাোঃ মযাপজনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৫১ ০১৯৯০১৭৪৪৭২ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৪৯ মভাোঃ জাপদুর ইরাভ মভাোঃ আজাায আরী মভাছাোঃ জাানাযা ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬২ ০১৭৬৬৯৯১৫৮৩১ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫০ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ জাভার যকায মভাছাোঃ মপারী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৩৪ ০১৭১৪৯৯৭৫৬৮ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫১ মভাোঃ যভ আরী আকি মভাোঃ জুব্বায আরী যকায মভাছাোঃ যপভচা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬২৮ ০১৭৭১৫০৪৬৬৬ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫২ মভাছাোঃ ভামরা খাতুন মভাোঃ ভাঙ্গন খান মভাোঃ ভমনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬০৯ ০১৭৫০৭২১০৯০ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৩ মভাোঃ ভাঙ্গন খান মভাোঃ জব্বায খান মভাছাোঃ জপভযন খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৭৩ ০১৭৫০৭২১০৯০ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৪ মভাোঃ আব্দু াভাদ মভাোঃ আবুর পজর মভাছাোঃ ভপজযন মফগভ ১৫০৮০৪১৬০৬৬৪ ০১৭৩১৬৩৩০৫২ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৫ মভাোঃ পপকুর ইরাভ মভাোঃ আবুর কামভ যকাযমভাছাোঃ পযপন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬৪ ০১৯১৩৬১১৩০১ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৬ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ মভাোঃ যপদ যকায মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৭৩ ০১৭৮২৩৯৪১৭৮ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৭ মভাোঃ ভজনু যকায মভাোঃ আতাায যকায মভাছাোঃ মযাপরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৩০ ০১৭৬৩৯৪৭৩২০ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৮ মভাোঃ শুকুয আরী মভাোঃ নওয়াফ আরী মভাছাোঃ যামফয়া ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৬০ ০১৭২৭৬০৩২৬৬ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৫৯ মভাোঃ আোঃ খামরক প্রাং মভাোঃ ভপরভ প্রাং মভাছাোঃ তপযন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৭৫ ০১৭৯২৯৯১৬৭০ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬০ মভাোঃ সুরুত জাভান মভাোঃ ভয়দান পন্ডত মভাছাোঃ মযাপজনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬২২ ০১৭০৫২২৩৮৭৬ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬১ মভাোঃ পপযদুর ইরাভ মভাোঃ মতাতা যকায মভাছাোঃ ফুরফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৫১৯ ০১৭৪৯০৫৮০২৪ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬২ মভাোঃ আোঃ াত্তায যকায মভাোঃ াজী দামযাগ আরী মভাছাোঃ চুম্বরী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৮২ ০১৭৫৮২৯০৩৮৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৩ মভাোঃ আবু ফকয পপিক মভাোঃ ফক্ত জাভার মভাছাোঃ আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯৫৪ ০১৭১৪৭১৪২০৯ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৪ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ দামযাগ আরী মভাছাোঃ সুযাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫১৫ ০১৭৪২৪৯৩৩১৮ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৫ মভাোঃ আপযফুর ইরাভ মভাোঃ ভপয ভন্ডর মভাছাোঃ ছবুযা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬০৮ ০১৭৯০৯৪৪৯৬৩ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৬ মভাোঃ মযপাজ উপিন মভাোঃ ওভয আরী মখ মভাছাোঃ যানী মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৩৩ ০১৭১৬৮১৪১৬৭ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৭ মভাোঃ আবু ফক্কয পপিক মভাোঃ ভকবুর মামন যকাযমভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৭৫ ০১৭৭৭৯৬৪৯২৪ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৮ মভাোঃ আব্দুর াপকভ প্রাং মভাোঃ ফাাদুয প্রাং মভাছাোঃ আয়তুন মনছা ১৫০৮০৪১৬০৫৪২ ০১৭৪৩১৪০১১১ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৬৯ মভাোঃ আরভ ভন্ডর মভাোঃ ভময ভন্ডর মভাছাোঃ জাপভরা মখাতুন ১৫০৮০৪১৬০৬৬৮ ০১৯৪২২১০০৩৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭০ মভাোঃ জয়নার আমফপদন মভাোঃ ভপয উপিন মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ ১৫০৮০৪১৬০৯৫০ ০১৭৩৬১৩৬৩১০ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭১ মভাোঃ াভছুর ক মভাোঃ ভনমছয আরী ভন্ডর মভাছাোঃ মজাযা খাতুন ১৫০৮০৪১৬০৬৩৭ ০১৭৬৭৮৭৯০৪৫ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭২ মভাোঃ আরাউপিন মভাোঃ আোঃ যপদ মভাছাোঃ আযজুয়াযা মফগভ ১৫০৮০৪১৬০৬১৮ ০১৭৭৬৯২৮৫০৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭৩ মভাোঃ গফুয যকায মভাোঃ আতাফ উপিন যকায মভাছাোঃ তহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৪১ ০১৭৮৪০৯৫৯৪৮ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭৪ মভাোঃ আকভর মামন যকাযমভাোঃ ভকবুর মামন যকাযমভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬৩ ০১৭২৮৭৭৯৪৯৪ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭৫ মভাোঃ মফরার মামন মভাোঃ মতাপাজ্জর যকায মভাছাোঃ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৬২ ০১৭৩২৩৬৯৩১৬ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭৬ মভাোঃ মুছা যকায মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা মভাছাোঃ ছাপফনা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৫২১ ০১৯২২৩৮৪৫২৮ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭৭ মভাোঃ একাব্বায প্রাং মভাোঃ ভঈন উপিন প্রাং মভাছাোঃ ভামরকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৯৯ ০১৭৭৬৬৪৫১৬৪ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয



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

১০৭৮ মভাোঃ জুফাময়য মামন মভাোঃ আভজাদ মামন ভপযমভাছাোঃ জয়নফ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫২৮ ০১৭১৬৫০০৬২১ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৭৯ মভাোঃ ীতর ব্যাাযী মভাোঃ ভপয উপিন মভাছাোঃ জয়নফ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯৪০ ০১৭২১৯০৩৭৫৯ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮০ মভাোঃ ভপউয যাভন মভাোঃ াজী ভপতয়ায যভান মভাছাোঃ াপপজা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৫০ ০১৭২৪৮০৫২৮৮ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮১ মভাোঃ কাপযমুর ইরাভ মভাোঃ আয়নার ক মভাছাোঃ ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৪ ০১৭৩২০৮৫৩৫৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮২ মভাোঃ যান আরী মখ মভাোঃ দামযাগ আরী মখ মভাছাোঃ মখাযমদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫১৩ ০১৭৫৮৬২১২৮৩ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৩ মভাছাোঃ মপারী মফগভ মৃত মভাজাফ্পয ভন্ডর মভাছাোঃ মখাযমদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৪৬ ০১৭৭২০৯৭২৫৫ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৪ মভাোঃ মরাকভান মামন মৃত জুযান আরী খান মভাছাোঃ মযকাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৭৪ ০১৭৫৫৭৬৪৪২২ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৫ মভাোঃ আপভরুর ইরাভ মভাোঃ জুযান খা মভাছাোঃ মযকাতন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৭২ ০১৯৪৫৭৮০৯১৩ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৬ মভাোঃ জহুরুর ইভরাভ মভাোঃ ভয়দান প্রাং মভাছাোঃ মযাপজনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫২৩ ০১৭৯১৬৯৬২৬০ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৭ মভাছাোঃ মযাপজনা খাতুন মভাোঃ রুস্তভ আরী মভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯৩৭ ০১৭১৬৫০০৬২১ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৮ মভাোঃ ভয যকায মভাোঃ যভান মভাছাোঃ আমফদান ৮৮৪৪৭৬১৬০৬০৬ ০১৭৯১৬০৭০৩৯ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৮৯ মভাোঃ একাব্বয ভন্ডর মভাোঃ ামদক ভন্ডর মভাছাোঃ সূর্য্¨ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬০ ০১৭৪৬০১৬৪০৯ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯০ মভাোঃ ওকত মামন মভাোঃ আোঃ ভান্নান যকায মভাছাোঃ জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬১০ ০১৭৪৭১১৮৬৯৩ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯১ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ভান্নান যকায মভাছাোঃ জহুযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯৮৮ ০১৭৫৬০৭১২২৯ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯২ মভাছাোঃ াানাযা মফগভ মভাোঃ আোঃ াপভদ মভাছাোঃ ামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৫১ ০১৭৫৩১৮০৯৩২ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৩ মভাোঃ আব্দু ছাত্তায যকায ভনময আরী মভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬৬ ০১৭৭৫৮৯৯৫৬৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৪ মভাোঃ ছামনায়ায মান ভনময আরী যকায মভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৭২ ০১৭৪৩৪৪৭৯৫৯ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৫ মভাোঃ আরাউপিন মভাোঃ মখাদা ফক্স মভাছাোঃ ভমনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬০৪ ০১৮৭০৭৪১৯৬৫ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৬ মভাোঃ াইফুর ইরাভ মভাোঃ দামযাগ আরী যকায মভাছাোঃ মাাগী মফওয়া ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৭৬ ০১৯১৭৫০০৫৮৯ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৭ মভাোঃ আবু াইদ প্রাং মভাোঃ জময়নদী প্রাং মভাছাোঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৩৬ ০১৭৫৮৪৮১৮৯৪ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৮ মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ মভাোঃ পভজানুয যভান মভাছাোঃ ভামরা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫১৪ ০১৭৫৬০৪৪৬৬১ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১০৯৯ মভাোঃ াপন মযজা আোঃ ভপজদ মখ মভাছাোঃ মামনকা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬২৫ ০১৭৪৫৩৪১৪৬৬ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০০ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ আোঃ ওয়ামদ যকায মভাছাোঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬২৭ ০১৭২৪১০৬৫৭২ পিভাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০১ মভাছাোঃ নুযজাান মফগভ ভকমছদ আরী যকায মভাছাোঃ সূম© ফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৫৮ ০১৭৭৫৮৯৯৫৬৯ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০২ মভাোঃ আমেদ পযপ আোঃ ওয়ামদ আরী মভাছাোঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬১৩ ০১৭৫৭৪৪৬৫৮১ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৩ মভাোঃ ামতভ আরী যকায মভাোঃ জপরর যকায মভাছাোঃ ছপফ মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫১২ ০১৮৩৩৮৮৫৩৩৪ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৪ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান যকায ভনময আরী যকায মমভাছাোঃ আপছয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬৭ ০১৮২৮৩৮০৭১৩ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৫ মভাছাোঃ মপারী মফগভ মভাোঃ ফজর উপিন খা মমভাছাোঃ জমফদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৫৭ ০১৭৯০১৪৬৮৯৮ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৬ মভাোঃ আব্দুছ ছাত্তায আকি খামদভ আরী আকি আয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৫৩ ০১৭৬২৭১১৮৮৮ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৭ মভাোঃ আবু াইদ ভন্ডর মভাোঃ এন্তাজ আরী ভন্ডর পচাযন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৬৫ ০১৭৩০৭৯৭৩০৬৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৮ মভাোঃ ান্না যকায মভাোঃ আব্দুয যভান যকাযমমভাছাোঃ আপভনা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬৯ ০১৭৯৭৬৮৮১৪৪ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১০৯ মভাোঃ যপভ ভন্ডর মভাোঃ ামদক ভন্ডর মমভাছাোঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫১৬ ০১৭৪০০৩২২৪৯ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১০ মভাোঃ মতৌপদ ইরাভ মভাোঃ আরতাপ মামন মমভাছাোঃ আয়া মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৫৩ ০১৭৯৫০৫০৯৮২ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১১ মভাোঃ ছপরভ ভন্ডর জমফদ আরী ভন্ডর ছামকযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৬১ ০১৭৯৯৩০০৯৩৩ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১২ মভাোঃ সুরুৎ জাভান যকায কাঙ্গার যকায মভাছাোঃ মফরাতুন মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৪৩ ০১৯৩৫৮৩৬৭৪৬ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১৩ মভাছাোঃ পফরপকছ মফগভ জুড়ান আরী যকায মভাছাোঃ াপরভা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০৯৭২ ০১৭২৪৭৪০৫৩৭ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১৪ মভাোঃ ছুরুৎজাভান ভয়দন আরী যকায মভাছাোঃ সূম©¨ফানু ৮৮৪৪৭৬১৬০৫৮৪ ০১৭০৩৩৭৫২৮৮ দপিণাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১৫ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ আোঃ যপদ যকায মভাছাোঃ জাানাযা খাতুন ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৭৯ ০১৭৮২৩৯৪১৭৮ ভধ্যাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১৬ মভাছাোঃ মযানা মফগভ মভাোঃ কামভ আরী মভাছাোঃ বুলু মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৭ ০১৭৩৫৯৩৭৪৪৫ পূফ বাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১৭ ফাাদুয মমকিায াছনা ৮৮৪৪৭৬১৬০৬৬৩ ০১৭৭৬২১৭০৬৮ উত্তযাড়া ফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১১৮ মভাোঃ নুযার যকায মভাোঃ আনমছয আরী যকাযমভাছাোঃ গন্ধ্ফুর ১৫০৮০৪১৪০০৯৬ ০১৭৪১৫৯৮৫৩৬ যকাযাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১১৯ মভাোঃ আু্ইয়ুফ আরী মভাোঃ নাভদায আরী মভাছাোঃ ামকযা খাতুন ৮৮৪৪৭৬৩০৭০০৮৮ ০১৭১৪৭৮৫৪০৬ উত্তযাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২০ মভাোঃ খামরক মভাোঃ আপজার ভন্ডর মভাছাোঃ মজমরভন ১৫০৮০৪১৪০০৮১ ০১৮২৫৩৯১৮৫০ পিভাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২১ মভাোঃ খামরক ভন্ডর মভাোঃ আপজার ভন্ডর মভাছাোঃ মজমরভন ১৫০৮০৪১৪০০৬৭ ০১৭৬৩০৫৫৮৪২ পিভাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২২ মভাোঃ মুজামভর ক ভন্ডর মভাোঃ ছামনায়ায মামন ভন্ডরমভাছাোঃ ভপজযন মফগভ ১৫০৮০৪১৪০০৭৩ ০১৩০২৮৬৭৬৫৮ দপিণাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২৩ শ্রী অপভ চন্দ্র াা কানাই রার াা ফান্তী যানী ৮৮৪৪৭৬৩০৭০১৩৮ ০১৭৫১৯৮১১৫৬ উত্তযাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২৪ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাোঃ াভচুর মখ মভাছাোঃ যাপফয়া মফগভ ১৫০৮০০১৪০০৭২ ০১৭১৫৪৫৯৩০৪ পিভাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২৫ মভাোঃ াপভদ মভাোঃ তামছয আরী মভাছাোঃ যামফয়া ১৫০৮০৪১৪০১০৮ ০১৯৬৯৩৮৪৮৩৯ পিভাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২৬ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ মভাোঃ নযময আরী মভাছাোঃ কাজরী মফওয়া ৮৮৪৪৭৬৩০৭০০৭৩ ০১৭০৩৫২৮৭৩০ ভন্ডরাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয



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

১১২৭ মভাোঃ পদুর ইরাভ মৃত জহুরুর যকায মভাছাোঃ যামফয়া মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৩১ ০১৭২৪৮০০৪২৪ যকাযাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২৮ মভাোঃ আোঃ াপরভ মৃত আোঃ াভাদ মভাছাোঃ জাানাযা মফগভ ৮৮৪৪৭৬১৪০০৯৯ ০১৭১২৬২৪৪০৭ পূফ বাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১২৯ মভাোঃ আকফয মামন মভাোঃ আপজার মভাছাোঃ মজমরভন ১৫০৮০৪১৪০০৭৯ ০১৭৯৫৫১৩২৫২ পূফ বাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১৩০ মভাোঃ ছাইদুর ইরাভ মৃত আব্দুয যাজ্জাক ভন্ডর মভাছাোঃ রাইরী মফগভ ১৫০৮০৪১৪০১৭৯ ০১৭৪৭২০৭৭১২ ভন্ডরাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১৩১ মভাছাোঃ করুনা মফগভ মভাোঃ কুদ্দু প্রাং মভাছাোঃ জামভরা মফওয়া ১৫০৮০৪১৪০১৭০ ০১৭১৫৮০৩০৬২ দপিণাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১৩২ মভাোঃ আব্দুর াপভদ ভন্ডর মভাোঃ ভগযফ আরী ভন্ডর মভাছাোঃ তুমরা মফওয়া ৮৮৪৪৭৬৩০৭০০২৯ ০১৯৯৩৪৫৫৬২৪ দপিণাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১৩৩ মভাোঃ পদুর ইরাভ মভাাোদ মামন ামদা মফগভ ৮৮৪৪৭৬৩০৭০০০৯ ০১৭৭৫২১৭৪৮৯ ভধ্যাড়া ঠাকুযপঝাড়া ধমরশ্বয

১১৩৪ জগলুর আমভদ ইব্রাপভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০০১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৩৫ বুদ্দু পভয়া ামছন ৮৮৪৪৭৬১৬০০০২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৩৬ াকাওয়াত ামছন ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৩৭ তাজ ফক্স আযাপ ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৩৮ আ: যপদ ভন্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৩৯ আ: কামদয ামদ ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪০ আবু কারাভ আজাদ মযত আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪১ জয়নার নুয মামন ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪২ আ: জপরর নাপয উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০০৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৩ মপরনা ইকফার মামন ৮৮৪৪৭৬১৬০০১০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৪ াজাান পনরা ভন্ডর ৮৮৪৪৭৬১৬০০১১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৫ আ: যপভ ইব্রাপভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০১২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৬ খামরক মখাদা ফক্স ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৭ আ: কামদয ফমিয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৮ ভপপজ উপিন ভয়দান ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৪৯ ইউনু এনাময়ত ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫০ আ: ছাভাদ খামদভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫১ াইফুর ইরাভ ফমিয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫২ আরাউপিন আনছায আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০১৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৩ মভা: পজর মযত আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০২০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৪ াভসুয ফারু মখ ৮৮৪৪৭৬১৬০০২১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৫ াজাান  আরী ফমিয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০২২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৬ ান্তা আবুর মখ ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৭ মপাপর আ: যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৮ ওাফ নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৫৯ আ: ছারাভ জারার ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬০ পজর কান্জজু ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬১ ছাকাওয়াত মখাদা ফক্স ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬২ ফক্কায নকয উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০২৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৩ পনজাভ উপিন    আযাপ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৪ মগারাভ আবুর কামভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৫ আ: ছারাভ াানমর ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৬ নুয ইরাভ আবুর মামন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৭ সুরতান মভান্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৮ নজরুর ইরাভ মগারজায যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৬৯ ফাফলু মখ আভমছয ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭০ রার চাঁদ আয়নার ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭১ জহুরুর ইরাভ জারার উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭২ মপরভ মযজা কারাভ উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৩৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭৩ খপফয উপিন মতাভমছয ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭৪ আয়নার আরীমুপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭৫ আপজমুপিন ভন্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয



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

১১৭৬ রুনায যপদ খামদভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭৭ জহুরুর ইরাভ আকার মখ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭৮ আবু ছাইদ মযত আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৭৯ মনজাফত পাপজর ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮০ পরটন মনজাফত ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮১ মারাইভান ভন্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮২ জয়নার আমফপদন আরীমুপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৪৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৩ ভভতা কামুপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৪ পপযদুর ইরাভ সুযত জাভান ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৫ যাজ্জাক কুযভান ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৬ আ: ভপজদ ভন্তাজ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৭ মগারাভ নফী আকার  ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৮ মভা: ঠান্ঠ  পভয়া ভয়দান ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৮৯ আ: ছাওায আপজজর ক ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯০ মুকুর মভান্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯১ খামদভ আকার ৮৮৪৪৭৬১৬০০৫৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯২ আ: যফ ামযজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৩ নুরু কাপছভ উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৪ আমনায়ায এনাময়ত ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৫ আপভরুর ইরাভ মখাদা ফক্স ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৬ একযামুর মখাদা ফক্স ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৭ মভাছা: াপদা জহুরুর ইরাভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৮ মভা: যাজু যকায ামযজ যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১১৯৯ াপভদুর ইরাভ ারুনায যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০০ মভাছা: যামদা মফগভ যভান আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০১ মভা: পভন্টু পভয়া তাযা প্রাভাপনক ৮৮৪৪৭৬১৬০০৬৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০২ মভা: আপজজ প্রাভাপনক তাযা প্রাভাপনক ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৩ পজলু ভন্ডর ফযাত ভন্ডর ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৪ আপভরুর ইরাভ ওয়ামদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৫ ইভাইর মামন আমনায়ায ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৬ কাওছায আমনায়ায ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৭ ভজনু আভানউল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৮ মছপজান ভনমছয ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২০৯ াপভদুয নুরুর াক ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১০ পজর যকায যপভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১১ াভসুয নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৭৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১২ পপমযাজুর ইরাভ আমনায়ায ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮০ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৩ ছুপপয়া ইপি আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮১ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৪ আরাজ াইফুর ারুনায যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮২ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৫ আ: যাজ্জাক মযাজাউর ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৩ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৬ াপফবুয যভান নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৪ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৭ আ: ভামরক মকাফাত ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৫ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৮ আ: াপরভ জারার উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৬ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২১৯ পজর প্রাভাপনক মভান্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৭ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২২০ ছপকতন এরাী প্রাভাপনক ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৮ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২২১ মযজাউর কপযভ াজাান আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০০৮৯ চযফাঁফাপড়য়া ধমরশ্বয

১২২২ ভপভন যকায মভাগবুর ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২২৩ মভাতামরফ ছারাভ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২২৪ মগারাভ মামন ভনতাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয



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

১২২৫ মখ আামভদ মুজাপয আকি ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২২৬ ভপতন মভাল্লা মভামদমছয মভাল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২২৭ মগারাভ ভতুবজা জপয উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২২৮ াইদ ভনতাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২২৯ জহুরুর ইরাভ তাাজ যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩০ আবু ফক্কায পযয়াজ প্রাভাপনক ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩১ াপভদ াজাান ৮৮৪৪৭৬১৬০০৯৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩২ াাদত দামযাগ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১০০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৩ গফুয নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১০১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৪ াজাভার ছামদক ৮৮৪৪৭৬১৬০১০২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৫ ামদক আরী ইউনুছ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৬ নুরুর ইরাভ আ: ক ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৭ ভপতন   মযত ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৮ খামরক মযত আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৩৯ মপরভ যকায াপরভ যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪০ তাযা যকায আ: যভান ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪১ আজাায আপজার ৮৮৪৪৭৬১৬০১০৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪২ ভপজদ আ: যপভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১১০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৩ ভাসুদ মগারাফায ৮৮৪৪৭৬১৬০১১১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৪ মদারমকা ভন্তাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০১১২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৫ ফপদউজ্জাভান নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১১৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৬ পফরী মরাকভান ৮৮৪৪৭৬১৬০১১৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৭ মখাযমদ আজাায ৮৮৪৪৭৬১৬০১১৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৮ আ: যাজ্জাক আমক্কর ৮৮৪৪৭৬১৬০১১৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৪৯ মমকিায আব্দুর প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৬০১১৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫০ ভামজয আরী মখাকা ভাসুদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১১৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫১ ফাদা জুব্বায ৮৮৪৪৭৬১৬০১২০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫২ মগারজায নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১২১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৩ মভাস্তাায ভময ৮৮৪৪৭৬১৬০১২২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৪ মবারা আব্বা আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৫ মগারাভ দামনজ আকি ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৬ আভপফয়া তায়াতুল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৭ যপেত কুযভান ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৮ দুরার আ: যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৫৯ যপদ জুযান ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬০ তাযা আমফদীন ৮৮৪৪৭৬১৬০১২৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬১ মুজাভ আমফদীন ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬২ সুরুত আরী আমফদীন ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৩ া আরভ মযত আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৪ যপপকুর ফমনা আকি ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৫ যামদুর াভাদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৬ ামদ আরী আমফদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৭ মজামফদা আপাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৮ নুয মুাোদ ভনমছয ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৬৯ আব্দুর ভপজদ মভামরভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭০ যপভ ফক্স আমছয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৩৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭১ আমরয়া যজুবুল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭২ গমগন্দ্রনাথ ভাইন রার ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭৩ আ: যপভ ামদক ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয



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

১২৭৪ কুযভান ভনতাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭৫ আবু াইদ ভনতাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭৬ আফকয আরী আক্কাছ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭৭ ইউনুছ ভম যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭৮ নুরুর ইরাভ নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৭৯ ইয়াপয়া ছাত্তায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৪৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮০ আপজজ আমছয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮১ নুরুর ইরাভ আ: যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮২ কুদ্দু নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৩ পযাজ ভপপজ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৪ পযফুর মনজাফত আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৫ াজাান ারুনায যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৬ শুকুয কামভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৭ আকফয যভজান ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৮ শুকুয জুব্বায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৫৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৮৯ মুক্তা কুু্দ্দু যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯০ খপরর চান্দু ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯১ পজয়া ভপর ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯২ আব্দুল্লা আরতাফ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৩ াজাান াযান ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৪ শুকুয দামযাগ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৫ মভাকামিছ ভকবুর ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৬ মযত আরী ভপজফয ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৭ ইপি জপয উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৮ ভভতা আপভরুর ৮৮৪৪৭৬১৬০১৬৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১২৯৯ ফাবু যকায ভয়ামজ্জভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০০ াইফুর ইরাভ আপজার ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০১ যায়ান কপফয ইউনুছ যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০২ আ: খামরক রুস্তভ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৩ পপযদুর ইরাভ আ: যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৪ জাভার কুদ্দু ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৫ কুদ্দু মদরফায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৬ কুদ্দু কামভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৭ ভওরা ারুনায যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৮ াভসুর ভনতাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৭৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩০৯ আযাপ আকফায ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১০ ছারাভ মকভত ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১১ মান যকায মতাজাভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১২ আ: যউপ ওছভান ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৩ াপর জয়নার ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৪ কামদয আমফদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৫ বুজ ভন্ডর জহুরুর ইরাভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৬ যাজ্জাক জুড়ান আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৭ যপপকুর ছামফদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৮ ছারাভ জামফদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৮৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩১৯ াপভদ ফমছয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২০ নুরুর ইরাভ আমছয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২১ মখাকন ভকদভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২২ পরপ জহুরুর ইরাভ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয



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

১৩২৩ াপভদ াজাান আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২৪ একযামুর ওয়ামদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২৫ আ: াপভদ আয়তুল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২৬ আছাফ উপিন ারুনায যপদ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২৭ মভাস্তপা একাফ ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২৮ মভাােদ আরী পজর ৮৮৪৪৭৬১৬০১৯৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩২৯ ইকফার াভাদ যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০২০০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩০ জা ফক্স আমছয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০২০১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩১ রুমফর পচয়ারী ৮৮৪৪৭৬১৬০২০২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩২ মগারাভ আজভ আয়তুল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৩ মনজাফত আ: যভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৪ ফাফলু ফমনা আকি ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৫ মনাঠন মতাপাজ্জর ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৬ মখাদা ফক্স আমছয উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৭ আ: াই ভকমতর ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৮ কারাভ মকভত ৮৮৪৪৭৬১৬০২০৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৩৯ ায়দায আরী ফদ্দু ৮৮৪৪৭৬১৬০২১০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪০ আযাপ জুযান ৮৮৪৪৭৬১৬০২১১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪১ যভান আজাায ৮৮৪৪৭৬১৬০২১২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪২ আ: ফাযী আ: যভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৩ ফপদ আজাদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৪ তাযা আকি মযাস্তভ ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৫ ইভাইর আ: যভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৬ মগারাভ প্রাং ভপপজ ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৭ পফা মদযাজতুল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৮ দুরার ভপপজ ৮৮৪৪৭৬১৬০২১৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৪৯ তাাজ ভপয উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০২২১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫০ মতামপজ্জর আমফদ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০২২২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫১ ইব্রাপভ আ: যভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫২ আওয়ার ওভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৩ যপপকুর খপরলুয ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৪ ভয়দান ইয়াকুফ ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৫ ফকপতয়ায কামজভ ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৬ নুরুর ইরাভ যীদ ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৭ তছপরভ আ: াপভদ ৮৮৪৪৭৬১৬০২২৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৮ আয়নার আয়তুল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৫৯ ীরা আরার উপিন ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬০ সুপভ মকাফাদ ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬১ ভাপনক কুদ্দু ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬২ াভীভ জয়নার ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৩ যামদুর ছামফয আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৪ ফাফলু যকায মগারফায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৫ জয়নার ভময যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৩৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৬ ছামফয আরী ছাত্তায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৭ আমনায়ায আকফায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৮ রুভী মরাকভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৬৯ কাময় মরাকভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭০ লুৎপয যভান মরাকভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭১ চয়ন মরাকভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয



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

১৩৭২ মুন্টু ছাত্তায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৩ যায়ান খপরলুয ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৪ াইফুর ইরাভ ভনতাজ ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৫ পপমযাজ াভাদ যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৪৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৬ যপপকুর মানাউল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৭ আকমছদ জুযান ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৮ নজরুর ইরাভ ভামজভ ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৭৯ ভান্নান মতাতা প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮০ ইব্রাপভ যভান ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮১ মুজাভ নাময়ফ আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮২ কুদ্দু মদরফায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৩ আজভ াজাান আরী ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৪ াপ মফগভ লুৎফুয ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৫ ওয়ামযছ আমছয ৮৮৪৪৭৬১৬০২৫৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৬ আভজাদ আজভর ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৭ আয়াল্লাভ যকায মভাকমছদ ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৮ আছাফ আরী ছাত্তায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৮৯ াপভদ ামদক ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯০ পদুর ইরাভ আরী ভন্ডর ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৪ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯১ ফজলু াদী ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৫ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯২ পপযদ মানাউল্লা ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৬ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৩ াভচুর ক ফপছয ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৭ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৪ ামভ ভপজফয ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৮ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৫ ছাইফুর ইরাভ মযত ৮৮৪৪৭৬১৬০২৬৯ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৬ ফাবু যকায ইউনুছ ৮৮৪৪৭৬১৬০২৭০ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৭ পরটন খপরর যকায ৮৮৪৪৭৬১৬০২৭১ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৮ আ: আরীভ ভপন ৮৮৪৪৭৬১৬০২৭২ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৩৯৯ াজাান ামদক প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৬০২৭৩ ায়দাযপুয ধমরশ্বয

১৪০০ মভা:আ: যাজ্জাক তাং আ: াত্তায তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০৬৫ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০১ মভাছা: ভপযয়ভ মফগভ ইয়ায ফজা মখ ৮৮৪৪৭৬১৪০০৩৫ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০২ মভা: লুৎপয যভান মভা: জাপয মখ ৮৮৪৪৭৬১৪০০৩০ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৩ মভা: যঞ্জু তাং আ: ছাত্তায তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০১০ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৪ মভাছঅ: আপভনা খাতুন মভা: আরভ তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০৬৭ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৫ মভা: ভপনয মখ মছারায়ভান আরী ৮৮৪৪৭৬১৪০০৪২ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৬ মভা: আরী আযাপ তাং মকাফাদ মামন তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০১১ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৭ মভা: আ: ভান্নান মভা: আপজজর ক ৮৮৪৪৭৬১৪০০১৬ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৮ মভা: আব্দুয যভান মভা: আব্দুর জুব্বায ৮৮৪৪৭৬১৪০০৫৬ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪০৯ মভা: আব্দুর কপযভ যকায মভা: মরাকভান মামন ৮৮৪৪৭৬১৪০০৩৯ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১০ মভা: মকাযফান আরী মভা: আব্দুর জুব্বায ৮৮৪৪৭৬১৪০০২২ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১১ মভা: ভান্নান আরী মভা: ভাখন আরী ৮৮৪৪৭৬১৪০০৬৯ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১২ মভা: মভাকবুর মামন মভা: কপরমুপিন ৮৮৪৪৭৬১৪০০১৭ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৩ মভা: াাদত মামন মছাযাফ আরী তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০২১ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৪ মভা: পদুর ইরাভ আব্দু াত্তায তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০০৯ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৫ মভা: আপছয উপিন প্রাং মৃত: মভাজাায আরী প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০১৩ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৬ মভা: আব্দু ছারাভ মকাযফান আরী প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৪০৫৫৯ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৭ মভা: াইদুয যভান তপছয উপিন তাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০০১ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৮ মভাছা: াানাজ াযবীন মভা: আ: াভাদ ভূইয়া ৮৮৪৪৭৬১৪০০৪১ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪১৯ মভা: আবু াইদ মনায়াই আকি ৮৮৪৪৭৬১৪০০০৮ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২০ মভা: ভাপনক মভাল্লা মনদু মভাল্লা ৮৮৪৪৭৬১৪০০০২ তাজুযাড়া ধমরশ্বয



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

১৪২১ মভা: আব্দুর কামভ আজাদ জভময আরী প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৪০০৭০ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২২ মভা: জফদুর আরী আকি মভা: তুপান আরী আকি ৮৮৪৪৭৬১৪০০১৯ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৩ মভাছা: আপছয়া খাতুন মভা: আ: জপরর মখ ৮৮৪৪৭৬১৪০০২০ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৪ মভা: আপভয মখ মছারায়ভান মখ ৮৮৪৪৭৬১৪০০২৩ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৫ মভাছা: আপভনা মফগভ মগারজায মামন ৮৮৪৪৭৬১৪০০২৪ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৬ মভা; আবু ফক্কায আকি মভা: তুপান আরী আকি ৮৮৪৪৭৬১৪০০২৫ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৭ মভাছা: মাাগী খাতুন মভা: ওভয পারুক ৮৮৪৪৭৬১৪০০১৪ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৮ মভাছা: াপছনা মফগভ তপাজুর মা: ৮৮৪৪৭৬১৪০০১২ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪২৯ মভাছা: যজুফা খাতুন মযাস্তভ প্রাং ৮৮৪৪৭৬১৪০৬৫৯ তাজুযাড়া ধমরশ্বয

১৪৩০ ‡gvt Ckv Luvb ‡gvt Avqye Luvb 884476130001 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩১ ÕÕ jyrdi ingvb g„Z gwRei ingvb 884476130002 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩২ ÕÕ Avt  gvbœvb g„Z wbRvg DwÏb 884476130003 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৩ ÕÕ AvjgMxi Zvs g„Z Avt QvËvi 884476130004 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৪ ÕÕ AvjZve †nv‡mb cÖvs g„Z †mvevnvb 884476130005 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৫ ÕÕ mvgQzj nK g„Z nv‡Zg mit 884476130006 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৬ ÕÕ kwn`yj Bmjvg „‡gvt †gvkviid f‚Bt 884476130007 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৭ ÕÕ bvwmi DwÏb ÕÕ ggZvR mit 884476130008 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৮ ÕÕ gwZb f~Bqv ÕÕ †mvinve 884476130009 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৩৯ ÕÕ mvjvn DwÏb g„Z AvjZvd 884476130010 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪০ ÕÕ gKeyj †nv‡mb ‡gvt nvivb mit 884476130011 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪১ ÕÕ †iRvDj gwjøK ÕÕ ‡Mvjvg ieŸvbx 884476130012 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪২ ÕÕ Rûiæj Bmjvg ‡mvbvDjøvn miKvi 884476130013 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৩ ÕÕ Avt iwng miKvi ïKzi Avjx 884476130014 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৪ ÕÕ bRiæj Bmjvg ‡Mvjevi miKvi 884476130015 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৫ ‡gvQvt wkíx g„Z ‡mvnive Avjx 884476130016 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৬ bvivqY P›`ª cvj g„Z Zviv c` cvj 884476130017 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৭ Mwb miKvi „‡gvt AvKvjy miKvi 884476130019 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৮ ‡gvt Avt iwng †mL g„Z Q‡ei Avjx 884476130020 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৪৯ ÕÕ iv¾vK gwjøK gK‡Zj gwjøK 884476130021 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫০ ÕÕ Avt gvbœvb gqbyj nK 884476130022 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫১ ÕÕ Avjg †mL Q‡ei Avjx 884476130023 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫২ ÕÕ Av‡`j f‚Bqv ‡mvinve f‚Bqv 884476130024 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৩ ÕÕ evnv`yi dwKi BPvnvK dwKi 884476130025 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৪ ÕÕ Rg‡mi Avjx gymwjg DwÏb mit 884476130026 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৫ ÕÕ gbwRj miKvi Rg‡mi Avjx 884476130027 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৬ ÕÕ mvBdzj miKvi BPvnvK dwKi 884476130028 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৭ ÕÕ Avt Lv‡jK miKvi ‡Mvjvg gZ©yRv 884476130029 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৮ Kg‡jk P›`ª cvj g„Z Kvwj c` 884476130030 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৫৯ ‡gvt kwn`yj Bmjvg g„Z Kvjy miKvi 884476130031 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬০ ÕÕ †jey miKvi BQvnvK miKvi 884476130032 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬১ ‡ZvZv gwjøK IqvwQg gwjøK 884476130033 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬২ ‡gvt AvjvDwÏb cÖvs g„Z Kvjy cªvs 884476130034 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৩ ÕÕ Avt iwk` miKvi g„Z gwbi miKvi 884476130035 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৪ ÕÕ Lv‡`g miKvi g„Z Kvjy 884476130036 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৫ ÕÕ mvgv` f‚Bqv Aveyj †nv‡mb 884476130037 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৬ ÕÕ kwn`yj Bmjvg BQvnvK miKvi 884476130038 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৭ ÕÕ mvBdzj ‡mL g„Z Q‡ei  884476130039 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৮ ÕÕ Lv‡`gyj miKvi Avt ReŸvi 884476130040 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৬৯ ÕÕ kvnvAvjg nvweeyi ingvb 884476130041 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi



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

১৪৭০ ÕÕ Av‡Zvqvi †nv‡mb g„Z Avt Kwig 884476130042 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭১ ÕÕ Av³vi †nv‡mb f‚Bt g„Z Avt QvËvi 884476130043 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭২ ‡gvQvt kvnxbyi ¯^vgx -AvKZvi †nvt 884476130044 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৩ ÕÕ †ivwRbv ‡eMg  nvwKg miKvi 884476130045 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৪ ‡gvt AviRy †nv‡mb g„Z AvRvnvi 884476130046 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৫ ÕÕ Qv‡ivqvi †nvt g„Z BQvnvK 884476130047 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৬ ÕÕ we‡`kx miKvi g„Z Iqv‡n` miKvi 884476130048 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৭ ÕÕ Avt jwZe miKvi g„Z ewQi DwÏb 884476130049 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৮ ÕÕ Ave ỳjøvn †mL g„Z Bgvb Avjx 884476130050 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৭৯ ÕÕ kwn` cÖvs ÕÕ dwKi 884476130051 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮০ ÕÕ e&vnv`yi Avjx cªvs ÕÕ dwKi cÖvs 884476130052 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮১ ÕÕ ‡ewb&Ri Avjx ÕÕ Avey eK&Kvi 884476130053 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮২ n‡i›`ªbv_ †Mv¯^vgx iex›`ªbv_ †Mv¯^vgx 884476130054 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৩ ‡gvt Qv‡ivqvi †nv‡mb g„Z  †gvRvnviæj 884476130055 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৪ ÕÕ ïKzi Avjx AvK›` ‡gbnvR AvK›` 884476130056 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৫ ÕÕ Avt Kwig gy„Z ewQi DwÏb miKvi 884476130057 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৬ ÕÕ evnv`yi  gt ‡gvt Kwei g. 884476130058 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৭ ÕÕ wjqvKZ Avjx ÕÕ Aveyj Lv‡qi 884476130059 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৮ ÕÕ Avt mvËvi miKvi ÕÕnvRx gKeyj 884476130060 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৮৯ ÕÕ Qvjvg wgqv ÕÕ  †mivRyj 884476130061 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯০ ÕÕ dRjyj nK ÕÕ m‡ãi Avjx 884476130062 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯১ ÕÕ bex gÛj ÕÕ dwKi gÛj 884476130063 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯২ ÕÕ AvKevi †nv‡mb wgqv Aveyj Lv‡qi 884476130064 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৩ ÕÕ AvgRv` †nv‡mb Aveyj Lv‡qi 884476130065 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৪ ÕÕ Aveyj †nv‡mb Avt MwY miKvi 884476130066 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৫ ÕÕ Avqbvj nK  †Zv‡gR Avjx 884476130067 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৬ ÕÕ Lwjjyi ingvb g„Z Avt iv¾vK 884476130068 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৭ ÕÕ  †mŠif Avjx ÕÕ Avt AvwRR 884476130069 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৮ ÕÕ Avt nvwjg ‡gvt Rv©di Avjx 884476130070 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৪৯৯ ÕÕ dzjRvi †nv‡mb ÕÕ ïKyi Avjx 884476130071 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০০ ÕÕ AvdRvj ‡gvjøv ÕÕ BDm~d gyÝx 884476130072 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০১ ÕÕ Av‡`j wgqv ÕÕ Avt iv¾vK 884476130073 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০২ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb ÕÕ myiærR&Rvgvb 884476130074 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৩ ÕÕ `wei DwÏb g„Z M‡Äi g. 884476130075 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৪ ÕÕ gwni DwÏb ÕÕ g‡qb DwÏb 884476130076 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৫ ÕÕ gay gwjøK ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130077 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৬ ÕÕ nvmvb Avjx ÕÕ AvQve DwÏb 884476130078 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৭ ÕÕ Avt ingvb g. ‡gvt Avt gwR` 884476130079 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৮ ÕÕ Avt gwZb gÛj ÕÕ GšÍvR Avjx 884476130080 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫০৯ ÕÕ gwZb miKvi ÕÕ  †Mvjvg gZ©yRv 884476130081 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১০ ÕÕ kwn`yj Bmjvg ÕÕ  †MvjRvi †nv‡mb 884476130082 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১১ ÕÕ Avt Qvjvg miKvi g„Z wgRvbyi ingvb 884476130083 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১২ ÕÕ Avt evix miKvi ‡gvt Avt AvwRR miKvi 884476130084 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১৩ ‡gvQvt kv‡ni evby ÕÕ Avt  Qvjvg mit 884476130085 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১৪ ‡gvt QvËvi gÛj ÕÕ nvweeyi ingvb 884476130086 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১৫ ÕÕ Avt QvËvi miKvi g„Z Z‡gR DwÏb 884476130087 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১৬ ÕÕ Avt QvËvi g. ÕÕ GšÍvR Avjx 884476130088 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১৭ ÕÕ bRiæj Bmjvg ‡gvt GšÍvR Avjx 884476130089 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫১৮ ÕÕ Ryivb Avjx miKvi ÕÕ Bw`ªm Avjx 884476130090 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi



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

১৫১৯ ÕÕ Avt Lv‡jK   gvIjvbv gwni 884476130091 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২০ ‡gvQvt kvnvbv †eMg Rûiæj Bmjvg 884476130092 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২১ ‡gvt Avt  Kwig miKvi g„Z kyKzi Avjx 884476130093 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২২ ‡gvQvt Wjx †eMg Avqbvj nK 884476130094 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৩  †gvt iwdKzj Bmjvg g„Z Avt iv¾vK 884476130095 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৪ ÕÕ gqbvj gÛj ‡Zv‡gR DwÏb 884476130096 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৫ ÕÕ BbQvi Avjx gwRei ingvb 884476130097 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৬ ÕÕ mvnve DwÏb miKvi ‡gvt †gv³vi miKvi 884476130098 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৭ ÕÕ  †mvjvqgvb cÖvs g„Z bI‡mi Avjx 884476130099 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৮ ÕÕ Puv` Avjx gÛj ‡gvt BmgvBj 884476130100 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫২৯ ÕÕ nvweeyi ingvb Av‡e` Avjx ‡kL 884476130101 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩০ ÕÕ cvlvb dwKi ‡gvt VvÛz dwKi 884476130102 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩১ ÕÕ Avt nvwKg †mL ÕÕ gwRei ingvb 884476130103 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩২ ÕÕ AvKevi Avjx miKvi ÕÕ kvRvnvb miKvi 884476130104 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৩ ‡gvQvt Av‡gbv †eMg  mvLvIqvZ †nv‡mb 884476130105 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৪ ‡gvnv¤§v` Avjx ‡gvt Rv©di Avjx 884476130106 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৫ ‡gvt AvjZve †nv‡mb ÕÕ nv‡Zg Avjx 884476130107 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৬ ÕÕ evnv`yi Avjx GeviZ Avjx 884476130108 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৭ ÕÕ Rvnv½xi Avjg ‡gvt Qvgv` miKvi 884476130109 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৮ ÕÕ Avt gvbœvb g„Z nvweeyi ingvb 884476130110 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৩৯ ÕÕ evwKqvZzjøvn ‡gvt gq`vb miKvi 884476130111 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪০ ÕÕ iwdKzyj Bmjvg ÕÕ Avt nK miKvi 884476130112 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪১ ‡gvQvt bvwmgv ‡eMg ÕÕ byi †gvnv¤§v` 884476130113 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪২ ‡gvt Lwei ‡mL ÕÕ gKeyj †mL 884476130114 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৩ ÕÕ Avt Mdyi miKvi ÕÕ ïKyi Avjx 884476130115 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৪ ‡gvQvt Avd‡ivRv ÕÕ gwR` cÖvs 884476130116 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৫ ‡gvt Avjg gÛj g„Z  †Mvjvg g. 884476130117 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৬ ÕÕ AvjZve †nv‡mb AvK›` evnvi Avjx 884476130118 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৭ ÕÕ Avt iwk` miKvi ‡gvt Rg‡mi Avjx 884476130119 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৮ ÕÕ Aveyy kwn` miKvi g„Z bI‡mi Avjx 884476130120 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৪৯ ÕÕ QvKvIqvZ  †gvt Avt mvgv` 884476130121 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫০ ÕÕ Avkivdzj Avjg ÕÕ  †Mvjevi †nv‡mb 884476130122 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫১ ÕÕ Avt nvwjg gÛj ÕÕ Avt gwR` gÛj 884476130123 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫২ ÕÕ kwn`yj Bmjvg f‚Bqv g„Z AvKevi †nv‡mb 884476130124 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৩ ÕÕ byi †nv‡mb f‚Bt         ÕÕ 884476130125 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৪ Q‡e` Avjx miKvi ‡gvt Avdmvi miKvi 884476130126 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৫ ‡gvt nvwKg gwjøK Aveyj gwjøK 884476130127 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৬ ÕÕ  †mvnive Avjx ‡Mvjvc gÛj 884476130128 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৭ ÕÕ nvweei m`©vi miKvi mv‡ne Avjx miKvi 884476130129 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৮ ÕÕ Lv‡jK gwjøK  †gvt Kwj gwjøK 884476130130 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৫৯ ÕÕ  †ejøvj †nvt gwjøK ÕÕ AvwQi DwÏb 884476130131 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬০ ‡gvQvt Qv‡Kiv †eMg ÕÕ  †ejøvj †nv‡mb 884476130132 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬১ ÕÕ  †ivwRbv LvZzb ÕÕ Avj-Avwgb 884476130133 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬২ ÕÕ  †kdvwj †eMg ÕÕ kwdKzj Bmjvg 884476130134 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬৩ ‡gvt kwn`yj Bmjvg f~Bt ÕÕ Qv‡bvqvi 884476130135 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬৪ ‡gvQvt Avd‡ivRv LvZzb ÕÕ Avwgbyj f~Bt 884476130136 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬৫ ‡gvt iwdK L›`Kvi gvwbK †nv‡mb 884476130137 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬৬ ‡gvQvt Qvjgv †eMg wRbœ&vn f‚Bqv 884476130138 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬৭ ‡gvt  Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt Aveyj †nv‡mb f‚Bt 884476130139 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi
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১৫৬৮ ÕÕ Avt mvgv` miKvi g„Z ewmi miKvi 884476130140 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৬৯ ÕÕ gRby AvK›` „‡gvt ïKzi Avjx 884476130141 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭০ ÕÕ nvmvb Avjx miKvi ÕÕ myiærR&Rvgvb 884476130143 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭১ ÕÕ iwk` miKvi g„Z nvweeyi ingvb 884476130144 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭২ ÕÕ mwn`vi miKvi ‡gvt ewQi miKvi 884476130145 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৩ ÕÕ dRjyj nK AvK›` ÕÕ ïKyi Avjx 884476130146 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৪ ÕÕ †KZve Avjx AvK›` ÕÕ AvgRv` 884476130147 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৫ ÕÕ kvwnb miKvi ÕÕ dRjyj miKvi 884476130148 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৬ ÕÕ Rvjvj L›`Kvi ‡gvRv‡¤§j 884476130149 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৭ ÕÕ Avt jwZe f‚Bqv Aveyj †nv‡mb 884476130150 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৮ ÕÕ Av‡bvqviæj Bmjvg g„Z Avjx miKvi 884476130151 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৭৯ ÕÕ Qv‡bvqvi †nv‡mb miKvi ‡gvt †mvnive 884476130152 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮০ ÕÕ Qv‡bvqvi †nv‡mb   †gvRvnviæj Bmjvg 884476130154 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮১ ÕÕ jw_e miKvi Rg‡mi miKvi 884476130155 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮২ ÕÕ Avt gwZb miKvi ewQi DwÏb 884476130156 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৩ ÕÕ eyÏy L›`Kvi gKeyj L›`Kvi 884476130157 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৪ ÕÕ AvgRv` Avjx ‡idvR AvK›` 884476130158 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৫ ÕÕ Rqbvj Av‡e`xb nv‡Pb Avjx 884476130159 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৬ ÕÕ  †mvnive Avjx ‡gvt †gvK‡eŸj miKvi 884476130160 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৭ ÕÕ  †Kvievb Avjx ÕÕ cvlvb Avjx 884476130161 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৮ ÕÕ Aveyj †nv‡mb miKvi g„Z Kv‡kg Avjx 884476130162 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৮৯ kÖx †mvbvZb P›`ª nvt g„Z Zvivc` P›`ª nvt 884476130163 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯০ ‡gvt Avt Avj gvmy` g„Z Lwei DwÏb 884476130164 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯১ ÕÕ  †mv‡nj ivbv f~Bqv ÕÕ kvRvnvb   884476130165 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯২ ÕÕ AvjgMxi †nv‡mb ‡gvt we‡`kx miK&vi 884476130166 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৩ ÕÕ Avt evix f‚Bqv g„Z  †gvkvid †nv‡mb 884476130167 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৪ ÕÕ  †Mvjvg ieŸvbx g„Z nv‡Zg Avjx 884476130168 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৫ ÕÕ wjUb wgqv ‡gvt †Kvev` Avjx 884476130169 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৬ ÕÕ AvbQvi Avjx L. wely L›`Kvi 884476130170 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৭ ÕÕ Qwjg DwÏb cÖvs ‡gvt Avb‡mve cÖvs 884476130171 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৮ ‡gvQvt bvwQgv LvZzb ÕÕ Qv‡bvqvi †nv‡mb 884476130172 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৫৯৯ ‡gvt nvwee L›`Kvi ‡gvRv‡¤§j nK 884476130173 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০০ ÕÕ Puvb wgqv ‡gvt †Kvev` Avjx 884476130174 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০১ ÕÕ iweDj gwjøK ÕÕ  ‡Mvjvg ieŸvbx 884476130175 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০২ ÕÕ  †ivKzbœy¾vgvb g„Z Kwig 884476130176 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৩ ÕÕ  †iRvDj Kwig ‡gvt GšÍvR Avjx 884476130177 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৪ ÕÕ kvn Avjg miKvi ÕÕ †gvK`g Avjx 884476130178 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৫ ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb ÕÕ †gv¯Ídv Kvgvj 884476130179 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৬ ‡gvQvt gwR©bv LvZzb ÕÕ mvB`vi Avjx 884476130181 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৭ ‡gvt ewQi DwÏb g„Z iv¾vK 884476130182 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৮ ÕÕ ïKzi Avjx  cªvs g„Z  †iKvZ cÖvs 884476130183 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬০৯ ÕÕ kwdKzj Bmjvg  cÖvs ‡gvt Avt ingvb 884476130184 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১০ ÕÕ kvn Avjg   ÕÕ †mvinve f‚Bqv 884476130185 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১১ ÕÕ BmgvBj †nvt f‚Bqv ÕÕ Avn‡g` †nv‡mb 884476130186 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১২ ÕÕ Avey Zv‡ni f‚Bqv ÕÕ †Zvdv¾j 884476130187 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১৩ ‡gvQvt nvwmbv †eMg ÕÕ Avt Kv‡`I 884476130188 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১৪ ‡gvt nweei ingvb ÕÕ †Mvb‡Ri gÛj 884476130189 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১৫ ÕÕ mvBdyj Bmjvg ÕÕ Rvdi miKvi 884476130190 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১৬ ÕÕ bRiæj Bmjvg ÕÕ Aveyj †nvt mit 884476130191 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi
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১৬১৭ ÕÕ byi †gvnv¤§v` g„Z Avt Rwjj 884476130192 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১৮ ÕÕ Avjg f‚Bqv ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130193 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬১৯ ÕÕ iwdKzyj Bmjvg cÖvs ‡gvt dwKi cÖvs 884476130194 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২০ ‡gŠjfx †gvt †`‡jvqvi g„Z Avt Iqv‡n` miKvi 884476130195 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২১ ‡gvt kvnRvnvb ÕÕ Bw`ªm Avjx 884476130196 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২২ ÕÕ gbRyi f~Bqv ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130197 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৩ ÕÕ Avt iwk` miKvi g„Z nweei ingvb 884476130198 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৪ `yjvj Kygvi PKt mywbj Kygvi 884476130199 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৫ ‡gvt Avey Zv‡je f‚Bqv g„Z  †Zvdv¾j 884476130200 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৬ ÕÕ  †nv‡mb wgqv ‡gvt Lv‡jK 884476130201 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৭ ÕÕ BKevj †nv‡mb ÕÕ `v‡bP Avjx 884476130202 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৮ ÕÕ gK`g Avjx miKvi ÕÕ †`‡jvqvi †nv‡mb 884476130203 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬২৯ ÕÕ  †gv¯Ídv Kvgvj g„Z byi †gvnv¤§` 884476130204 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩০ ÕÕ gvbœvb gwjøK ‡gvt  Q‡e` Avjx 884476130205 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩১ ÕÕ gvnZve †nv‡mb miKvi g„Z Kvjy †mL 884476130206 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩২ ÕÕ Rqbvj Avt  gÛj ÕÕ †Zv‡gR DwÏb 884476130207 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৩ ‡gvQvt RvwKqv myjZvbv ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb 884476130208 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৪ ‡gvt kwdKyj Bmjvg ÕÕ Avt Qvgv` 884476130209 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৫ ÕÕ Avt Avj dviæL ÕÕ Lwei DwÏb 884476130210 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৬ ÕÕ ïKzi Avjx  dwKi g„Z MvRx dwKi 884476130211 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৭ ÕÕ gwbiyj Bmjvg ÕÕ Q‡ãi AvK›` 884476130212 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৮ ÕÕ Beªvwng gÛj ‡KdvZ gÛj 884476130213 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৩৯ ÕÕ Av‡bP Avjx cÖvs g„Z Zg‡Qi cÖvs 884476130214 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪০ ÕÕ Aveyj Kvjvg ‡gvt Avn‡¤§` f‚Bqv 884476130215 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪১ ÕÕ Kwig ÕÕ Avjg gÛj 884476130216 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪২ ÕÕ  †njvj gÛj ÕÕ Avwjg gÛj 884476130217 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৩ ÕÕ KziAvb Avjx miKvi ÕÕ  †ejvZ Avjx 884476130218 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৪ ÕÕ  †Mvjvg †gv¯Ídv ÕÕ KzZze DwÏb miKvi 884476130219 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৫ ÕÕ Avey nvbwd ÕÕ R‡qbvj gÛj 884476130220 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৬ ÕÕ  †iRvDj Kwig ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130221 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৭ ÕÕ Avt QvËvi miKvi g„Z ewQi DwÏb 884476130222 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৮ ÕÕ AvKevi †nv‡mb f‚Bqv ÕÕ GRve DwÏb f‚t 884476130223 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৪৯ ÕÕ QvBdzj Bmjvg miKvi g„Z Avt Qvjvg 884476130224 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫০ ÕÕ gwZDi ingvb miKvi g„Z Avt gv‡jK 884476130225 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫১ ÕÕ Avt jw_e miKvi †gvt Qvjvg miKvi 884476130226 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫২ ÕÕ  †mivRyj Bmjvg miKvi Avt mvjvg miKvi 884476130227 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৩ ÕÕ Avt ivRRvK miKvi †gvt we‡`kx miKvi 884476130228 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৪ ÕÕ Avt †gvËvwje g„Z ZwgRDwÏb 884476130229 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৫ ÕÕ Rûiæj Bmjvg ‡gvt GšÍvR Avjx 884476130230 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৬ ÕÕ Avt e°vi miKvi ÕÕ  †nv‡mb Avjx miKvi 884476130231 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৭ ÕÕ  †Mvjvg †gvmÍdv ÕÕ Avt mvËvi miKvi 884476130232 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৮ ÕÕ AvwkKzi ingvb ÕÕ Avt evix f‚Bqv 884476130233 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৫৯ kÖx Agj Kzgvi e¨vbvRx© wKib ksKi e¨vbvRx© 884476130234 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬০ ‡gvt Avjg miKvi ‡gvt gRby miKvi 884476130235 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬১ ÕÕ Avt Lv‡jK gÛj ‡gvt nvweei ingvb 884476130236 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬২ ÕÕ Rvwn`yj Bmjvg Avt ingvb f‚Bqv 884476130237 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬৩ ÕÕ ingZ miKvi g„Z gqbv miKvi 884476130238 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬৪ ÕÕ Avt iwk` ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130239 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬৫ ‡gvt nhiZ Avjx miKvi †gvt Rûiæj Bmjvg 884476130240 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi
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১৬৬৬ ÕÕ kwdKzj Bmjvg  ‡gvt Avn‡¤§` f‚Bqv 884476130241 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬৭ nvwg`yj Bmjvg cÖvs g„Z dwKi DwÏb 884476130242 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬৮ ‡gvQvt kvnviv †eMg ‡gvt gKeyj †nv‡mb 884476130243 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৬৯ ‡gvt nhiZ Avjx ÕÕ AvQve DwÏb gÛj 884476130244 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭০ ÕÕ Gikv` Avjx RvgvZ Avjx L›`. 884476130245 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭১ ÕÕ Avkivdzj Bmjvg ‡gvt Iqv‡R` Avjx 884476130246 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭২ ‡gvQvt gvngy`v LvZzb nhiZ Avjxg 884476130247 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৩ ‡gvt †njvj †nv‡mb g„Z BmgvBj gÛj 884476130248 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৪ ÕÕ  †ejvj †nv‡mb          ÕÕ 884476130249 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৫ ÕÕ bRiæj Bmjvg miKvi ‡Mvjevi †nv‡mb miKvi 884476130250 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৬ ÕÕ  †mwjg miKvi `v‡bP Avjx 884476130251 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৭ ÕÕ Avt mvgv` miKvi g„Z gKeyj †nv‡mb miKvi 884476130252 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৮ ÕÕ nviæbi iwk` ÕÕ Avt  †mvevnvb 884476130253 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৭৯ ÕÕ Avt gvbœvb miKvi g„Z Avt iwng miKvi 884476130254 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮০ ÕÕ Avãyj kwid f‚Bqv  ÕÕ †gvkvid †nv‡mb 884476130255 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮১ ÕÕ Avwidzj Bmjvg ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb 884476130256 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮২ ÕÕ Avt ingvb L›`Kvi g„Z iwKei †nv‡mb 884476130257 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৩ ÕÕ Kv›`y ingvb gÛj gwZDjøvn gÛj 884476130258 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৪ ‡gvQvt keRvb †eMg gyRve †nv‡mb L›`. 884476130259 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৫ ‡gvt byibex AvK›` ‡gvt AvgRv` Avjx 884476130260 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৬ ÕÕ eivZ Avjx          ÕÕ 884476130261 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৭ ÕÕ kwn`yj Bmjvg ÕÕ gvwbK L›`. 884476130262 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৮ ÕÕ bRiæj Bmjvg ÕÕ ïKyi Avjx 884476130263 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৮৯ ÕÕ  †mvbvDjøvn miKvi ÕÕ AvdQvi Avjx 884476130264 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯০ ÕÕ kwdKzj Bmjvg ÕÕ †ZvZv gwjøK 884476130265 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯১ ÕÕ Avkivdzj gwjøK g„Z byi Bmjvg 884476130266 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯২ ÕÕ Avkivdzj AvK›`  ÕÕ Qv‡bvqvi †nv‡mb 884476130267 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৩ ÕÕ gwbiiæj Bmjvg GšÍvR Avjx gÛj 884476130268 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৪ ÕÕ Avt gwZb gÛj          ÕÕ 884476130269 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৫ ÕÕ ev`kv wgqv gwjøK nviyb Ai iwk` 884476130271 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৬ ‡gvQvt dv‡Zgv evix ‡gvt evix f‚Bqv 884476130272 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৭ ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb g„Z Qv‡bvqvi †nv‡mb 884476130273 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৮ ‡gvQvt eyjeywj LvZzb ‡gvt †njvj gwjøK 8844761300474 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৬৯৯ ‡gvt Avey mvB` †mL Zv‡ni Avjx †mL 884476130275 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০০ ÕÕ Avt ingvb dwKi MvRx dwKi 884476130276 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০১ ÕÕ byibex wnëb kvRvnvb Avjx miKvi 884476130277 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০২ ÕÕ Avjg miKvi gyRvd&di Avjx 884476130278 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৩ ÕÕ Rvwn`yj Bmjvg        ÕÕ 884476130279 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৪ ÕÕ Avwjg miKvi KziAvb Avjx miKvi 884476130280 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৫ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb miKvi ‡mvnive †nv‡mb 884476130281 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৬ ‡gvQvt Rv‡e`v LvZzb ‡gvt †mvnive Avjx 884476130282 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৭ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb g„Z i¯Íg †mL 884476130283 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৮ ÕÕ Avj Avwgb wgqv ÕÕ †ejvj wgqv 884476130284 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭০৯ ÕÕ gwbiiæj Bmjvg ‡mvevnvb AvK›` 884476130285 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১০ ÕÕ dRjy wgqv gb‡Qi Avjx wgqv 884476130286 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১১ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb ZwgR DwÏb gÛj 884476130287 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১২ ‡gvQvt jywm †eMg kwn`yj Bmjvg 884476130288 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১৩ ‡gvt byibex miKvi AvjvDwÏb miKvi 884476130289 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১৪ ÕÕ kwdKzj Bmjvg Avt ingvb 884476130290 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi
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১৭১৫ ÕÕ Avt nvbœvb miKvi g„Z Avt iwng miKvi 884476130291 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১৬ ÕÕ iÄy L›`Kvi ÕÕ Avt evix L›`Kvi 884476130292 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১৭ ÕÕ mvB`yj Bmjvg miKvi ‡gvt Avt ReŸvi 884476130293 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

১৭১৮ ÕÕ  †gv¯Ínvi L›`Kvi g„Z AvgRv` †nv‡mb 884476130294 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭১৯ ÕÕ Avey Zv‡ni cÖvs ‡gvt AvQve cÖvs 884476130295 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২০ ÕÕ  †Mvjvg †gv¯Ídv g„Z Imgvb MwY 884476130296 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২১ ÕÕ  †Mvjvg ieŸvbx        ÕÕ 884476130297 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২২ ÕÕ  †Mvjvg gIjv gyZ Imgvb MwY 884476130299 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৩ ‡gvQvt bvRgv †eMg kvgmyj nK 884476130300 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৪ ‡gvt nvwg`yj Bmjvg g„Z Avt nvwKg 884476130301 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৫ ÕÕ Avt Mdyi cªvs ‡gvt AvQve cÖvs 884476130302 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৬ ÕÕ Avãm mvgv` g„Z dvivRDwÏb 884476130303 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৭ ÕÕ ‡mv‡nj ivbv g„Z †gvKv‡eŸi 884476130304 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৮ ÕÕ byi †gvnv¤§v` ÕÕ †gvK‡Q` 884476130305 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭২৯ kÖx we‡i›`ª miKvi g„Z †MŠwi jvj 884476130906 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩০ ‡gvt Avey mvB`  g„Z Rqbvj AvK›` 884476130307 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩১ ÕÕ Avt Lv‡jK L›`Kvi ‡gvt eRjvi ingvb 884476130308 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩২ ÕÕ AvjZve †nv‡mb g„Z gwRei ingvb 884476130309 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৩ ÕÕ Qv‡`K Avjx ÕÕ kvgQyj nK 884476130310 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৪ ‡gvQvt kvnvbvR ‡gvt Qv‡`K Avjx 884476130311 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৫ ‡gvt ïKzi Avjx g„Z Kv‡kg  AvK›` 884476130312 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৬ ‡gvQvt AvwR©bviv  †gvt Avt Qvgv` cªvs 884476130313 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৭ ‡gvt Bw`ªm Avjx g„Z Avt Kv‡`i 884476130314 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৮ ÕÕ Avt QvËvi ÕÕ kv‡ne Avjx 884476130315 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৩৯ ÕÕ Qv‡bvqvi cÖvs ÕÕ dvivR cÖvs 884476130316 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪০ ÕÕ nvQvb Avjx cÖvs ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb 884476130317 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪১ ‡gvQvt AvQgv †eMg ÕÕ Qv‡bvqvi cÖvs 884476130318 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪২ ‡gvt †mvnive cÖvs g„Z †gvKv‡eŸi cªvs 884476130319 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৩ ÕÕ gZz©Rv cÖvs ÕÕ ev‡ni cÖvs 884476130320 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৪ ‡gvQvt cvifxb ‡gvt AvjnvR 884476130321 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৫ ‡gvt †LvKv L›`Kvi g„Z  byi †nv‡mb 884476130322 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৬ ÕÕ gvwbK cÖvs ÕÕ †nv‡mb cÖvs 884476130323 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৭ ÕÕ Avt Qvgv` miKvi ÕÕ †g‡Qi DwÏb 884476130324 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৮ ÕÕ RyjgvZ †nv‡mb ‡gvt BDm~d AvK›` 884476130325 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৪৯ ÕÕ wicb cÖvs ‡gvt GRve cÖvs 884476130327 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫০ ‡gvQvt wkDjx ÕÕ nhiZ Avjx 884476130328 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫১ ‡gvt nhiZ Avjx g„Z GRve Avjx 884476130329 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫২ ÕÕ Qv‡bvqvi AvK›` ÕÕ Rwjj AvK›` 884476130330 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৩ ÕÕ Aveyj †nv‡mb ÕÕ nv‡Zg L›`Kvi 884476130331 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৪ ÕÕ Gev` AvK›` ÕÕ kvgQyj nK 884476130332 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৫ kÖx †Mvcvj P›`ª miKvi g„Z Agyj¨ miKvi 884476130333 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৬ ‡gvt wkwki AvK›` ÕÕ nhiZ Avjx 884476130334 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৭ ÕÕ gvby miKvi ÕÕ  †`‡jvqvi 884476130335 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৮ ÕÕ byi bex L›`Kvi g„Z byiæj nK 884476130336 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৫৯ ÕÕ kvnv`r †nv‡mb ÕÕ †gvKv‡eŸi 884476130337 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬০ ÕÕ gvRvnviyj ÕÕ dvivR DwÏb cÖvs 884476130338 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬১ ÕÕ gyKyj †nv‡mb         ÕÕ 884476130339 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬২ ÕÕ Avwidzj Bmjvg g„Z Avt mvgv` 884476130340 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬৩ ÕÕ nvB L›`Kvi ÕÕ GšÍvR Avjx 884476130341 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi
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১৭৬৪ ÕÕ  †jey L›`Kvi        ÕÕ 884476130342 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬৫ ÕÕ kwn`yj Bmjvg g„Z nvivb mit 884476130343 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬৬ ÕÕ AvbQvi Avjx ÕÕ iwng e· 884476130344 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬৭ Av‡bvqvi †nvt g„Z Iqv‡n`  884476130345 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬৮  †gvt dwUK cÖvs ÕÕ AvRDwÏb 884476130346 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৬৯ ÕÕ nigyR Avjx cÖvs ÕÕ gKig cÖvs 884476130347 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭০ ÕÕ Avt jw_e L›`t g„Z gšÍvR Avjx 884476130348 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭১ ‡gvQvt jvBjx LvZzb ‡gvt †Mvjvg ‡nv‡mb miKvi 884476130349 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭২ ‡gvt BqvwQb cÖvs g„Z †gvK‡Q`  884476130350 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৩ ‡gvQvt nvwmbv †eMg ‡gvt Avkivdzzj cÖvs 884476130352 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৪ ‡gvt Bw`ªm L›`t g„Z gKeyj L›`t 884476130353 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৫ ÕÕ iRe Avjx cÖvs ÕÕ AvQve cÖvs 884476130354 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৬ ‡gvQvt byiRvnvb ‡gvt Qv‡e` 884476130355 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৭  †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv g„Z gZz©Rv 884476130356 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৮ ÕÕ KziAvb cÖvs ÕÕ wRwjgywÏb 884476130357 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৭৯ ÕÕ AvK‡Q` cÖvs ÕÕ †nv‡mb cÖvs 884476130358 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮০ ÕÕ Aveyj †nv‡mb g„Z Avt AvwRR 884476130359 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮১ ÕÕ gwRei ingvb ÕÕ kIKZ Avjx 884476130360 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮২ ÕÕ †MvjRvi †nv‡mb ÕÕ Avwgi DwÏb 884476130361 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৩ ÕÕ Rwjj miKvi ‡gvt Rqbvj 884476130362 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৪ ÕÕ †mvevnvb AvK›` g„Z †Qvinve Avjx 884476130363 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৫ ÕÕ iIkb Avjx         ÕÕ 884476130364 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৬ ÕÕ Avt gvbœvb L›`t g„Z byi †nv‡mb 884476130365 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৭ ÕÕ kvšÍv AvK›` ‡gvt gwR` cÖvs 884476130366 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৮ ÕÕ Avt iv¾vK gÛj g„Z kwn`yj Bmjvg 884476130367 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৮৯ ÕÕ Rvnv½xi Avjg ÕÕ wely AvK›` 884476130368 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯০ ÕÕ wjUb L›`t ‡Mvjvg Qv‡ivqvi 884476130369 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯১ ÕÕ AvgRv` cÖvs g„Z AvKei 884476130370 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯২ ÕÕ †RjnK L›`t ÕÕ AvRg Avjx 884476130371 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৩ ÕÕ Avt nvB cÖvs ÕÕ iweDj cÖvs 884476130372 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৪ ÕÕ Avt Kwig L›`t g„Z gwRei ingvb 884476130373 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৫ ÕÕ BKevj L›`t ÕÕ AvRg 884476130374 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৬ ÕÕ AvKevi cÖvs g„Z R›Uz cÖvs 884476130375 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৭ ÕÕ Avt gvbœvb ÕÕ gwRei ingvb 884476130376 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৮ ÕÕ Puv` Avjx         ÕÕ 884476130377 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৭৯৯ ÕÕ kwn`yj Bmjvg L›`t g„Z AvRg L›`t 884476130378 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০০ ÕÕ Rûiæj Bmjvg g„Z gwRei ingvb 884476130379 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০১ ÕÕ AvRv` L›`t g„Z nv‡Zg Avjx 884476130380 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০২ ÕÕ Avt iv¾vK ÕÕ †mvnive 884476130681 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৩ ÕÕ bRiyj Bmjvg g„Z Avt iwk` 884476130382 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৪ ÕÕ jrdi Avjx ÕÕ GšÍvR Avjx 884476130383 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৫ ÕÕ Rûiæj cÖvs g„Z AvQve cÖvs 884476130384 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৬ ÕÕ kwn`yj Bmjvg ÕÕ †Qvevnvb 884476130385 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৭ ÕÕ evwiK †mL ÕÕ gwRei ingvb 884476130386 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৮ ‡gvQvt cvifxb ‡gvt gwbiyj Bmjvg 884476130387 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮০৯ ÕÕ †bvwdRv ÕÕ ïKyi Avjx 884476130388 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১০ ‡gvt †iRvDj Kwig  †MvjRvi nK AvK›` 884476130389 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১১ ÕÕ L›`t gvneye †nvt g„Z nvq`vi Avjx 884476130390 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১২ ‡gvQvt gv‡njv Imgvb Mbx 884476130391 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi
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১৮১৩ ‡gvt Qv‡bvqvi L›`t g„Z AvgRv` †nv‡mb 884476130392 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১৪ ÕÕ Avt Lv‡jK †gvjøv ÕÕ AvRvnvi 884476130393 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১৫ ÕÕ †Mvjvg gIjv ÕÕ AvRg L›`t 884476130394 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১৬ ÕÕ Av³vi †nv‡mb ÕÕ mvKvZ †nvt 884476130395 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১৭ ‡gvQvt wkDjx †eMg ‡gvt Av³vi 884476130396 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১৮ ‡gvt Avt iDd †Kl ÕÕ gwRei ingvb 884476130397 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮১৯ ÕÕ jrdi ingvb        ÕÕ 884476130398 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২০ ÕÕ weï miKvi g„Z †`‡jvqvi 884476130399 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২১ ÕÕ gvbœvb †gvjøv ÕÕ AvRvnvi 884476130400 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২২ ÕÕ cjvk L›`t nvwjg L›`t 884476130401 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৩ ÕÕ Avqye ivbv ‡gvt gwRei 884476130402 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৪ ÕÕ iwdKzj Bmjvg g„Z iv¾vK 884476130403 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৫ ÕÕ mg‡ki Avjx ÕÕ Kv‡kg Avjx 884476130404 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৬ ÕÕ Av‡bvqvi L›`t ÕÕ `v‡bR L›`t 884476130405 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৭ ÕÕ iæ¯Íg cÖvs g„Z †Qvevnvb 884476130406 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৮ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb ÕÕ †MvjRvi 884476130407 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮২৯ ÕÕ  †iRvDj cÖvs Avey e°vi 884476130408 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩০ ÕÕ Avey e°vi miKvi g„Z Q‡ei Avjx mit 884476130409 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩১ ÕÕ gwRei ingvb ÕÕ Beªvwng †mL 884476130410 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩২ ÕÕ bRiiæj Bmjvg L›`t g„Z nvweei ingvb 884476130411 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৩ ÕÕ †g‡ni cÖvs ‡gvt Kyovb cÖvs 884476130412 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৪ ÕÕ Kzigvb cÖvs ÕÕ evnv`yi cÖvs 884476130413 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৫ ÕÕ Siæ cÖvs g„Z ‡KZve cÖvs 884476130414 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৬ ÕÕ myigvb miKvi ÕÕ †`‡jvqvi 884476130415 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৭ ÕÕ ewmi Avn‡g` ‡gvt Kv‡`i †gvjøv 884476130716 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৮ ÕÕ Aveyj †nv‡mb g„Z Avt QvËi cÖvs 884476130417 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৩৯ ÕÕ gvbœvb miKvi ÕÕ Iqv‡n` 884476130418 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪০ ÕÕ Avt Kwig gyÝx nvRx Avt iwng 884476130419 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪১ ÕÕ  †RjnK cÖvs g„Z Riæ cÖvs 884476130420 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪২ ÕÕ Qv‡ivqvi cÖvs ÕÕ †Qvevnvb Avjx 884476130421 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৩ ÕÕ Avt mvËvi cÖvs ‡gvt Rvwbd 884476130422 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৪ ÕÕ nvmvbyi iwk` g„Z BDm~d 884476130423 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৫ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb mit ÕÕ nvRx Qv‡bvqvi 884476130424 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৬ ÕÕ Av‡Zvqvi †nv‡mb         ÕÕ 884476130425 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৭ ÕÕ Qeyi miKvi g„Z gwdR miKvi 884476130426 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৮ ÕÕ KwK cÖvs ÕÕ †gvKv‡eŸi 884476130427 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৪৯ ÕÕ gv‡jK L›`t g„Z eRjvi 884476130428 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫০ ‡gvQvt jvKx †eMg ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg 884476130429 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫১ ‡gvt Avt Mdzi miKvi g„Z gwdR 884476130430 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫২ ÕÕ wmivRyj Bmjvg Wv. iwk` †kL 884476130431 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৩ ÕÕ kwidzj Bmjwg nvRx Avt iwng 884476130432 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৪ ÕÕ Avt iv¾vK ÕÕ gwZDi mit 884476130434 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৫ ÕÕ Avwidzj Bmjvg ÕÕ Avt mvjvg 884476130435 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৬ ÕÕ wbRvgZ Avjx mit ÕÕ †mKvZ 884476130436 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৭ ÕÕ Rqbyj Av‡e`xb AvKt g„Z Rvjvj 884476130437 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৮ ÕÕ kvgPzj nK ÕÕ Rqbvj Av‡e`xb 884476130438 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৫৯ ÕÕ dRjyj nK cÖvs Kvjy cÖvs 884476130439 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬০ ÕÕ ïKzgvi miKvi g„Z ejivg 884476130440 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬১ ÕÕ Avt Kwig ‡kL ÕÕ Avt AvwRR 884476130441 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi



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

১৮৬২ ÕÕ Avt  gwZb ÕÕ Avt iv¾vK 884476130442 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৩ kÖx. webq P›`ª mit myej P›`ª 884476130443 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৪ kx. myaxiÄb mit g„Z myej P›`ª 884476130444 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৫ ‡gvt Avt QvËvi g„Z nweei ingvb 884476130445 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৬ ÕÕ Avt ingvb ÕÕ e°vi 884476130446 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৭ ÕÕ †gveviK cÖvs wbRvg cÖvs 884476130447 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৮ ÕÕ Cgvb Avjx ‡gvt g‡ni Avjx 884476130448 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৬৯ ‡gvQvt wjwj †eMg ÕÕ AvQy miKvi 884476130449 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭০ ‡gvt kwn`yj cÖvs g„Z Bdmyd cÖvs 884476130450 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭১ ÕÕ evejy cÖvs       ÕÕ 884476130451 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭২ ÕÕ ïKzi Avjx cÖvs g„Z wb`vb 884476130452 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৩ ÕÕ  †iRvDj Kwig ÕÕ Avt Qvgv` 884476130453 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৪ ÕÕ nvmgZ L›`t AvKei L›`t 884476130454 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৫ ÕÕ †iRvDj L›`t iwdKzj 884476130455 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৬ ÕÕ gvey †kL g„Z gwZqvi 884476130456 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৭ ÕÕ †gvRv‡¤§j evixK gÛj 884476130457 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৮ ÕÕ kvnRvgvj g„Z Avt Kv‡kg 884476130458 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৭৯ ÕÕ Rvgvj cÖvs ÕÕ wbRvg 884476130459 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮০ ‡gvQvt kv‡niv g„Z  †gvm‡jg 884476130460 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮১ ‡gvt Lv‡`gyj ÕÕ myRveZ gwjøK 884476130461 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮২ ‡gvnv¤§v` Avjx g„Z m‡e` Avjx 884476130462 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৩ ‡gvt Avt Avjx ÕÕ Kv‡Rg cÖws 884476130463 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৪ ÕÕ Avt Lv‡jK ÕÕ gwRei cªvs 884476130464 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৫ ÕÕ Rwjj cÖvs g„Z Avjg cÖvs 884476130466 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৬ ÕÕ Igi dviæL ÕÕ Rvjvj cÖvs 884476130467 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৭ ÕÕ dRjyj nK ÕÕ LvUz miKvi 884476130468 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৮ ÕÕ AvjvDwÏb AvK›` ÕÕ Avwgi AvK›` 884476130469 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৮৯ ÕÕ Avey Rvdi g„Z wbRvg DwÏb 884476130470 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯০ ‡gvQvt Rv‡gjv BDm~d 884476130471 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯১ ‡gvt Avj-gvgyb ‡gvt BDm~d 884476130472 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯২ ÕÕ Rvnv½xi ‡nv‡mb g„Z BmgvBj †nvt 884476130473 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৩ ÕÕ bRiyj Bmjvg ‡gvt Rvdi 884476130474 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৪ ÕÕ Avt nvwjg AvK›` g„Z `v‡bP DwÏb 884476130475 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৫ ÕÕ †gvZv‡je ÕÕ BDm~d 884476130476 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৬ ÕÕ gwgb g„Z Bdmyd AvKt 884476130477 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৭ ‡gvQvt gvwdqv ‡ejvj 884476130478 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৮ ÕÕ  †eby LvZzb ZvRgyj nK 884476130479 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৮৯৯ ÕÕ Av‡jqv LvZzb Rvnv½xi 884476130480 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০০ ÕÕ wejwKQ Avey nvPvb cÖvs 884476130481 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০১ ÕÕ Rqbe †eMg g„Z †gvm‡jg 884476130482 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০২ ‡gvt Avt ingvb ÕÕ Avey eK&Kvi 884476130483 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৩ ÕÕ kIKZ cÖvs ÕÕ †gvK‡Q` cÖvs 884476130484 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৪ ÕÕ AvwRRyi ingvb ÕÕ `v‡bR L›`t 884476130485 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৫ ÕÕ dwi`yj Bmjvg g„Z QvËvi cÖvs 884476130486 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৬ ÕÕ gkvid †nv‡mb mit ÕÕ Iqv‡R` miKvi 884476130487 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৭ ÕÕ  †Kvievb Avjx dvwRj DwÏb mit 884476130488 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৮ ÕÕ †gvb‡Qi Avjx g„Z iwng e· 884476130489 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯০৯ ÕÕ iwk` Lvb ÕÕ Qv‡bvqvi 884476130490 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১০ ÕÕ Avt gwZb miKvi Avt mvgv` miKvi 884476130491 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi
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১৯১১ ÕÕ iRe Avjx miKvi ‡gvt †Kvievb 884476130492 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১২ ÕÕ Bdmyd Avjx        ÕÕ 884476130493 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৩ ÕÕ gwbiiæj Bmjvg Avt iwk` Lvb 884476130494 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৪ ÕÕ  †njvj Luv Avt iwk` Lvb 884476130495 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৫ ÕÕ Iqv‡n` Avt g„Z †gvnv¤§` Avjx 884476130496 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৬ ‡gvQvt gv‡jKv g„Z †Mvjve gt 884476130498 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৭ ÕÕ mvgQybœvi g„Z iwdKzj Bmjvg 884476130499 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৮ ‡gvt Avjg miKvi ‡gvt Avt QvËvi 884476130500 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯১৯ ‡gvQvt bviwmb ‡gvt Rwniæj 884476130501 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২০ ‡gvt eivZ Avjx g„Z gwRei   884476130502 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২১ ÕÕ AvwdKzi ingvb ‡gvt Mdzi †Kl 884476130503 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২২ ÕÕ gwbiiæ¾gvb ÕÕ gkvid †nv‡mb 884476130504 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৩ ÕÕ jyrdi ingvb g„Z divR DwÏb cÖvs 884476130505 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৪ ÕÕ  iæ‡ej †nv‡mb ‡gvt jy_di ingvb 884476130506 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৫ ÕÕ Avãyj KzÏym g„Z Av`g Avjx 884476130507 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৬ ÕÕ gqbvj †nvt L›`Kvi g„Z Avt gvbœvb 884476130508 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৭ ÕÕ Kvgiæj nvmvb g„Z Avey e°vi 884476130509 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৮ ÕÕ  †gvbœvd Avjx g„Z Avwgi †nvt 884476130510 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯২৯ ÕÕ Rvnvw½i Avjg g„Z †gvKveŸi cÖvs 884476130511 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩০ ÕÕ Avt gv‡jK g„Z ‡MvjRvi 884476130512 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩১ ÕÕ  †Lvi‡k` Avjg iwdKzj Bmjvg 884476130513 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩২ ‡gvQvt Rv‡gjv †eMg g„Z Rvjvj 884476130514 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩৩ ‡gvt †mwjg †iRv ‡gvt Puv` Avjx 884476130515 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩৪ kÖx. wbwLj †Nvl my‡ik P›`ª †Nvl 884476130516 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩৫ ‡gvt QziæZ Avjx  gt g„Z †m‡K›`vi 884476130517 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

১৯৩৬ ÕÕ nvq`vi Avjx †kL g„Z gvnZve 884476130518     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৩৭ ÕÕ Avt Qvgv` miKvi Lwei DwÏb 884476130519     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৩৮ ÕÕ gvgyb AvK›` ReŸvi AvK›` 884476130520     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৩৯ ÕÕ byi †gvnv¤§v` cÖvs g„Z Ryivb cÖvs 884476130521     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪০ ÕÕ ivRy miKvi g„Z iæ¯Íg Avjx 884476130522     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪১ ÕÕ Avey mvB` †kL g„Z bvwRg DwÏb 884476130523     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪২ ÕÕ †njvj DwÏb †kL g„Z Avey e°vi 884476130524     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৩ ÕÕ Aveyj †nvt AvKei g„Z IqvwQg DwÏb 884476130525     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৪ ÕÕ Avnmvb gÛj QvBdzj Bmjvg 884476130526     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৫ ÕÕ †g‡n`x nvmvb QvBdzj AvKei 884476130527     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৬ ÕÕ ûgvqb Kwei g„Z gvnZve 884476130528     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৭ ÕÕ ‡gv¯Ídv g„Z ewQi DwÏb Lvb 884476130529     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৮ ÕÕ iæûj Avwgb miKvi g„Z Avt iwng    884476130530     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৪৯ ‡gvQvt Qv‡gjv †eMg Imgvb MwY gÛj 884476130531     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫০ ‡gvt AvwRR cÖvs ‡gvt Avt gwR` 884476130532     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫১ ÕÕ gwRei ingvb Avt ‡gvt Avt Rwjj 884476130533     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫২ ÕÕ Avt jw_e g„Z dvwRj miKvi 884476130534     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৩ ÕÕ Gev` Avjx mit ‡gvm‡jg DwÏb 884476130535     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৪ ÕÕ Avkivdzj cÖvs Siæ cÖvs 884476130536     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৫ ‡gvQvt Kwnbyi GšÍvR Avjx   884476130537     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৬ ‡gvt ingZ Avjx g„Z nvwg` miKvi 884476130538     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৭ ÕÕ bRiiæj Bmjvg   BDmyd Avjx 884476130539     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৮ ÕÕ †nv‡mb Avjx AvdQvi Avjx 884476130540     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৫৯ ÕÕ cvkvb Avjx Bgvb Avjx 884476130541     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi
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১৯৬০ ÕÕ Avt Avj gvgyb gwZqvi ingvb 884476130542     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬১ ÕÕ gvmy ỳi ingvb gwZqvi ingvb 884476130543     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬২ ‡gvQvt Av‡jqv †eMg ‡nv‡mb Avjx 884476130544     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৩ ‡gvt kvnv`r †nvt Rqbvj Luv 884476130545     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৪ ‡gvt ivqnvbv †eMg kvnv`r †nvt 884476130546     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৫ ÕÕ Avwgiæj †nvt ‡gvt †nv‡mb cÖvs 884476130547     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৬ ÕÕ GšÍvR Avjx g„Z nvwg` miKvi 884476130548     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৭ ÕÕ cvlvb Avjx Puv` Avjx 884476130549     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৮ ÕÕ ev‡iK Lv ‡gvt AvKei Avjx 884476130550     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৬৯ ÕÕ Avt ingvb miKvi g„Z Kv‡kg Avjx 884476130551     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭০ ÕÕ Avkv`yj Lv ÕÕ Rbve Lv 884476130552     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭১ ÕÕ †Kvev` Avjx ÕÕ gymwjg miKvi 884476130553     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭২ ÕÕ  †njvj gÛj ÕÕ AvgRv` gÛj 884476130554     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৩ ÕÕ iIkb Avjx L. ÕÕ Lv‡`g Avjx 884476130555     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৪ ‡gvQvt †gv‡gbv †eMg ¯^vgx-wjLb Luv 884476130556     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৫ ‡gvt Qv‡ivqvi miKvi g„Z GšÍvR Avjx 884476130557     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৬ ÕÕ Zzwnb ÕÕ ingZ 884476130558     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৭ ÕÕ AvjZve gÛj ÕÕ GgviZ Avjx 884476130559     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৮ ÕÕ nv‡Qb Avjx g„Z AvdQvi Avjx 884476130560     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৭৯ ‡gvQvt kv‡ni evby  †gvt gZ©yRv 884476130561     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮০ ‡gvt Avey mvB` g„Z VvÛz AvK›` 884476130562     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮১ ÕÕ evejy gÛj Puv` Avjx 884476130563     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮২ ÕÕ iæ‡ej g„Z kvnRvnvb 884476130564     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৩ ÕÕ byiæ gÛj ÕÕ gyÝx Lv‡`K 884476130565     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৪  †gvQvt †iv‡Kqv †eMg ‡gvt gyKzj †nv‡mb 884476130566     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৫ ‡gvt †Mvjvg Qv‡ivqvi g„Z †Qvevnvb 884476130567     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৬ ÕÕ kwdKzj Bmjvg ÕÕ bvbœy gÛj 884476130568     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৭ ÕÕ †RjKZ miKvi ÕÕ nv‡Pb miKvi 884476130569     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৮ ÕÕ Avt AvwRR miKvi ReŸvi miKvi 884476130570     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৮৯ ‡gvQvt GwjRv †eMg ‡gvt †ejøvj 884476130571     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯০ ‡gvt AvjZve †nv‡mb g„Z †mvevnvb 884476130572     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯১ ÕÕ Avt nvB miKvi ÕÕ bv‡qe Avjx 884476130573     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯২ ÕÕ  †Mvjvg gIjv ÕÕ Zviv gÛj 884476130574     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৩ ÕÕ nvw`Qv g„Z Zviv gÛj 884476130575     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৪ ‡gvt iv‡mj DwÏb ‡gvt †Mvjvg gIjv 884476130576     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৫ ÕÕ AvKgj gÛj g„Z Zviv 884476130577     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৬ ÕÕ Qv‡bvqvi †nv‡mb ÕÕ †mivR DwÏb 884476130578     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৭ ÕÕ Avt gwR` ÕÕ Iqv‡R` Avjx 884476130579     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৮ ÕÕ  †Mvjvg †nv‡mb          ÕÕ 884476130580     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

১৯৯৯ ÕÕ †gv¯Ídv gÛj g„Z Aveyj Kvjvg 884476130581     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০০ ÕÕ gwZqvi ingvb ÕÕ Qv‡e` Avjx 884476130582     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০১ ÕÕ nvwg`yj ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb 884476130583     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০২ ÕÕ Avt Avjxg g„Z iIkb Avjx 884476130584     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০৩ ÕÕ iwdKzj Bmjvg ÕÕ QvËvi gÛj 884476130585     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০৪ ‡gvQvt Qv‡jnv †eMg ‡gvt †Mvjevi 884476130586     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০৫ ‡gvt ev‡iK gÛj g„Z Aveyj †nv‡mb 884476130587     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০৬ ÕÕ Avjg AvK›` ÕÕ Aveyj †nv‡mb AvKt 884476130588     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০৭ ‡gvQvt Rwgjv †eMg  †gvt Avmv` Avjx 884476130589     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০০৮ ‡gvt Avkivdzj g„Z Avmv` Avjx 884476130590     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi
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২০০৯ ÕÕ ¯^cb gÛj  Kwj gÛj 884476130591     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১০ ÕÕ  †jey gÛj  dwb gÛj 884476130592     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১১ ÕÕ Avt gwR` ÕÕ Qvgv` gÛj 884476130594     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১২ ÕÕ Avt gwZb          ÕÕ 884476130595     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৩ ÕÕ Avt gwZb g„Z iIkb Avjx 884476130596     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৪  †gvt †gvkvid †nv‡mb ÕÕ byi ‡gvnv¤§v` 884476130597     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৫ ‡gvQvt kwiKb  †gvt bRiæj miKvi 884476130598     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৬ ‡gvt iwnR DwÏb AvKevi †nv‡mb L. 884476130599     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৭ ÕÕ  †`‡jvqvi †nv‡mb g„Z gyÝx Lv‡`g 884476130600     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৮ ÕÕ Avt Lv‡jK AvjnvR Aveyj 884476130601     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০১৯ ‡gvQvt kvgQybœvnvi  ‡gvt Avt Lv‡jK 884476130602     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২০ ‡gvt bex miKvi g„Z Pv›`y miKvi 884476130603     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২১ ‡gvQvt Av`yix †eMg AvgRv` miKvi 884476130604     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২২ ‡gvt Avt gvbœvb mit g„Z AvdvR 884476130605     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৩ ÕÕ iwng miKvi       ÕÕ 884476130606     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৪ ‡gvQvt Rv‡e`v LvZzb MMb gÛj 884476130607     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৫ ‡gvt Avt Mdzi Luv g„Z bvg`vi Luv 884476130608     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৬ ÕÕ Avt iDd ‡kL ÕÕ †gv³vi †kL 884476130609     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৭ ÕÕ iwk`  †gvt AvKevi Avjx 884476130610     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৮ ‡gvQvt Qv‡gjv g„Z kxZj 884476130611     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০২৯ ‡gvt †Mvjvg †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884476130612     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩০ ÕÕ Kvgvj †kL ‡Mvjvg ‡nv‡mb 884476130613     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩১ ÕÕ kvgQyj nK g„Z Av‡`j †kL 884476130614     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩২ ÕÕ AvwbQzi ingvb ÕÕ AvwRRyi †kL 884476130615     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৩ ÕÕ Avwgiæj Bmjvg ÕÕ †Mvjvg †nvt †kL 884476130616     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৪ ÕÕ  †Kvgj †kL ‡gvt kIKZ Avjx 884476130617     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৫ ÕÕ Avt iDd g„Z †nv‡mb Avjx 884476130618     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৬ ‡gvQvt gywbœ †eMg ÕÕ byiæj nK 884476130619     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৭ ÕÕ Avd‡ivRv Av³vi ‡gvt iwdKzj 884476130620     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৮ ÕÕ wibv †eMg dqRyj †kL 884476130621     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৩৯ ‡gvt nweei ingvb AvQv` 884476130622     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪০ ÕÕ nvRx kvwnb g„Z evei †kL 884476130623     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪১ ÕÕ wd‡ivR gÛj Av‡bvqvi †nv‡mb 884476130624     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪২ ÕÕ byiæj Bmjvg g„Z VvÛz gÛj 884476130625     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৩ ÕÕ ZvBRyj †kL ÕÕ kIKZ 884476130626     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৪ ÕÕ Kweiyj †kL ‡gvt Avt QvËvi 884476130627     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৫ ÕÕ  †Mvjvg AvRg g„Z Zviv gÛj 884476130628     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৬ ÕÕ ‡iRvDj Kwig mit ÕÕ RyeŸvi 884476130629     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৭ ‡gvQvt †iby †eMg ‡gvt AvBqye Avjx 884476130630     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৮ ‡gvt Ry‡qj miKvi g„Z iæ¯Íg Avjx 884476130631     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৪৯ ÕÕ Avjx Avn¤§v` ÕÕ AvgRv` 884476130632     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫০ ‡gvQvt †invbv ÕÕ Avt AvwRR 884476130633     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫১ ‡gvt wjKQb †kL g„Z kvnRvnvb 884476130634     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫২ ÕÕ Qvjvg miKvi ÕÕ ReŸvi miKvi 884476130635     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫৩ ‡gvQvt gb&Ryqviv †eMg ‡gvt †Mvjvg  †gv¯Ídv 884476130636     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫৪ ‡gvt iwdKzj Bmjvg g„Z nv‡Zg Avjx 884476130637     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫৫ ‡gvQvt Qvjgv †eMg ‡gvt iwdKzj 884476130638     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫৬ ‡gvt wd‡ivR †di‡`Šm g„Z bv‡qe DwÏb 884476130639     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫৭ ‡gvQvt mv_x †eMg ‡gvt gwbiæj 8'84476130640     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi
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২০৫৮ ÕÕ AvQgv †eMg ÕÕ iv¾vK gÛj 884476130641     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৫৯ ‡gvt byiæj Bmjvg ÕÕ wbRve DwÏb 884476130642     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬০  †gvQvt m~h© LvZzb ÕÕ Avnmvb nvexe 884476130643     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬১  †gvt eiKZ †kL g„Z Aveyj †nvt 884476130644     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬২ ÕÕ AvIqvj miKvi ÕÕ Avqbvj miKvi 884476130645     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৩ ÕÕ gwgb gÛj ÕÕ Q‡ãi gÛj 884476130646     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৪ ÕÕ jvey miKvi ÕÕ wbRve DwÏb 884476130647     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৫ ÕÕ †iRvDj Kwig g. gZ©yRv Avjx 884476130648     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৬ ÕÕ gvmy` ivbv g„Z AvgRv` 884476130649     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৭ ÕÕ gybœy gÛj ÕÕ nv‡Pb Avjx g. 884476130650     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৮ ÕÕ Avt gwZb †kL ÕÕ mi` Avjx 884476130651     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৬৯ ÕÕ †mvjvqgvb g„Z Q‡ãi 884476130652     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭০ ÕÕ byiæj nK ÕÕ Avt gwR` 884476130653     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭১ ÕÕ BKevj †nv‡mb ÕÕ Qvey †kL 884476130654     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭২ ÕÕ Bgvb nvmvb Avey e°vi †kL 884476130655     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৩ ÕÕ †Mvjvg †nv‡mb ‡gvt Avt Qvjvg cÖvs 884476130656     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৪ ÕÕ Avt Qvjvg gÛj g„Z gb&Ryi 884476130657     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৫ ÕÕ †gvK‡Q` †kL g‡ni DwÏb 884476130658     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৬ ÕÕ iweDj Bmjvg g„Z nhiZ Avjx 884476130659     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৭ ÕÕ mvjvDwÏb ÕÕ †gv³vi †kL 884476130660     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৮ ÕÕ dviæK Avn‡g` ÕÕ gvnZve 884476130661     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৭৯ ÕÕ Avjg AvK›` ‡gvt Aveyj †nvt 884476130662     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮০ ÕÕ ‡gvRv‡¤§j nK g„Z  †LvKv AvK›` 884476130663     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮১ ÕÕ mvnve DwÏb †kL ÕÕ AvdZve 884476130664     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮২ ÕÕ Avt Lv‡jK miKvi ÕÕ AvKei miKvi 884476130665     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৩ ‡gvQvt kvwnbyi  †gvt gv‡jK 884476130666     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৪ ‡gvt myiær Rvgvb ÕÕ Bgvb Avjx 884476130667     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৫  ÕÕ Avey nvwbd ÕÕ Avt KzÏym 884476130668     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৬ ÕÕ kv‡ne Avjx ‡gvt MMb 884476130669     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৭ ÕÕ bv‡qe Avjx        ÕÕ 884476130670     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৮ ‡gvQvt †ivwKqv †eMg ‡gv¯Ívnvi 884476130671     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৮৯  †gvnv¤§v` cÖvs g„Z Rû cÖvs 884476130672     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯০ ‡gvt Av‡bvqvi gÛj ÕÕ Iqv‡n` Avjx 884476130673     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯১ ÕÕ Avt Rwjj  †gvt Avt Mdzi 884476130674     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯২  †gvQvt Av‡bvqviv †eMg g„Z Avt ReŸvi 884476130675     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৩ ÕÕ gvwdqv LvZzb ÕÕ †ejvj 884476130676     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৪ ‡gvt dRjyj nK miKvi RyeŸvi Avjx 884476130677     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৫ ÕÕ Avt Qvjvg miKvi ‡gvt AvdQvi Avjx 884476130678     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৬ ÕÕ jvfjy Avjg g„Z IqvwQgywÏb 884476130679     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৭ ÕÕ dinv` miKvi ÕÕ kwn`yj Bmjvg 884476130680     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৮ ‡gvQvt †ivwRbv †eMg ‡gvt †Lv`ve· 884476130381     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২০৯৯ ‡gvt byi Bmjvg g„Z VvÛz 884476130682     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০০ ÕÕ AvZvnvi Avjx ÕÕ Rvjvj DwÏb 884476130683     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০১  †gvnv¤§v` AvwRR ÕÕ Avt Zg‡Qi g. 884476130684     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০২ ‡gvt nvmvb Avjx ‡gvt Avey nvwbd 884476130685     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০৩ ÕÕ kvnRvnvb g„Z Gev` 884476130686     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০৪ ÕÕ Avj-Avwgb miKvi ÕÕ kv‡n` Avjx     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০৫ ÕÕ Avt gwR` cÖvs ÕÕ nviæb 884476130688     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০৬ ÕÕ nvB †kL ÕÕ †m‡K›`vi Avjx 884476130689     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi
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২১০৭ ÕÕ dviæK Avn‡g` ÕÕ gvnZve 884476130690     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০৮ ÕÕ Avey Zv‡ni †kL ‡gvt †mvnive 884476130691     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১০৯ ÕÕ iwdK miKvi g„Z ingZ Avjx 884476130692     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১০ ÕÕ gqbvj gÛj ÕÕ Bgvb 884476130693     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১১ ÕÕ Avt iv¾vK ÕÕ bBgywÏb 884476130694     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১২ ÕÕ Avt ev‡iK miKvi      ÕÕ 884476130695     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১৩ ÕÕ byi Bmjvg miKvi g„Z bBgywÏb 884476130696     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১৪ ÕÕ Rvgvj DwÏb  cÖvs ÕÕ dRi DwÏb 884476130697     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১৫ ÕÕ Bgvb †nv‡mb ÕÕ Avey eK&Kvi 884476130698     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১৬ ÕÕ `yjvj †nv‡mb g„Z AvwjgywÏb 884476130699     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১৭ ÕÕ gbœvd gÛj Qe‡`i gÛj 884476130700     ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২১১৮ ÕÕ Avt iv¾vK g„Z Ryovb cÖvs 884476130701  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১১৯ ÕÕ Avt MwY ÕÕ Ryovb cÖvs 884476130702  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২০ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ÕÕ †`‡jvqvi 884476130703  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২১ ÕÕ Avt KzÏym g„Z AveŸvm Avjx 884476130704  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২২ ÕÕ Avwgiæj ‡gvt gvbœvb 884476130705  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৩ ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb ÕÕ iwdKyj Bmjvg 884476130706  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৪ ‡gvt igRvb Avjx g„Z AveŸvm 884476130707  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৫ ÕÕ †Mvjvg gIjv ÕÕ †MvjRvi ‡nv‡mb 884476130708  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৬ ÕÕ wKib ÕÕ Aveyj 884476130709  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৭ ÕÕ nhiZ Avjx g„Z Ryovb AvK›` 884476130710  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৮ ÕÕ Zdv¾j ÕÕ Rg‡mi AvK. 884476130711  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১২৯ ÕÕ Qv‡bvqvi †nv‡mb ÕÕ †gvRv‡¤§j 884476130712  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩০ ÕÕ nvq`vi Avjx g„Z Rv‡e` 884476130713  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩১ ‡gvQvt kvnvbvR  †gvt †`jevi cÖvs 884476130714  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩২ ‡gvt Rûiæj Zvs g„Z †`‡jvqvi 884476130715  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৩ ÕÕ QvKvZ ÕÕ AvRvnvi 884476130717  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৪ ÕÕ e°vi ÕÕ Rg‡mi Avjx 884476130718  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৫ ÕÕ Kvjy cÖvs ‡gvt kvgPzj nK 884476130719  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৬ ÕÕ kvgPzj nK AvK›` g„Z Rwmg DwÏb 884476130720  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৭ ÕÕ †ejøvj †nv‡mb ÕÕ Avey Zv‡ni 884476130721  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৮ ÕÕ kvnRvnvb Avjx ‡gvt gyZz©Rv 884476130722  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৩৯ ÕÕ †iRvDj Kwig g„Z QvjvgZ 884476130723  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪০ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb ÕÕ †gvRv‡¤§j 884476130274  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪১ ÕÕ byiæj Bmjvg ‡gvt Rv‡e` Avjx 884476130725  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪২ ÕÕ Bmjvg cÖvs evnv`yi 884476130726  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৩ ‡gvQvt K‡gjv †eMg ‡gvt RwZ AvK›` 884476130727  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৪ ‡gvt kvn Avjg g„Z gv½b Zvs 884476130728  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৫ ÕÕ dRj AvK›` ÕÕ AvwRRj 884476130729  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৬ ÕÕ †Mvjvg †nv‡mb ÕÕ †gvkvid 884476130730  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৭ ÕÕ gyiZzi Avjx cÖvs ÕÕ gwRei 884476130732  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৮ ÕÕ †gvbœvd ÕÕ Avt gwR` 884476130733  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৪৯ ÕÕ Lwjj Zvs ÕÕ gv½b Zvs 884476130734  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫০ ÕÕ ingvb g„Z evnv`yi 884476130735  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫১ ‡gvt Avt jw_e cÖvs ÕÕ Ryovb cÖvs 884476130736  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫২ ÕÕ evejy cÖvs ÕÕ †gvRv‡¤§j 884476130737  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫৩ ÕÕ nvwg` L›`t ÕÕ `wei DwÏb 884476130738  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫৪ ÕÕ Avqye Lvb  †gvt dwKi DwÏb 884476130739  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫৫ ‡gvQvt iæex †eMg ‡gvt wely cÖvs 884476130740  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi
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২১৫৬ ‡gvt Avjg ÕÕ Avt gvbœvb 884476130741  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫৭ ÕÕ Qvgv` AvK›` g„Z Ggvb 884476130742  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫৮ ÕÕ Avt gvbœvb AvK. ÕÕ nv‡Zg Avjx 884476130744  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৫৯ ‡gvQvt iIkbviv ‡gvt Kv`y L›`. 884476130745  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬০ ‡gvt †gvwgb AvK›` ÕÕ Avt gwR` 884476130746  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬১ ÕÕ evPb cÖvs g„Z Rg‡mi 884476130747  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬২ ÕÕ †ejøvj †nv‡mb ‡gvt †gvm‡jg 884476130748  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৩ ÕÕ †Qvinve Avjx g„Z evnv`yi 884476130749  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৪ ÕÕ iweDj Avjg ÕÕ AvwRRj Avt 884476130750  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৫ ÕÕ Kv½vj gÛj ÕÕ dwKi gÛj 884476130751  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৬ ÕÕ Lv‡jK AvK. g„Z wbRvg 884476130752  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৭ ‡gvQvt wgbv LvZzb  †gvt mwn` 884476130753  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৮ ÕÕ bvRgv ÕÕ S›Uz AvK›` 884476130754  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৬৯ ‡gvt †gvRvd&di g„Z †gv¯Ívnvi 884476130755  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭০ ÕÕ QvËvi AvK›` ÕÕ Ggvb Avjx 884476130756  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭১ ÕÕ `yjvj cÖvs ÕÕ †nv‡mb cÖvs 884476130757  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭২ ÕÕ AvZvnvi ÕÕ AvwRRj 884476130758  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৩ ÕÕ `yjvj AvK›` ÕÕ wmivR Avjx 884476130759  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৪ ÕÕ Avt iwng g„Z Ryovb cÖvs 884476130760  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৫ ‡gvQvt cwj LvZzb ÕÕ Avjx Avkivd 884476130761  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৬ ÕÕ Kbv LvZzb ÕÕ nvbœvb gÛj 884476130762  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৭ ‡gvt ingZ L›`Kvi ÕÕ dwKi 884476130763  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৮ ÕÕ nhiZ Avjx g„Z Iqv‡n`  884476130764  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৭৯ ÕÕ byiæj Bmjvg ÕÕ gb‡Qi 884476130765  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮০ ÕÕ nvwjg Luv ÕÕ gwR` Luv 884476130766  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮১ ÕÕ Kzigvb Avjx ‡gvt Av‡bQ 884476130767  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮২ ‡gvt †gvb‡Qi Avjx Av. g„Z myRve Avjx 884476130768  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৩ ÕÕ Avt ingvb ÕÕ KwQi gÛj 884476130769  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৪ ÕÕ Avt Qvjvg       ÕÕ 884476130770  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৫ ÕÕ Rwjj ÕÕ gv½b Zvs 884476130771  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৬ ÕÕ †gvRv‡¤§j nK ÕÕ Av‡bP 884476130772  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৭ ÕÕ AvjxgywÏb miKvi ÕÕ nwe gÛj 884476130773  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৮ ÕÕ QvBdzj cÖvs g„Z †Mvjevi cÖvs 884476130774  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৮৯ ÕÕ †jvKgvb miKvi ÕÕ gb‡Qi 884476130775  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯০ ÕÕ Q‡ãi Avjx ÕÕ Kog Avjx 884476130776  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯১ ÕÕ kvn-Avjg miKvi ÕÕ byiæj Bmjvg 884476130777  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯২ ÕÕ BmviZ AvK›` ÕÕ Ryovb 884476130778  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৩ ‡gvQvt  iv‡eqv LvZzb ¯^vgx-‡mwjg 884476130780  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৪ ‡gvt dRj cÖvs ‡gvt †Kvievb 884476130781  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৫ ÕÕ AvdQvi Avjx ÕÕ Av‡n` Avjx 884476130782  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৬ ÕÕ †Kvievb Avjx g„Z Avn¤§` cÖvs 884476130783  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৭ ÕÕ gv‡R` Avjx ÕÕ Av‡e` cÖvs 884476130784  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৮ ‡gvQvt Aweib LvZzb ¯^vgx- Agi Avjx mit 884476130785  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২১৯৯ ‡gvt Bgvb †nv‡mb g„Z evnv`yi 884476130786  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০০ ÕÕ wmwÏK cÖvs ÕÕ †Kvievb 884476130787  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০১ ÕÕ Rûiæj miKvi ‡gvt AvjvDwÏb 884476130788  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০২ ÕÕ AvRg AvK›` g„Z Ryovb AvK›` 884476130789  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০৩ ÕÕ GKivgyj nK ÕÕ GQve AvK›` 884476130790  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০৪ ÕÕ iwk` cÖvs ÕÕ †Mv‡Äi 884476130791  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi
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২২০৫ ÕÕ Aveyj ‡nv‡mb ÕÕ GgviZ 884476130792  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০৬ ÕÕ Avt nvwKg ÕÕ gyQve 884476130793  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০৭ ÕÕ eyÏy AvK›` ÕÕ †divR AvK›` 884476130794  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০৮ ‡gvQvt cvifxb †eMg Avt wjUb 884476130795  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২০৯ ‡gvt nvq`vi †gvjøv g„Z †mi Avjx 884476130796  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১০ ÕÕ †Mvjvg †gv¯Ídv ÕÕ †MvjRvi cÖvs 884476130797  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১১ ÕÕ myRveZ Avjx ÕÕ `ynv cÖvs 884476130798  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১২ ÕÕ Avjg †mL ÕÕ jvjy †kL 884476130799  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৩ ÕÕ gxi †mivRyj ÕÕ gwRei 884476130800  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৪ ÕÕ †mwjg cÖvs ÕÕ Kvb&Pz 884476130801  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৫ ÕÕ nweei ingvb  †gvt ‡Kvievb 884476130802  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৬ ÕÕ †njvj cÖvs ÕÕ nweei ingvb 884476130803  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৭ ÕÕ †ejøvj cÖvs         ÕÕ 884476130804  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৮ ÕÕ Avt KzÏym  cÖvs g„Z evnv`yi 884476130805  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২১৯ ÕÕ myiærRvgvb ÕÕ Av‡bP 884476130806  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২০ ÕÕ gxi kwn`yj ÕÕ Rv‡e` 884476130807  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২১ ÕÕ nvwg`yj Bmjvg ‡gvt Avt jwZd Av. 884476130808  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২২ ‡gvQvt jvj evby Avey mvB` 884476130810  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৩  †gvt byi Bmjvg g„Z ce©Z Avjx 884476130811  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৪ ÕÕ Avt iv¾vK ÕÕ dwKi AvK›` 884476130812  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৫ ÕÕ Av³vi cÖvs ‡gvt Aveyj †nvt 884476130813  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৬ ÕÕ †mvnive gxi g„Z Rv‡e` gxi 884476130814  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৭ ÕÕ ingZzj cÖvs ÕÕ `v‡ivM Avjx 884476130815  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৮ ÕÕ mgvR Avjx ÕÕ kvnRvnvb 884476130416  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২২৯ ‡gvQvt jvKx LvZzb  †gvt •mq` cÖvs 884476130817  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩০ ‡gvt kwn` L. g„Z Rwni DwÏb 884476130818  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩১ ÕÕ Av³vi L›`Kvi ÕÕRwni L. 884476130819  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩২ ÕÕ Rvgvj DwÏb ÕÕ AvQve DwÏb 884476130820  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৩ ÕÕ AvjZve †nv‡mb  ÕÕ gwRei ingvb 884476130821  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৪ ÕÕ Avey Kvjvg ÕÕ awb †kL 884476130822  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৫ ÕÕ kvnv`r †nv‡mb cÖvs g„Z Aveyj †nv‡mb cÖvs 884476130823  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৬ ÕÕ AvjvDwÏb gÛj ÕÕ Rv‡Ki gÛj 884476130824  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৭ ÕÕ wd‡ivR AvK›` ÕÕ AvwRRj nK 884476130825  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৮ ÕÕ Lwjj gÛj ÕÕ AvK‡Kj 884476130826  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৩৯ ‡gvQvt Wwj †eMg  †gvt gwZDi ingvb 884476130827  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪০ ÕÕ dwi`v †eMg ÕÕ †`jevi 884476130828  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪১ ‡gvt QvBdzj Bmjvg g„Z nv‡Pb Avjx 884476130829  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪২ ÕÕ †mvbvDjøvn cÖvs ‡gvt Av‡ni Avjx 884476130830  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৩ ÕÕ †gvm‡jg DwÏb g„Z gq`vb 884476130831  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৪ ÕÕ mvgv` AvK›` ÕÕ †divR 884476130832  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৫ ÕÕ dRj gÛj ÕÕ Gjvwn e· 884476130833  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৬ ÕÕ jvj Puv` cÖvs g„Z †g‡ni 884476130834  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৭ ‡gvQvt ivbx LvZzb ÕÕ †gveviK 884476130835  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৮ ‡gvt Rqbvj AvK›` GQve AvK›` 884476130836  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৪৯ ‡gvQvt wkwi †eMg Qeyi cÖvs 884476130837  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫০ ‡gvt evejy Zvs g„Z †`‡jvqvi 884476130838  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫১ ÕÕ byiæj Bmjvg ÕÕ AvdRvj 884476130839  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫২ ÕÕ AvKevi gÛj       ÕÕ 884476130840  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫৩ ÕÕ Avt Qvjvg ÕÕ  †jvKgvb 884476130841  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi
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২২৫৪ ‡gvQvt Av‡gbv †eMg ¯^vgx- †Mvjg gIjv 884476130842  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫৫ ‡gvt Lv‡jK g„Z Qvgv` 884476130843  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫৬ ‡gvQvt kvwn`v LvZzb ÕÕ Avt iwk` 884476130844  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫৭ ÕÕ jvfjx LvZzb ¯^vgx-AvjgMxi †nvt 884476130845  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫৮ ‡gvnv¤§v` Avjx ÕÕ `v‡ivM Avjx 884476130847  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৫৯ ‡gvt AgRv` g„Z Av‡Li 884476130848  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬০ ÕÕ nvmgZ Avjx ÕÕ Rg‡mi cÖvs 884476130849  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬১ ÕÕ †gvZv‡je cÖvs ÕÕ dvivR cÖvs 884476130850  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬২ ÕÕ iwnR cÖvs          ÕÕ 884476130851  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৩ ÕÕ AvjZve †nv‡mb  g„Z bvwRi 884476130852  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৪ ‡gvQvt Qv‡jnv †eMg ¯^vgx - AvKevi 884476130853  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৫  †gvt gvgyb  †gvt  †Kvievb 884476130854  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৬ ÕÕ †gvZv‡je          ÕÕ 884476130855  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৭ ‡gvQvt wejwKQ LvZzb ¯^vgx - †gvK‡jQzi 884476130856  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৮  †gvt gxi †gv¯Ív‡n` Avjx mv‡`K Avjx 884476130857  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৬৯ ‡gvQvt †nvm‡bqviv  †mv‡nj ivbv 884476130858  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭০ ‡gvt Zdv¾j miKvi g„Z †gvb‡Qi miKvi 884476130859  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭১ ÕÕ gxi RvwKi †nv‡mb ÕÕ nweei ingvb 884476130860  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭২ ÕÕ Avwgbyj Bmjvg Bgvg Zvs 884476130861  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৩ ÕÕ nvmvb nvRx Avãym mvgv` 884476130862  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৪ ÕÕ nvq`vi cÖvs g„Z †mvevnvb 884476130863  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৫ ÕÕ Rnyiæj Bmjvg ÕÕ Avd‡Qi cÖvs 884476130864  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৬ ÕÕ Gb`v`yj nK ÕÕ †`‡jvqvi †nv‡mb 884476130865  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৭ ÕÕ Kjg AvK›` ÕÕ AvwRRj 884476130866  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৮ ÕÕ Avt QvËvi ÕÕ Ggvb 884476130867  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৭৯ ÕÕ kwn`yj Bmjvg g„Z †MvjRvi AvK›` 884476130868  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮০ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ÕÕ Avt Qvgv` 884476130869  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮১ ÕÕ AvgvbZ Avjx ÕÕ Rg‡mi 884476130870  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮২ ÕÕ Avt QvËvi ÕÕ Kwig gÛj 884476130871  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৩ ÕÕ iwdKzj Bmjvg ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130872  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৪ ÕÕ nviæb ÕÕ †gvRv‡¤§j 884476130873  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৫ ÕÕ †mvnive cÖvs g„Z †nv‡mb 884476130874  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৬ ÕÕ Avt AvwRR †kL ÕÕ †mvevnvb 884476130875  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৭ ÕÕ Kwig ÕÕ gv½b 884476130876  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৮ ÕÕ Avt Kvqyg ÕÕ Q‡ãi Avjx cvs 884476130877  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৮৯ ÕÕ nvmvb Bgvg Zvs ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130878  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯০ ÕÕ Avmjvg Zvs ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130879  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯১ ÕÕ iv¾vK cÖvs g„Z w`jy 884476130880  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯২ ÕÕ gb‡Qi Avjx Av. ÕÕ myRve Avjx 884476130881  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৩ ÕÕ eyÏy gÛj ÕÕ wbRvg 884476130882  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৪ ‡gvQvt myjZvbv  †gvt ‡iRvDj 884476130883  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৫ ‡gvt nwe gÛj g„Z GšÍvR 884476130884  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৬ ÕÕ Av³vi †nv‡mb ÕÕ ingZyjøvn gÛj 884476130885  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৭ ÕÕ gwdR cÖvs ÕÕ AveŸvm 884476130886  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৮ ÕÕ ¯^cb wgqv ÕÕ †mvevnvb L›`Kvb 884476130887  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২২৯৯ ÕÕ  †ejøvj gÛj  †gvt Avt Kwig 884476130888  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২৩০০ ÕÕ Avt Kwig ÕÕ Avt Mdzi 884476130889  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২৩০১ ÕÕ AvRg AvK›` g„Z AvwRg 884476130890  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২৩০২ ÕÕAvt jwZd AvK›` ÕÕ AvwRRyj nK 884476130891  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi
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২৩০৩  †gvQvt ‡Qvwbqv  †gvt gvngy`yj nK 884476130892  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২৩০৪ ‡gvt mv‡ivqvi †nv‡mb cÖvs g„Z †nv‡mb Avjx 884476130893  †PŠevox cwðgivq †`ŠjZcyi

২৩০৫ ÕÕ AveŸvm Avjx ÕÕ AvQve Avjx AvK›` 884476130894  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩০৬ ÕÕ Kwig AvK›`           ÕÕ 884476130895  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩০৭ ÕÕ †kZj AvK›`            ÕÕ 884476130896  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩০৮ ÕÕ eveyj AvK›` ÕÕ AvQve Avjx AvK›` 884476130897  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩০৯ ÕÕ gKeyj AvK›` g„Z Avn¤§` 884476130898  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১০ ÕÕ AvjKvQ ÕÕ Rqbvj gÛj 884476130899  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১১ ÕÕ Avt Kv‡`i ÕÕ Imgvb Mwb ïKzi 884476130900  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১২ ÕÕ ¯^cb cvi‡fR ÕÕ Imgvb Mwb gÛj 884476130901  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৩ ÕÕ byiæj Bmjvg ÕÕ †mvbvDjøvn gÛj 884476130902  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৪ ÕÕ †ejvj gÛj ÕÕ Imgvb Mwb 884476130903  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৫ ‡gvQvt dv‡Zgv ‡gvt †ejøvj 884476130904  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৬ ‡gvt nvbœvb ÕÕ Imgvb Mwb 884476130905  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৭ ‡gvQvt ixbv †eMg ÕÕ AvKei AvK›` 884476130306  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৮ ‡gvt nviæb g„Z gyRvd&di 884476130907  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩১৯ ‡gvQvt KzjQzg †gvt Gbvgyj nK `yjvj 884476130908  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২০ ‡gvt Avt jw_e AvK›` g„Z Ryovb AvK›` 884476130909  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২১ ÕÕ †mwjg AvK›` ÕÕ gyRvd&di 884476130910  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২২ ÕÕ nvq`vi Avjx ÕÕ gyRvd&di AvK›`  884476130911  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৩ ÕÕ Avqbvj nK ÕÕ kv‡ne Avjx 884476130912  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৪ ÕÕ ev‡iK gÛj ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130914  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৫ ÕÕ AvKZvi ÕÕ Aveyj AvK›` 884476130915  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৬ ÕÕ wg›Uz AvK›` ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476130916  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৭ ÕÕ cvlvb Avjx          ÕÕ 884476130917  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৮ ÕÕ †mv‡nj ivbv ‡gvt iwk` AvK›` 884476130918  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩২৯ ÕÕ Avt gwZb g„Z Avqbvj nK 884476130919  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩০ ÕÕ gyKzj AvK›` ÕÕ jvj wgqv 884476130920  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩১ ÕÕ eKyj jvj wgqv 884476130922  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩২ ÕÕ iwdKzj Bmjvg g„Z Avt AvwRR A. 884476130923  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৩ ÕÕ ew`D¾vgvb ÕÕ †`‡jvqvi AvK›` 884476130924  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৪ ÕÕ BKevj ÕÕ gqbvj AvK›` 884476130925  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৫ ÕÕ Avqye Avjx  ÕÕ jvj wgqv  AvK›` 884476130926  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৬ ÕÕ Gbvgyj Bmjvg ‡gvt †mivRyj Bmjvg 884476130927  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৭ ‡gvt AvjvDwÏb ÕÕ Puv` AvK›` 884476130928  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৮ ÕÕ Puv` Avjx g„Z GRvi AvK›` 884476130929  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৩৯ ÕÕ  †gvKv‡Ïm ÕÕ †gvK‡Q` AvK›` 884476130930  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪০ ÕÕ †mvnive Avjx ÕÕ Avn¤§` AvK›` 884476130931  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪১ ÕÕ Rv‡Ki Avjx ‡gvt Puv` Avjx 884476130932  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪২ ÕÕ byibex AvK›` g„Z jvj wgqv 884476130933  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৩ ÕÕ ev`kvn gÛj ÕÕ Ryovb gÛj 884476130934  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৪ ÕÕ iRe Avjx ÕÕ GRve A: 884476130936  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৫ ÕÕ dviæL Av: ‡gvt iRe Avjx 884476130937  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৬ ÕÕ kvnv`r Av. g„Z gdv¾j †nvt 884476130938  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৭ ÕÕ †Mvjvg †gv¯Ídv ÕÕ Avt ReŸvi 884476130939  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৮ ÕÕ jyrdi nvB          ÕÕ 884476130940  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৪৯ ÕÕ Aveyj Kvjvg g„Z Imgvb Av. 884476130941  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫০ ÕÕ mv‡bvqvi Av. ÕÕ nv‡Pb AvK›` 884476130942  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫১ ‡gvQvt cvwcqv kvnRvgvj AvK›` 884476130943  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi
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২৩৫২  †gvt Avey e°vi g„Z gwdR AvK›` 884476130944  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৩ ÕÕ †Mvjvg dviæK            ÕÕ 884476130945  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৪ ÕÕ QvBdzj Bmjvg g„Z nv‡Pb Avjx 884476130946  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৫ ÕÕ m`i Avjx ÕÕ gwdR AvK›` 884476130947  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৬ ÕÕ Avt nvwKg gÛj ÕÕ Ryovb gÛj 884476130948  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৭ ÕÕ kwn`yj gÛj        ÕÕ 884476130949  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৮ ÕÕ mvBdzj AvK›` g„Z myiærRvgvb 884476130950  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৫৯ ÕÕ Avt Kv‡`i gÛj ÕÕ nweei gÛj 884476130951  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬০ ÕÕ Avjx Avn¤§v` ÕÕ ZwKRDwÏb miKvi 884476130952  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬১ ÕÕ Avt gv‡jK ÕÕ nweei ingvb 884476130953  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬২ ÕÕ Kwig gÛj ÕÕ nvweei ingvb 884476130954  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৩ ÕÕ †gvbœvd gÛj ÕÕ nvweei gÛj 884476130955  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৪ ÕÕ kwn`yj AvK›` ÕÕ g‡qRDwÏb 884476130956  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৫ ÕÕ BQvnvK ÕÕ Beªvwng AvK›` 884476130957  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৬ ÕÕ nvwg`yj Bmjvg ÕÕ Ryovb †kL 884476130958  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৭ ÕÕ gwbiæj Bmjvg ÕÕ nweei gÛj 884476130959  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৮ ÕÕ byiæj Bmjvg g„Z nv‡Pb gÛj 884476130960  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৬৯ ÕÕ iwdKzj Bmjvg ÕÕ Avt iwk` 884476130961  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭০ ÕÕ Rnyiæj Bmjvg ‡gvt Avqbvj miKvi 884476130962  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭১ ÕÕ †mwjg miKvi ÕÕ Avt iwk` 884476130963  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭২ ÕÕ iæûj Avwgb ÕÕ Avey Zv‡ni 884476130964  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৩ ÕÕ Avt nvwg` AvK›` g„Z wRwjgDwÏb 884476130965  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৪ ÕÕ †gvnv¤§vv` Avjx ÕÕ gni Avjx miKvi 884476130966  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৫ ÕÕ Avt iwng miKvi ÕÕ byiæj nK 884476130967  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৬ ‡gvQvt jvwK LvZzb  †gvt Avt Mdzi 884476130968  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৭ ‡gvt kwn`yj Bmjvg g„Z byiæj nK 884476130969  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৮ ÕÕ gqbyj nK miKvi ÕÕ byiæj nK 884476130970  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৭৯ ÕÕ †ejøvj †nv‡mb ‡gvt Ryovb 884476130971  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮০ ÕÕ bRiæj Bmjvg miKvi g„Z ‡gvK‡Q` Avjx 884476130972  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮১ ÕÕ Avwgbyj Bmjvg ÕÕ Avt ingvb cÖvs 884476130973  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮২ ÕÕ Avey eKvi ÕÕ Rqbvj miKvi 884476130974  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৩ ÕÕ Rnyiæj Bmjvg miKvi  ÕÕ †gvK‡Q` 884476130975  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৪ ÕÕ gqbvj nK g„Z gwZqvi ingvb 884476130976  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৫ ÕÕ kwn`yj Bmjvg           ÕÕ 884476130977  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৬ ÕÕ kvwnb miKvi           ÕÕ 884476130978  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৭ ÕÕ Igi dviæK  †gvt Avt Qvjvg 884476130979  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৮ ÕÕ AvjZve †nv‡mb g„Z Avt Qvjvg 884476130980  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৮৯ ' ‡MvjRvi gÛj ÕÕ evRy gÛj 884476130981  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯০ ÕÕ †mivRyj Bmjvg g„Z Avt Qvjvg 884476130982  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯১ ÕÕ jvj wgqv miKvi ÕÕ Pv›`y miKvi 884476130983  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯২ ÕÕ Avt gvbœvb g. ‡gvt gqbvj nK 884476130984  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৩ ÕÕ dRjyj nK ÕÕ Avt Qvjvg 884476130985  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৪ ÕÕ gqbvj nK g„Z nv‡Pb gÛj 884476130986  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৫ ÕÕ  †LvKv gÛj ÕÕ `v‡bQ 884476130987  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৬ ÕÕ Avt gwR` gÛj ÕÕ evRy gÛj 884476130988  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৭ ÕÕ †gvm‡jg DwÏb ÕÕ nv‡Pb Avjx 884476130989  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৮ ÕÕ Avt Lv‡jK ÕÕ Av‡`j DwÏb cÖvs 884476130990  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৩৯৯ ‡gvt †gv³vi †nv‡mb g„Z evRy gÛj 884476130992  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০০ ÕÕ Avt KzÏym cÖvs ÕÕ AvRMi 884476130993  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi
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২৪০১ ÕÕ gvnveyeyj nK ‡gvt gyRvd&di 884476130994  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০২ ÕÕ  †mwjg ÕÕ Avt KzÏym cÖvs 884476130995  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৩ ÕÕ dwb miKvi ÕÕ AveŸvm miKvi 884476130996  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৪ ÕÕ AveŸvm miKvi g„Z M‡Äi Avjx 884476130997  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৫ ÕÕ myRveZ Avjx ÕÕ iRb Avjx 884476130998  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৬ ÕÕ AvjvDwÏb ÕÕ AvgRv` †nv‡mb 884476130999  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৭ ÕÕ iÄy gÛj ÕÕ †RjKv` 884476131000  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৮ ‡gvQvt †mwjbv evnviæj Bmjvg 884476131001  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪০৯ ‡gvt Avt iwk` g„Z  †m‡K›`vi 884476131002  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১০ ‡gvQvt cwi †eMg ÕÕ dRj AvK›` 884476131003  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১১ ‡gvt GKivgyj nK ÕÕ Bgvb AvK›` 884476131004  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১২ ÕÕ nv‡Pb cÖvs ÕÕ nvwKg 884476131005  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৩ ÕÕ bRiæj ‡gvt gyRvd&di 884476131006  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৪ ÕÕ gyRvd&di †nvt g„Z nvivb cÖvs 884476131007  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৫ ÕÕ †mi Avjx cÖvs ÕÕ Ryovb Avjx 8'844761310008  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৬ ÕÕ dinv` Avjx m. ÕÕ Kv‡kg m. 8844761310009  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৭ ÕÕ evnv`yi Bmjvg ÕÕ ewQi cÖvs 884476131010  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৮ ÕÕ ingvb ‡gvt Avt iv¾vK 884476131011  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪১৯ ÕÕ kvgPzj nK g„Z QwjgywÏb 884476131012  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২০ ÕÕ wg›Uz AvK›` ÕÕ Bgvb Avjx 884476131013  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২১ ÕÕ nvwg`yj Bmjvg ÕÕ Avqbvj nK 884476131014  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২২ ÕÕ †RjnK ÕÕ †m‡K›`vi 884476131015  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৩ ÕÕ †mwjg Zid ÕÕ Kv‡Rg 884476131016  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৪ ÕÕ †gvZv‡je        ÕÕ 884476131017  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৫ ÕÕ kvgPzj Avjg byiæj nK Zid 884476131018  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৬ ÕÕ AvQve DwÏb        ÕÕ 884476131019  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৭ ÕÕ Avt gwgb Zid         ÕÕ 884476131020  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৮ ‡gvQvt gwiqg g„Z mvgv` †kL 884476131021  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪২৯ ‡gvt gwbiæj Bmjvg ‡gvt nhiZ 884476131022  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩০ ÕÕ nhiZ Avjx g„Z fvlv gÛj 884476131023  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩১ ÕÕ Avwgiæj Bmjvg ‡gvt nhiZ Avjx 884476131024  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩২ ÕÕ Avt nvB gÛj g„Z †Qvevnvb 884476131025  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৩  †gvQvt Pvqbv LvZzb  †gvt †n`v‡qZzjøvn †PŠt 884476131026  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৪ ‡gvt dRj gÛj g„Z myRveZ 884476131027  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৫ ÕÕ kvnv`r gÛj ÕÕ myRveZ 884476131028  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৬ ÕÕ Rûiæj AvK›` ÕÕ Avey eK&Kvi 884476131029  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৭ ÕÕ Puv` Avjx gÛj  ÕÕ gay gÛj 884476131030  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৮ ÕÕ eyÏy gÛj ‡gvt Kzigvb gÛj 884476131031  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৩৯ ‡gvQvt Kwnjv †eMg Avt gvbœvb 884476131032  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪০ ‡gvt ew`D¾vgvb ‡Kvievb gÛj 884476131033  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪১ ÕÕ bRiæj gÛj Rhbvj 884476131034  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪২ ÕÕ evejy gÛj nv‡Pb 884476131035  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৩ ‡gvQvt bvwQgv Avj †njvj 884476131036  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৪ ‡gvt †Mvjvg gIjv g„Z gZ©yRv 884476131037  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৫ ÕÕ †Mvjevi gÛj ‡gvt Avt gwQi DwÏb 884476131038  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৬ ÕÕ iæûj Avwgb ÕÕ Avt nvB m. 884476131039  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৭ ÕÕ D¾j †nv‡mb g„Z myRveZ Avjx 884476131040  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৮ ÕÕ kwn`yj Bmjvg ÕÕ myRveZ Avjx 884476131041  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৪৯ ‡gvQvt †iv‡Kqv g„Z gay g. 884476131042  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi
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২৪৫০ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ÕÕ Rqbvj Av‡e`xb 884476131043  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫১ ÕÕ †iRvDj Kwig ‡gvt eyÏy g. 884476131044  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫২ ÕÕ mygb gÛj ÕÕ Puv` Avjx 884476131045  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৩ ‡gvQvt gv‡R`v †eMg ÕÕ wRbœvn gÛj 884476131046  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৪ ‡gvt †mwjg †iRv ÕÕ eyÏy g. 884476131047  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৫ ‡gvQvt jvfjx LvZzb gyiv`y¾vgvb 884476131048  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৬ ‡gvt Wvt †Mvjvg †gv¯Ídv g„Z gZz©Rv g. 8844761049  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৭ ÕÕ Avjx AvKei ÕÕ Avt gvbœvb 884476131050  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৮ Avt QvËvi ÕÕ gwQi DwÏb L. 884476131051  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৫৯ ‡gvt e‡`i gÛj ÕÕ †gvb‡Qi Avjx 884476131052  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬০ ÕÕ iwe gÛj         ÕÕ 884476131053  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬১ ÕÕ Avt †gvnv¤§` ÕÕ e‡`i 884476131054  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬২ ÕÕ gvbœvb g„Z gb‡Qi 884476131055  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৩ ÕÕ †di‡`Šm ÕÕ †mivR AvK›` 884476131056  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৪ ÕÕ ïKzi Avjx A. ÕÕ nigyR AvK. 884476131057  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৫ ÕÕ †njvj gÛj ÕÕ Kv‡kg 884476131058  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৬ ÕÕ iwnZyj Bmjvg ÕÕ QvKv‡eŸj 884476131059  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৭ ÕÕ bv›Uz g„Z Kv‡kg Avjx 884476131060  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৮ ÕÕ kvnRvnvb ÕÕ nigyR Avjx 884476131061  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৬৯ ÕÕ †Mvjvg bex ÕÕ iwdKzj Bmjvg 884476131062  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭০ ÕÕ dinv` AvK›` ÕÕ †mivR AvK›` 884476131063  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭১ ÕÕ Gikv` Avjx ÕÕ KwbR D: 884476131064  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭২ ÕÕ byiæj Bmjvg AvK›` ÕÕ nigyR Avjx 884476131065  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৩ ÕÕ QvB`yi AvK›` ÕÕ †Mvjevi †nv‡mb 884476131066  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৪ ÕÕ bRiæj Bmjvg          ÕÕ 884476131067  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৫ ÕÕ †nv‡mb Avjx ÕÕ †Mvjevi †nv‡mb 884476131068  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৬ ÕÕ †gvZv‡je AvK›` ÕÕ †Mvjevi †nv‡mb 884476131069  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৭ ÕÕ Rûiæj Bmjvg           ÕÕ 884476131070  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৮ ÕÕ ev`j AvK›` g„Z cvÄy AvK›` 884476131071  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৭৯ ÕÕ nhiZ Avjx ‡gvt Kv‡kg gÛj 884476131072  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮০ ÕÕ Kv‡kg gÛj g„Z Bgvb Avjx 8844761313073  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮১ ÕÕ igRvb Avjx ‡gvt Kv‡kg gÛj 884476131074  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮২ ÕÕ gv‡jK gÛj g„Z m~h© gÛj 884476131075  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৩ ÕÕ iÄy gÛj ‡gvt Kv‡kg gÛj 884476131076  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৪ ÕÕ Avey Zv‡je ÕÕ Mvw›` gÛj 884476131077  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৫ ÕÕ †Mvjvg Avw¤^qv g„Z cvÄZzjøvn 884476131078  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৬ ÕÕ Avt iv¾vK       H 884476131079  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৭ ÕÕ AvjZve †nv‡mb       H 884476131080  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৮ ÕÕ gvbœvb       H 884476131081  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৮৯ ÕÕ †R‡bœZ Avt g„Z IqvwQgywÏb 884476131082  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯০ ÕÕ ingZzjøvn g„Z IqvwQgywÏb 884476131083  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯১ ÕÕ Rvnv½xi Avjg ÕÕ Kwdj DwÏb 884476131084  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯২ ÕÕ gvmy` nvq`vi ÕÕ †Mvjvg †gv¯Ídv 884476131085  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯৩ ÕÕ wely miKvi ÕÕ Avdmvi miKvi 884476131086  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯৪ ÕÕ Zviv miKvi ÕÕ AvdQvi 884476131087  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯৫ ÕÕ †gvt Avt gwZb ÕÕ †Mvjvg ‡nv‡mb 884476131088  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯৬ ‡gvQvt Avwgbv LvZzb ÕÕ Avt nvwjg 884476131089  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯৭ ÕÕ kvwggv Av³vi  †gvt Kvgiæ¾vgvb 884476131090  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৪৯৮ ‡gvt Kvgiæ¾vgvb g„Z byiæj û`v 884476131091  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi



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

২৪৯৯ ÕÕ Avt Qvgv` f‚ ÕÕ gwRei ingvb 884476131092  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০০ ÕÕ Qv‡bvqvi gÛj ÕÕ Kzievb gÛj 884476131093  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০১ ÕÕ Avkivdzj ÕÕ Kzievb gÛj 884476131094  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০২ ÕÕ kwidzj Bmjwg         ÕÕ 884476131095  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৩ ÕÕ Avt nvB gÛj g„Z nv‡Pb 884476131096  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৪ ÕÕ †ejøvj gÛj  †gvt byiæj nK 884476131097  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৫ ÕÕ ïKzi Avjx g„Z BkviZ 884476131098  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৬ ‡gvQvt Rûiv ÕÕ Avt gwR` 884476131099  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৭  †gvt Avt Avjxg  †gvt Avt QvËvi 884476131100  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৮ ÕÕ Avt gvbœvb g„Z b‡mi gÛj 884476131101  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫০৯ ÕÕ †ZvRvg Avjx ÕÕ gwdR Avjx 884476131102  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১০ ÕÕ †njvj gÛj  †gvt byiæj nK 884476131103  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১১ ‡gvt Avnv` gÛj g„Z Lv‡`g gÛj 884476131104  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১২ ÕÕ Avt nvwg` gÛj ÕÕ B¾Z Avjx 884476131105  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৩ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ÕÕ †mivR 884476131106  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৪ ÕÕ Avt QvËvi cÖvs ÕÕ †Lvi‡k` 884476131107  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৫ ÕÕ AvQve DwÏb ÕÕ †mvbvDjøvn 884476131108  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৬ ÕÕ Avey mvB` gÛj        ÕÕ 884476131109  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৭ ÕÕ Avt gwZb g„Z AvRvnvi Avjx 884476131110  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৮ ‡gvQvt jvBjx LvZzb ÕÕ AvwZqvi in. 884476131111  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫১৯ ‡gvt ¯^cb gÛj  †gvt AvdRvj 884476131112  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২০ ÕÕ AvdRvj g„Z b‡ki gÛj 884476131113  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২১ ÕÕ Ryovb †Rvqvi`vi ÕÕ kvnRvnvb 884476131114  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২২ ÕÕ kvnAvjg ÕÕ nv‡Pb 884476131115  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৩ ÕÕ Rûiæj Bmjvg ÕÕ KwjgywÏb Zid 884476131116  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৪ ÕÕ AvRv` Zid ÕÕ dRjyj nK 884476131117  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৫ ÕÕ Qv‡bvqvi gÛj ‡gvt nviæbi iwk` 884476131118  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৬ ÕÕ nviæbi iwk` g„Z BmgvBj 884476131119  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৭ ÕÕ gwZqvi ingvb g„Z eRjvi ingvb 884476131120  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৮ ÕÕ myiær Rvgvb ÕÕ †MvjRvi  †nv‡mb 884476131121  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫২৯ ÕÕ gyRvnvi ÕÕ Av‡e` Avjx gÛj 884476131122  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩০ ÕÕ AvjZvd Zid ÕÕ wbRvg DwÏb 884476131123  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩১ ÕÕ †njvj DwÏb ÕÕ †mivRyj nK AvK›` 884476131124  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩২ ‡gvQvt gwjbv LvZzb ÕÕ AvbQvi Avjx 884476131125  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৩ ‡gvt dRj miKvi g„Z Pv›`y miKvi 884476131126  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৪ ÕÕ kvnRvnvb ÕÕ †Kvievb gÛj 884476131127  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৫ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ÕÕ M‡Äi miKvi 884476131128  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৬ ÕÕ †g‡n`x nvmvb  †gvt Avt gvbœvb 884476131129  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৭ ÕÕ †mwjg †iRv g„Z Avt KzÏym cÖvs 884476131130  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৮ ‡gvQvt kvwggv Av³vi ¯^vgx- Avt Qvjvg 884476131131  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৩৯ ‡gvt nvmvb miKvi g„Z cvÄyZzjøvn 884476131132  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪০ ÕÕ Avt nvwKg ÕÕ Avt e°vi 884476131133  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪১ ÕÕ dviæL Avn‡g`  †gvt iwdKzj Bmjvg 884476131134  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪২ ÕÕ QvKvIqvZ †nv‡mb g„Z  †`mvi miKvi 884476131135  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪৩ ÕÕ kvnRvnvb miKvi ÕÕ gwRei miKvi 884476131136  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪৪ ÕÕ †mwjg miKvi ÕÕ gwRei miKvi 884476131137  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪৫ ÕÕ †Mvjvg †gv¯Ídv ÕÕ gwRei miKvi 884476131138  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪৬ ÕÕ w``viæj Avjg g„Z Avt AvwRR 884476131139  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪৭ ÕÕ gyKzj †nv‡mb ÕÕ gwRei ingvb 884476131140  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi



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

২৫৪৮ ÕÕ gwbiæj Bmjvg ‡gvt gqbyj nK 884476131141  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৪৯ ÕÕ †KivgZ miKvi g„Z †`mvi miKvi 884476131142  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫০ ÕÕ Rqbvj Av‡e`xb ÕÕ gq`vb 884476131143  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫১ ÕÕ AvKevi miKvi ÕÕ †`mvi miKvi 884476131144  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫২ ÕÕ Rvwn`yj Bmjvg ‡gvt †KivgZ Avjx 884476131145  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৩ ÕÕ Rûiæj Bmjvg              ÕÕ 884476131146  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৪ ‡gvQvt †Rvmbv ¯^vgx- †jey wgqv 884476131147  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৫  †gvt nvwdRyj Bmjvg g„Z †mivRyj 884476131148  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৬ ÕÕ jw_e ÕÕ †bRve cÖvs 884476131149  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৭ ÕÕ RvwKi cÖvs       ÕÕ 884476131150  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৮ ÕÕ AvjvDwÏb ÕÕ †bRve cÖvs 884476131151  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৫৯ ÕÕ Lv‡jK gÛj g„Z m~h© gÛj 884476131152  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬০ ÕÕ g›Uz gÛj ÕÕ AvwRR 884476131153  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬১ ÕÕ gwbiæj ‡gvt †gvb‡Qi Av. 884476131154  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬২ ÕÕ Qvgv` †kL g„Z i‡dZzjøvn 884476131155  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৩ ÕÕ Kvjv Puv` ÕÕ ewmi 884476131156  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৪ ÕÕ evwiK ÕÕ †bRve cÖvs 884476131157  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৫ ÕÕ †gvm‡jg cÖvs ÕÕ †bRve cÖvs 884476131158  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৬ ÕÕ bvbœy AvK›` g„Z Bw`ªm 884476131159  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৭ ÕÕ myRb g›Uz gÛj 884476131160  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৮ ÕÕ kvgPzj nK gÛj g„Z kv‡ne Avjx 884476131161  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৬৯ ÕÕ gvngy`yj ÕÕ †mivRyj AvK›` 884476131162  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭০ ÕÕ ew` AvK›` ÕÕ ïKzi Avjx 884476131163  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭১ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ÕÕ mvgv` †kL 884476131164  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭২ ÕÕ gwbiæj Bmjvg ÕÕ mvgv` †kL 884476131165  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৩ ÕÕ gwZb ÕÕ †gvb‡Qi 884476131166  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৪ ÕÕ gwbiæj Bmjvg ÕÕ kv‡ne  Avjx 884476131167  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৫ ÕÕ Avey Zv‡je ÕÕ i‡dZzjøvn 884476131168  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৬ ÕÕ iæ‡ej ivbv  †gvt Avt evwK 884476131169  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৭ ÕÕ †Mvjvg wKewiqv g„Z Avqbvj nK 884476131170  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৮ ÕÕ MvRx Gm Gg wd‡ivR ÕÕ †gv¯Ív‡n` 884476131171  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৭৯ ÕÕ Avey e°vi AvK. ÕÕ Bdmye Avjx 884476131172  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮০ ÕÕ †njvj AvK›` ÕÕ †Mvjevi †nv‡mb 884476131173  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮১ ÕÕ Qv‡bvqvi ‡nv‡mb ÕÕ kvnRvnvb 884476131174  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮২ ÕÕ Q‡ãi †`Iqvbx ïKzi †`Iqvbx 884476131175  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৩ ‡gvQvt †i‡nbv ¯^vgx- Avwgbyj 884476131176  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৪ ‡gvt RvwKi †nvt g„„Z Kw‡kg Avt 884476131177  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৫ ÕÕG‡K Gg gqbyj  ÕÕmv‡ne Dt 884476131178  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৬ ÕÕ gwRei ingvb ÕÕIqvwQgywÏb 884476131179  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৭  ÕÕ BmgvBj ÕÕ Kwig 884476131180  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৮ ÕÕ Aveyj  †nv‡mb ÕÕ nweei ingvb 884476131181  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৮৯  †gvQvt K`fvby ¯^vt gyRvd&di f‚t 884476131182  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯০ ‡gvt Avt KzÏym miKvi g„Z †gvbme 884476131183  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯১ ÕÕ dRj gÛj ÕÕ Kwig  884476131184  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯২ ÕÕ iwk` cÖvs ÕÕ †Lvi‡k` 884476131185  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯৩ ÕÕ QvËvi gÛj Kwig   gÛj 884476131186  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯৪ ‡gvQvt cvifxb †eMg ¯^vgx- Zdv¾j 884476131187  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯৫  †gvt Qv‡ivqvi  †gvt Avt iwk` cÖvs 884476131188  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯৬ ÕÕ D¾j gÛj ÕÕ AvjZve gÛj 884476131189  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi
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২৫৯৭ ÕÕ bRiæj cÖvs ÕÕ iwk` cÖvs 884476131190  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯৮ ÕÕ AvbQviæj AvK›` g„Z †Mvjvg gIjv 8814476131191  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৫৯৯ ÕÕ bRiæj Bmjvg ÕÕ Avt KzÏymm g. 884476131192  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০০ ÕÕ Aveyj Kvjvg AvRv` ÕÕ †Mvjvg gIjv 884476131193  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০১ ÕÕ iwnP DwÏb ÕÕ Rqbvj gÛj 884476131194  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০২ ÕÕ byiæj Bmjvg ÕÕ Zdv¾j 884476131195  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৩ ÕÕ kwn`yj Bmjvg       ÕÕ 884476131196  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৪ ‡gvQvt iæwcqv LvZzb g„Z †mivRyj Bmjvg 884476131197  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৫ ‡gvt byi †nv‡mb ÕÕ Avt ingvb 884476131198  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৬ ÕÕ †ejøvj †nv‡mb ÕÕ Avt †Qvevnvb 884476131199  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৭ ÕÕ Avqye Avjx ÕÕ nweei ingvb 884476131200  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৮ ÕÕ Avt gv‡jK ÕÕ ‡Qvevnvb 884476131201  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬০৯ ÕÕ byiæj AvK. ‡gvt Avãyj 884476131202  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১০ ÕÕ †Mvjvg imyj g„Z ‡Qvevnvb 884476131203  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১১ ‡gvQvt I‡gjv LvZzb ¯^vgx- gyKzj ‡nv‡mb 884476131204  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১২ ÕÕ iIkbviv †eMg ÕÕ Qv‡bvqvi 884476131205  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৩ ‡gvt Avt Qvgv` miKvi g„Z AvdQvi 884476131206  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৪ ÕÕ Avt nvwjg ÕÕ wgRvbyi †nv‡mb 884476131207  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৫ ÕÕ iwdKzj gÛj  †gvt †mvevnvb 884476131208  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৬ ÕÕ Igi dviæL gÛj ÕÕ  †Mvjvg imyj 884476131209  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৭ ÕÕ gwRei ingvb g„Z nv‡Pb miKvi 884476131210  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৮ ÕÕ Avey mvB` ÕÕ gK‡Q` Av. 884476131211  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬১৯ ÕÕ Kwei †nvt mit ÕÕ Avt Qvgv` 884476131212  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২০ ÕÕ kvšÍv miKvi ÕÕ iwng DwÏb 884476131213  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২১ ÕÕ ev`kv miKvi        ÕÕ 884476131214  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২২ ÕÕ †Lvi‡k` Avjg  †gvt kvšÍv miKvi 884476131215  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৩ ÕÕ gwgb miKvi g„Z  iwnR DwÏb 884476131216  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৪ ÕÕ ZvBRyj Bmjvg ÕÕ Avt Qvgv` 884476131217  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৫ ÕÕ AvjvDwÏb ÕÕ Avey Kvjvg 884476131218  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৬ ÕÕ Avt iwng miKvi  †gvt kvnRvnvb miKvi 884476131219  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৭ ÕÕ Avt gwgb miKvi g„Z Kv‡`i 884476131220  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৮ ÕÕ AvmgZ ÕÕ QvKvIqvZ †nv‡mb 884476131221  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬২৯ ‡gvnv¤§v` Avjx Zid ÕÕ GQvnvK 884476131222  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩০ †gvt Gbvgyj Zid ÕÕ  †mivRyj 884476131223  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩১ ÕÕ Avt Lv‡jK ÕÕ Kv‡Rg Zid 884476131224  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩২ ÕÕ AvjvDwÏb Zid ÕÕ  †mivRyj 884476131225  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৩ ÕÕ AvjgMxi ÕÕ Aveyj Kvjvg g. 884476131226  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৪ ÕÕ Avt gv‡jK ÕÕ  †gvK‡Q` AvK›` 884476131227  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৫ ÕÕ dinv` Avjx ‡gvt gwdR DwÏb 884476131228  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৬ ÕÕ †gv¯ÍvwdRyi ingvb ÕÕ Avey eK&Kvi 884476131229  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৭ ÕÕ kvwKj gÛj g„Z  †mvbvDjøvn 884476131230  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৮ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb ÕÕ gZ©yRv 884476131231  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৩৯ ÕÕ †mv‡nj ivbv ‡gvt dRjyj nK 884476131232  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪০ ÕÕ Qv‡bvqvi  †nv‡mb g„Z mivdZ Avjx 884476131233  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪১  †gvQvt iwngv †eMg ¯^vgx- kwdR miKvi 884476131234  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪২  †gvt `yjvj AvK›` g„Z  †Mvjevi 884476131235  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪৩ ÕÕ AvjZve †nv‡mb gÛj ÕÕ Avt Lv‡jK 884476131236  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪৪ ÕÕ Avãj gÛj ÕÕ ¸RviZ 884476131237  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪৫ ÕÕ gybRyiæj Bmjvg ÕÕ gb‡Qi 884476131238  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi
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২৬৪৬ ÕÕ †`‡jvqvi †nv‡mb ÕÕ mivdZ Avjx 884476131239  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪৭ ‡gvQvt mvabv †eMg ¯^vgx- †iRvDj 884476131240  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪৮ ‡gvt wRjøyi ingvb g„Z AvjZve †nv‡mb 884476131241  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৪৯ ÕÕ LvBiæj Avjg ÕÕ AvjZve †nv‡mb 884476131242  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫০ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt ïKzi †`. 884476131243  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫১ ÕÕ iwe AvK›` ÕÕ AvQve 884476131244  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫২ ÕÕ kvwkg AvK›` ÕÕ ingZ AvK›` 884476131245  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৩ ÕÕ †LvKb AvK›` g„Z gb‡Qi 884476131246  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৪ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ‡gvt Avt Qvgv` 884476131247  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৫ ‡gvt Rvgvj DwÏb g„Z iwnR  DwÏb 884476131248  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৬ ÕÕ ew`D¾vgvb ‡gvt gyRvd&di 884476131249  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৭ ‡gvQvt gv‡R`v Avey e°vi 884476131250  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৮ ‡gvt nhiZ Avjx g„Z  †mivRyj 884476131251  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৫৯  †gvQvt  Rwibv Avt iwng 884476131252  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬০  †gvnv¤§v` Avjx g„Z Av‡Rg 884476131253  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬১  †gvt †mivRyj Bmjvg ÕÕ Avt Qvgv` 884476131254  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬২ ÕÕ kvnv`r gÛj ‡gvt gvbœvb 884476131255  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৩ ÕÕ Avjx Avkivd g„Z nvq`vi 884476131256  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৪ ÕÕ Avt Qvjvg ÕÕ bvg`vi 884476131257  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৫ ÕÕ Avwjg  †gvt Av‡`j 884476131258  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৬ ÕÕ Zdv¾j ‡nvt g„Z nweei 884476131259  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৭ ÕÕ QvBdzj Bmjvg ÕÕ Avdmvi 884476131260  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৮ ÕÕ Rvwn`yj Bmjvg ÕÕ Av³vi †nv‡mb 884476131261  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৬৯ ÕÕ bRiæj Bmjvg ÕÕ dLiæj Bmjvg 884476131262  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭০ ‡gvQvt Pv‡gjx g„Z †iRvDj 884476131263  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭১  †gvt Avt Qvjvg  †gvt kxZj gÛj 884476131264  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭২ ÕÕ †gvK‡Zj AvKt g„Z nv‡Zg 884476131265  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৩ ÕÕ byiæj Bmjvg ÕÕ gb‡Qi 884476131266  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৪ ÕÕ Qvjvg gÛj ÕÕ gb‡Qi 884476131267  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৫ ÕÕ iÄy gÛj ÕÕ gKeyj 884476131268  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৬ ÕÕ †LvKv miKvi ÕÕ Avnv`yjøvn 884476131269  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৭ ÕÕ AvwRR AvK›` ÕÕ `wei 884476131270  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৮ ÕÕ Avt evKx QvËvi ÕÕ Ave ỳjøvn 884476131271  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৭৯ ÕÕ Lkiæ Avjg iÄy ÕÕ g‡dj 884476131272  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮০ ÕÕ Avey e°vi wmwÏK  †gvt gwRei 884476131273  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮১ ÕÕ iweDj Bmjvg g„Z †Lvi‡k` 884476131274  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮২ ÕÕ †iRvDj Kwig ÕÕ  †Mvjvg †nv‡mb 884476131275  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৩ ÕÕ gwdR DwÏb ÕÕ Avt Lv‡jK 884476131276  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৪ ÕÕ Avey mvB` miKvi ÕÕ  †gvK‡Q` 884476131277  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৫ ‡gvQvt Zvnwgbv ÕÕ GRve 884476131278  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৬ ‡gvt gKeyj gÛj ÕÕ Rqbvj 884476131279  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৭ ÕÕ †Mvjvg AvK›` g„Z ZwQi DwÏb 884476131280  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৮ ÕÕ Avt nvbœvb gÛj  ÕÕ Qvgv` gÛj 884476131281  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৮৯ ÕÕ Avt gwgb †kL ÕÕ Ryovb 884476131282  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯০ ÕÕ †Mvjvg gvmy` ‡gvt wgRvbyi ingvb 884476131283  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯১ ÕÕ Avt Rwjj miKvi ÕÕ Avt KzÏym 884476131284  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯২ ÕÕ G Gm Gg RvwKi †nvt ÕÕ Avt QvËvi gÛj 884476131285  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯৩ ÕÕ Avwgby‡`Šjv nxiv g„Z Imgvb Mwb 884476131286  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯৪ ÕÕ kvnRvnvb Avjx ÕÕ evei Avjx 884476131287  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi
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২৬৯৫ ÕÕ byiæj nK AvK›` ÕÕ ZwQi DwÏb AvK›` 884476131288  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯৬ ÕÕ myRb  †gvt kvnRvnvb 884476131289  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯৭ ÕÕ Avt †gv‡gb ÕÕ gqbvj nK 884476131290  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯৮ ÕÕ Avt iv¾vK  †gvt Avt nv‡Pb cÖvs 884476131291  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৬৯৯ ÕÕ Avt iv¾vK g„Z Avt mvËvi 884476131292  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০০ ÕÕ kvnAvjg †PŠt ÕÕ AvdRvj †PŠt 884476131293  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০১ ÕÕ mvBdzj Bmjvg †PŠt ÕÕ  †Mvjvg Avw¤^qv 884476131294  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০২ Av‡bvqvi †nvt ÕÕ AvdRvj †nvt 884476131295  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৩ ‡gvt mvwj` mvBdzjøvøvn ‡Mvjvg IqvwjDjøvn Avjg 884476131296  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৪ ‡gvQvt Rvwgjv †eMg gwb miKvi 884476131297  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৫ ‡gvt Avt Lv‡jK g„Z Pv›`y AvK›` 884476131298  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৬ ÕÕ Mdzi gÛj ÕÕ Aveyj †nv‡mb 884476131299  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৭ ÕÕ •mq` Rûiæj ÕÕ ‡gvRv‡¤§j 884476131300  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৮ ÕÕ •mq` gvneyeyj ÕÕ †gvRv‡¤§j 884476131301  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭০৯ ÕÕ •mq` †mivRyj       ÕÕ 884476131302  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১০ ÕÕ •mq` kwdDj dRjyj nK 884476131303  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১১ ‡gvQvt  ‡n‡jbv †eMg ‡gvt Imgvb Mwb 884476131304  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১২ ÕÕ wejwKQ †eMg ÕÕ Avãyj Kv‡`i 884476131305  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৩ ‡gvt mygb †iRv g„Z Imgvb Mwb 884476131306  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৪ ÕÕ msMÖvg ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv 884476131307  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৫ ‡gvQvt Rv‡gjv †eMg g„Z gwZqvi 884476131308  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৬ ‡gvt wjUb ‡gvt Avt gv‡jK 884476131309  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৭ ÕÕ kwn`yj Bmjvg g„Z gwZqvi 884476131310  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৮ ÕÕ †Mvjvg gIjv gZ©yR Avjx gÛj 884476131311  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭১৯ ‡gvQvt gwbRv †eMg Rvwn`yj Bmjvg 884476131312  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২০ ‡gvt Avt gvbœvb ‡gvt iwdKzj Bmjvg 884476131313  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২১ ÕÕ mvBdzj cÖvs ÕÕ †Mvjevi cÖvs 884476131314  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২২ ÕÕ Avt Rwjj g„Z gvgyb Zvs 884476131315  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২৩ ‡gvQvt ivbx LvZzb BmgvBj L›`Kvi 884476131316  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২৪ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb g„Z  †`‡jvqvi †nv‡mb 884476131317  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২৫ ÕÕ nweei cÖvs ‡gvt ‡Kvievb Avjx 884476131318  ‡PŠevox c~e© ivq †`ŠjZcyi

২৭২৬ ÕÕ Qv‡bvqvi  †nv‡mb ÕÕ Z‡gR DwÏb 884476131319 ivq‡`ŠjZcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭২৭ ÕÕ Rvnv½xi miKvi ÕÕ gv½b miKvi 884476131320 ivq‡`ŠjZcyi Dtivq †`ŠjZcyi

২৭২৮ ÕÕ Kwig gÛj ÕÕ Avjg gÛj 884476131321 ivq‡`ŠjZcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭২৯ ÕÕ †ejvj †nv‡mb ÕÕ †Qvevnvb 884476131322 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

২৭৩০ ÕÕ Avey mvB` ÕÕ Bdmye cÖvs 884476131323 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

২৭৩১ ÕÕ nhiZ Avjx ÕÕ evnv`yi cÖvs 884476131324 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

২৭৩২ ÕÕ Rqbvj Av‡e`xb ÕÕ Rvjvj L›`Kvi 884476131325 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

২৭৩৩ ÕÕ dwi`yj Bmjvg ÕÕ Avt QvËvi cÖvs 884476131326 ivq‡`ŠjZcyi `tivq †`ŠjZcyi

২৭৩৪ ÕÕ AvjvDwÏb g„Z kwn`yj Bmjvg 884476131327   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৩৫ ÕÕ Avwidzj Bmjvg ‡gvt Avjxg miKvi 884476131328   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৩৬ ‡gvQvt Lv‡j`v Lv‡jK ÕÕ Lv‡jK 884476131329   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৩৭ ÕÕ Sibv †eMg ÕÕ gvmy` ivbv 884476131330   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৩৮ ‡gvt AvKevi ÕÕ ReŸvi Avjx 884476131331   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৩৯ ÕÕ Avmjvg ÕÕ Avt gwR` 884476131332   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪০ ‡gvQvt Kwnbyi †eMg ÕÕ byiæ gÛj 884476131333   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪১  †gvt Kwig †kL g„Z Av‡`j †kL 884476131334   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪২ ÕÕ Avãym Qvgv` ÕÕ Rqbvj AvK›` 884476131335   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪৩ ÕÕ Avwgiæj Bmjvg ÕÕ Av‡`j †kL 884476131336   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi



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

২৭৪৪ ÕÕ Av‡bvqvi †nv‡mb byi †gvnv¤§v` 884476131337   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪৫ ÕÕ Avt gwZb miKvi g„Z kwn`yj Bmjvg 884476131338   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪৬ ÕÕ kvgxg ÕÕ byiæ gyÝx 884476131339   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪৭ ÕÕ jvfjy miKvi wbRvg miKvi 884476131340   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi

২৭৪৮ ÕÕ gvB`yj Bmjvg AvdZv †nv‡mb 884476131341   ejivgcyi ivq †`ŠjZcyi


