
ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১ মভাঃ াআফুর আরাভ মৃত মোযফান অরী মখ মৃত েপিযন মনিা ১৫০৮০১০১০৮৯৪ ০১৭৩৯৬৮৭২২৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

২ মভাঃ অব্দুর ভাকরে খান অব্দুর ভপিদ খান িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০০২ ০১৭২৫০৯০৬৩৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩ মভাঃ অরী অকেদ প্রাভাপনে মভাঃ মিাটো প্রাভাপনে মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০০৪ ০১৯৩৬৯৪২৪০৮ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪ মভাঃ অরী িাভান প্রাভাপনে মভাঃ মাটো প্রাভাপনে মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০০৫ ০১৭৭১৮২৮৯৯৫ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫ মভাঃ অরী অযাপ মভাঃ মিাটো প্রাভাপনে মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০০৬ ০১৯১৮৯৯১৩৬৮ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬ মভাঃ নফীয মাকন মভাঃ মাটো প্রাভাপনে মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০০৭ ০১৭২২৮৬৫৪৫ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭ মভাঃ অব্দুর ভান্নান খান এাযত অরী খান পখনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০০৭৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮ মভাঃ াকযি অরী মৃত ফাবু অরী মৃত িাকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০০৮ ০১৭২০৩১৩১৯০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯ মভাঃ অব্দুর ফাকিদ খান এাযত অরী খান িপেনা ৮৮৪৪১৯০১০০০৮১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০ মভাঃ অব্দুর অরীভ খান এাযত অরী খান িপেনা ৮৮৪৪১৯০১০০০৮২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১ মভাঃ ারাভ ভন্ডর মভাঃ গািী ভন্ডর মভািাঃ পখতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০০৯ ০১৭৪১৬৫৭৫৩৮ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২ মভাঃ যপপকুর আরাভ ভিনু মভাঃ আপদ্র অরী মভািাঃ ভপনিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০১০ ১৭৪৩৩৪৩১১৫ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩ মভাঃ অবু াইদ মখ মৃত মপাত অরী মখ মৃত সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০১৩ ০১৭২৬৭৫১৯১৩ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪ মভাঃ অব্দুর কুদ্দুি যোয পফশু যোয মভািাঃ তুকটা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০০১৫ ০১৭১৬৩০৩২৯৬ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫ মভাঃ অব্দুর ভান্নান যোয পফশু যোয তুট যোয ৮৮৪৪১৯০১০০১৬ ০১৭৪৫৩৯৯৮৫৮ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬ মভাঃ অব্দুর অপিি প্রাভাপনে মভাঃ জুযান প্রাভাপনে মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০১৮ ০১৭৮২৪০১০১৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭ মভাঃ অপিির প্রাভাপনে পগনা প্রাভাপনে মভািাঃ চুভবুরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০২১ ০১৭৫৬৬৬৫৩১৭ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮ মভাঃ ভপিফয প্রাভাপনে অব্দুল্লা প্রাভাপনে ভপিযন ৮৮৪৪১৯০১০০২২ ০১৭৪৭৮৫৩৩৯১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯ মভাঃ রুহুর অপভন মভাঃ নফীয মাকন মভািাঃ পয খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০২৩ ০১৭৩৭৬২৮৮৫৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০ মভাঃ িনাফ অরী অেন্দ ওয়াকদ অরী অেন্দ মভািাঃ জুনফী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০২৪ ০১৭৪৮২২৫১৫২ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১ মভাঃ ভপিফয প্রাভাপনে আঈসুপ অরী প্রাভাপনে মভািাঃ মখাকদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০২৬ ০১৭৭৬৬৪৪৭০১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২ মভাঃ াভাদ প্রভাপনে আঈসুপ অরী প্রাভাপনে মভািাঃ মখাকদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০২৭ ০১৭৬৪০৯০২৮২ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩ মভাঃ অরী িাভার মখ মভাঃ মাাআন অরী মখ মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০২৮ ০১৯৩৮৭০৫৭৪৯ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪ মভাঃ ফপদঈজ্জাভান মখ মভাঃ মাকন অরী মখ মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০২৯ ০১৭৫৩৬৯৬০৩৩ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫ মভাঃ ভপনরুজ্জাভান মখ মভাঃ মাকন অরী মখ মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩০ ০১৯৬২৬১৬০০৫ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬ মভাঃ ীদুর আরাভ মভাঃ মাাআন অরী মখ মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩১ ০১৭২০৩১৩১৯০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭ মভাঃ ফাবুর মাকন মভাঃ অপভয মাকন মভািাঃ মযনু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩২ ০১৯২৩৭৭১৩০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮ মভাঃ ভেবুর মাকন প্রাভাপনে ভয়দান প্রাভাপনে েভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩৪ ০১৭২৪৪৫৭৯৩৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯ মভািাঃ অকরয়া মফগভ মভাঃ ভেবুর মাকন মভািাঃ অেপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩৬ ০১৭২৪৪৫৭৯৩৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০ শ্রী যতন ীর শ্রী প্রকভাত চন্দ্র ীর শ্রীভপত পভনপত যানী ৮৮৪৪১৯০১০০৩৭ ০১৭৫০৭৭৪৫২৫ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১ মভাঃ াাদত মাকন দারুজ্জাভান কফযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩৮ ০১৬৭৩৭০০৩৭৭ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩২ মভাঃ মপরভ মযিা অব্দুর ফাযী মভািাঃ যপভচা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৩৯ ০১৭৩৬০৩০১৪৯ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৩ মভাঃ অর অপভন মভাঃ নুরুর আরাভ মভািাঃ পযভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৪০ ০১৭৮২৫৬০৪০৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৪ শ্রী দুরার চন্দ্র ীর শ্রী প্রকভাত চন্দ্র ীর শ্রীভপত পভনপত যানী ৮৮৪৪১৯০১০০৪১ ০১৭২২২১৩১৪২ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৫ মভাঃ অব্দুর অপিি প্রাভাপনে মিাযাফ অরী প্রাভাপনে মভািাঃ যপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৪২ ০১৬২৭৬০৭২৮৩ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৬ মভাঃ া অরভ প্রাভাপনে শুকুয প্রাভাপনে মভািাঃ ওপফযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৪৩ ০১৯৩৯৭৯৬৯১৮ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৭ মভাঃ াত্তায মাকন মভাঃ ভপিফয যভান মভািাঃ তাযাফুর ৮৮৪৪১৯০১০০৫১ ০১৭৪৭৮৫৩৩৯১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৮ মভাঃ অবু তাকয প্রাভাপনে মভাঃ ভপিফয প্রাভাপনে মভািাঃ তাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৫২ ০১৭৪৭৮৫৩৩৯১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৯ এ এভ রুহুর অপভন যতন এ এভ নাভদায মাকন মভািাঃ িাকফদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৫৭ ০১৭১১৪১৩১১৬ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪০ মভাঃ সুিাফ অরী মভাঃ ভয়াি প্রাং মভািাঃ সূম © খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৫৮ ০১৭৯১১১৬৯২৩ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪১ মভাঃ ািাান অরী মভাঃ জুযান প্রাভাপনে মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৫৯ ০১৭৯১৫৩৬৬৭৭ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪২ মভাঃ াপফবুয যভান মভাঃ জুযান প্রাভাপনে মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৬০ ০১৭২৫২৪৩০১১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৩ মভাঃ া অরভ প্রাভাপনে মভাঃ জুড়ান প্রাভাপনে মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৬১ ০১৭৫৬৭৫৬৯৪৬ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৪ মভাঃ অবু াইদ প্রাভাপনে মভাঃ জুযান প্রাভাপনে মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৬২ ০১৭৭৬২৭৭২৮৯ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৫ মভাঃ অব্দুর াপভদ খান যাি অরী খান যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৬৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৬ মভাঃ অকনায়ারুর আরাভ খান মৃত ভপপি ঈপিন খান মৃত িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৬৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৭ মভাঃ পরয়ােত অরী মগারাভ মভােকিদ খান মভািাঃ িাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৬৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৮ মভাঃ মোযফান অরী খান ভপিফয যভান খান অঞ্জু ভকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৭১ ০১৭১৩৭১৫৮৩৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৪৯ মুাঃ া অরভ খান মৃত মগারাভ মভােকিদ খান মভািাঃ িাকরা খান ৮৮৪৪১৯০১০০৭২ ০১৭১৪৫৩৭৬৯৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫০ মে এভ অযাপ অরী ভপিফয যভান অঞ্জু ভকনায়াযা ৮৮৪৪১৯০১০০৭৩ ০১৭২৩৮২৪৮৪৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫১ মভাঃ ওভান গপন মখ োির মখ মভকয পনগায ৮৮৪৪১৯০১০০৭৪ ০১৭১৪৫৩৭৬৯৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫২ মভাঃ ািাান অরী খান মগারাভ মভােকিদ মভািাঃ িাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৭৫ ০১৭১৪৫৩৭৬৯৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৩ মভাঃ মযাজুর আযাভ অব্দু াভাদ খান াওয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৭৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৪ মভাঃ অব্দুয যপদ খান এাযত অরী খান িপেনা ৮৮৪৪১৯০১০০৭৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৫ মভাঃ অব্দুর ভপতন খান এাযত অরী খান িপেনা ৮৮৪৪১৯০১০০৮০ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৬ মে এভ মভাস্তপা োভার মুনজুয অরভ খান মকভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৮৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৭ মভাঃ অপিির ে খান মৃত ভনকাফ অরী খান মভািাা্মঃ এিািন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৮৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৮ মভাঃ অব্দুর খাকরে খান মভাঃ অপিির ে খান মকভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৮৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৯ মভাঃ মযাজুর ে মভাঃ পিয অরী মখ মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০০৮৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬০ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ অব্দুর াপভদ খান মভািাঃ যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৮৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬১ মভাঃ যভত ঈল্লা অঃ াপভদ খান যাকফয়া খানভ ৮৮৪৪১৯০১০০৯১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬২ মভাঃ িাকনায়ারুর আরাভ,মখােন অব্দু িাত্তায খান মভািাঃ ারভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৯৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

ভদ্রঘাট ইউননয়ননর চলমান ব ানরা ধান সংগ্রহ-২০২০ এর ধান উৎাদনকারী কৃষক তানলকা



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৬৩ মভাঃ খায়রুর আরাভ খান অব্দু িাত্তায খান িারভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৯৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬৪ মভাঃ যভাদুর খান অতাফ খান মভািাঃ িাানাযা খান ৮৮৪৪১৯০১০০৯৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬৫ মভাঃ ভপদুর আরাভ খান ভাাতাফ খান যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৯৮ ০১৭৭৯০২২৭৯১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬৬ মভাঃ িাোত খান ভাাতাফ খান যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০০৯৯ ০১৭৭৯০২২৭৯১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬৭ মভাঃ মারায়ভান খান মভাঃ ভপনরুজ্জাভান খান মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০০ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬৮ মভাঃ দুরার মাকন খান পপনরুজ্জাভান খান মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৬৯ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ খান ভপনরুজ্জাভান খান িাানাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১০২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭০ মভাঃ অরভগীয মাকন ভপনরুজ্জাভান বানু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭১ মভাঃ ফাবুর খান ভপনরুজ্জাভান খান মভািাঃ বানু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭২ মভাঃ অব্দুর ভাকরে খান অব্দুয যাজ্জাে খান মভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৩ মভাঃ মুনছুয খান অব্দুয যাজ্জাে খান মকভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৪ মভাঃ রুকফর খান মনিাফ অরী খান মভািাঃ কুরছুভ খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১০৯ ০১৭৪৬৭৬৩৭১৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৫ মভাঃ অব্দুর েপযভ মখ মভাঃ পিয অরী মখ মভািাঃ নুযিাান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১১২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬ মভাঃ অব্দুয যপদ খান মভািদায মাকন খান মভািাঃ াকিযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১১৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭ মভাঃ মযিাঈর েপযভ খান পভিানুয যভান খান মভািাঃ যওনাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১১৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮ মভাঃ অরতাফ মাকন পভিানুয যভান মভািাঃ যওন অযা ৮৮৪৪১৯০১০১১৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯ মভাঃ িাকনায়ায খান ভপনরুজ্জাভান খান মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১১৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০ মভাঃ অর অপভন মখ াকভ মখ মভািাঃ যাকফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২০ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১ মভাঃ অবুর োরাভ মভাঃ অিাফ অরী মখ মকভািাঃ িাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২ ভবেশ চন্দ্র হাওলাদার মাখন চন্দ্র হাওলাদার মন মমাহনী ৮৮৪৪১৯০১০১২২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ মভাঃ অব্দুর ফাকতন মখ যওনাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪ মভাঃ মরােভান মাকন মখ মভাঃ অব্দুর ফাকতন মখ যওনাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫ মভাঃ অেযাভ খান মভাঃ অব্দুর অপিি খান অয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬ মভাঃ পদুর আরাভ খান মভাঃ অব্দুর ভপিদ খান িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭ মভাঃ নয়ন ঈপিন খান যওন অরী খান মভািাঃ অপভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১২৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮ মভািাঃ ফুকরায়াযা মফগভ মভাঃ অব্দু াত্তায খান মভািাঃ পিফনকন্নিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৩০ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৯ মভাঃ আপরয়াি মাকন ভুআয়া মভাঃ অব্দুর োকদয ভুআয়া মভািাঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৩১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯০ মভাঃ াভীভ মাকন খান মভাঃ অব্দুর েপযভ খান মভািাঃ মখাকদিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৩৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯১ মভাঃ অেফয অরী খান মভাঃ ভয়ান ঈপিন খান মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৩৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯২ মভাঃ মখাযকদ অরভ মভাঃ েপপর ঈপিন মদওয়ান মকভািাঃ মকরনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৩৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯৩ মভাঃ াভছুর অরভ রুভী মভাঃ মভািাকের ে খান মভািাঃ যওন অযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৪১ ০১৭১১৯৫৪৭৪৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯৪ মভাঃ অবু াভীভ মভাঃ পিলুয যভান মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৪৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯৫ মভািাঃ বানু খাতুন াকভচ খান ভপনঝা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৪৫ ০১৭৪৯২৪২৪৮৬পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯৬ মভাঃ ভামুন খান অব্দুয যাজ্জাে খান মভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৪৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯৭ মভাঃ অব্দুর ভাকরে মখ াকন মখ মভািাঃ যাকফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৪৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৯৮ মভাঃ অব্দুর াপেভ মখ নুয মভাাোদ মভািাঃ াপরভা ৮৮৪৪১৯০১০১৪৮৪ ০১৭২৬৪৫০৬৭৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৯ মভাঃ অরাঈপিন খান পপনরুজ্জাভান খান মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৫০ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০০ মভাঃ াপভদুয যভান খান মভাঃ ভপতঈয যভন খান পকযাকন্নিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৫২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০১ মভাঃ পপকুর আরাভ মভাঃ অপিির ে মকভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৫৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০২ মভাঃ মুপরভ ঈপিন মভাল্লা মভাঃ অকয ঈপিন মভাল্লা মভািাঃ িহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৫৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৩ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান মভাঃ অব্দুর অপিি খান অয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৫৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৪ মভাঃ যপফঈর অঈয়ার খান ভপপি ঈপিন িাকভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৫৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৫ মভাঃ াপপজুয যভান খান মভাঃ ভপতঈয যভান খান মভািাঃ পকযাকন্নিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৫৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৬ মে এভ যপদুর াান জুকয়র মভাঃ মভািাকের ে খান মভািাঃ যওন অযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৬০ ০১৭১২৬৩৮৯৮৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৭ মভাঃ যাকদ অকেদ মভাঃ মভািাকের ে খান মভািাঃ যওন অযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৬১ ০১৭৩১১৯২৩১৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৮ মভাঃ াভচুর আরাভ মভাঃ পিরায যাভান খান ফকুর খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৬২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১০৯ মভাঃ অবু ফক্কায পপিে মভাঃ নওকয অরী খান মকভািাঃ মানাফান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৬৪ ০১৭২৪৩৪৯৫৮১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১০ মভাঃ মারায়ভান মখ মভাঃ নওকয অরী মখ মানাফান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৬৫ ০১৭১০৩৬০৮৫৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১১ মভাঃ াপফবুয যভান মভাঃ নওকয অরী মখ মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০১৬৬ ০১৭৪৫২২৮২৭৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১২ মভাঃ পপকুর আরাভ খান মভাঃ নওকয অরী মখ মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০১৬৭ ০১৭৪৩৬০৭৩৩৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৩ মভাঃ যভত অরী ভপরন মখ মভািাঃ অিভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৬৮ ০১৭৫৮৬২০৮৫৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৪ মভাঃ অরতাফ মাকন মৃত মঘনু মখ মৃত যপি িান ৮৮৪৪১৯০১০১৭০ ০১৩০০৯৫০০৭১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৫ মভাঃ অয়ান অরী এায অরী খাকতয িান পফপফ ৮৮৪৪১৯০১০১৭১ ০১৪০৬৯২২২৮৯ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৬ মভাঃ যপদ মখ এায অরী খাকতয িান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৭২ ০১৭৮৮০৮৫৪৭৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৭ মভাঃ মোযফান অরী মখ এায অরী খকতযিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৭৩ ০১৭৯২৫০৭২২৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৮ মভাঃ াানুয যভান অকনায়ায মাকন াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৭৬ ০১৭১৯৭৯৫৮৫৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১১৯ মভাঃ পদুর আরাভ খান মৃত আভাআর মাকন খান মৃত যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৭৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২০ মভাঃ এনামুর ে খান আযআর মাকন খান যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৭৮ ০১৭৭৫৯৭৪৭০৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২১ মভাঃ এভদাদুর ে খান আভাআর মাকন খান মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৭৯ ০১৭০৮৭৩২৭৪৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২২ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মৃত অরতাফ মাকন খান মভািাঃ যাকফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৮০ ০১৭২৫৩৪৩০২১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২৩ মভাঃ োরা খান অওয়ার খান মকভািাঃ ভপযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৮৬ ০১৩১০৯৯৪৬৩৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২৪ মভাঃ দুদু খান মভাঃ অআয়ান খান মভািাঃ িহুযা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০১৮৭ ০১৭৯০১০৫৪৮৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২৫ মভাঃ ভপন খান মভাঃ পফশু খান মভািাঃ িাকফদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৮৮ ০১৭৫৬৭৩৪৮৪৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২৬ মভািাঃ াপি খাতুন যভিান অরী ফাাতন ৮৮৪৪১৯০১০১৯২ ০১৭২৩৮৬২৪৮২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১২৭ মভাঃ াভকচর মখ মভাঃ নাপিয ঈপিন মখ মভািাঃ িয়তন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০১৯৩ ০১৭৫৭২০৮৫৪১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২৮ মভাঃ অব্দুর মভান্নাপ খান মগারাভ যব্বানী খান মভািাঃ অকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০১৯৪ ০১৭১২৯১৬৯৮৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১২৯ মভাঃ ান্নান খান মভাঃ ভেবুর খান মভািাঃ ভাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৯৬ ০১৭৩১৫০৯৭১৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩০ মভাঃ অব্দুর ভান্নান খান মভাঃ ভেবুর খান মভািাঃ ভাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৯৭ ০১৩১১৩১০৮৫১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩১ মভাঃ নুড়া মখ মভাঃ নাপিয মখ মভািাঃ িয়তন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৯৮ ০১৫৮৫৫৪১৬০৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩২ মভাঃ অভিাদ মখ মভাঃ াকপি মখ মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০১৯৯ ০১৯৫২২৯২০১৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৩ মভাঃ অব্দুর াপেভ মখ এনাকয়তুল্লা (পধনু) মখ যপভ িান ৮৮৪৪১৯০১০২০০ ০১৯৬৫১১৯১৮৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৪ মভাঃ অবু ফক্কায মখ মভাঃ ভামুদ অরী মভািাঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২০১ ০১৭৭৭৯১৩১৩৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৫ মভাঃ মুনপির মখ মভাঃ ভামুদ অরী মভািাঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২০২ ০১৭৪০৪৭০২৮৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৬ মভাঃ পিয অরী মভাঃ ভাবুদ অরী মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২০৪ ০১৯৭১৯৬৬১৭৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৭ মভাঃ অঃ ভান্নান মখ মভাঃ মুনপির মখ মভািাঃ খয়যন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২০৫ ০১৯১৮৪৫৭৪৬২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৮ মভািাঃ যওনাযা খাতুন মভাঃ ওভান মখ মভািাঃ িাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২০৬ ০১৭৮৩২৪৮৩১৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৩৯ মভাঃ মির মভাাোদ নাপিয মখ মভািাঃ িয়তন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২০৭ ০১৭৫৮৪৭১৩১৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪০ মভাঃ াোওয়াত মাকন রালু মখ মকভািাঃ যপফযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২০৮ ০১৯৭৮৫৬০৮৬১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪১ মভাঃ মযত অরী মখ ঈপিয মখ াযানী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২০৯ ০১৭০১৮৯৯১৭৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪২ শ্রী ঞ্জয় কুভায ীর ভনীন্দ্র নাথ ীর মযনু ফারা ৮৮৪৪১৯০১০২১০ ০১৭৬৮৭৯৩১১৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৩ মভাঃ াোওয়াত মাকন অবুর মাকন মভািাঃ াকেযা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২১২ ০১৯৫১৯৯৮২৩৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৪ মভাঃ িাভার মখ মিকেন্দায অরী মভািাঃ ম্পপত্ত মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২১৩ ০১৭৯৪৮১০২৬০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৫ মভাঃ মভাতী খাা্ন ভীন খান পখতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২১৫ ০১৯৩০৫৪০৪৪২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৬ মভাঃ মফল্লার মখ মভাঃ পনিাভ অরী মখ মভািাঃ মিরাতন ৮৮৪৪১৯০১০২১৬ ০১৯০৪২১৪৩০২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৭ মভাঃ অঃ িাভাদ খান অআয়ায খান মকভািাঃ িহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২১৭ ০১৮২৮২৫২৪৪৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৮ মভাঃ অব্দুর ফাযী মখ মভাঃ অেকিদ অরী মখ মৃত যপভচা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২১৮ ০১৯০৩৮৬৮৪১৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৪৯ মভাঃ পাফ মখ মভাঃ সুিাফাত অরী ভপনিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২১৯ ০১৭৬৮৩৭১৩৬৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫০ মভাঃ দুরার মখ মভাঃ নওকয অরী মখ মানাফান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২২০ ০১৭৬৩৯৮১১৯৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫১ শ্রী ভাকদফ চন্দ্র ীর গফীন্দ ীর আন্দ্র প্রফাত ফারা ৮৮৪৪১৯০১০২২১ ০১৭২৫৫২৫৬৯৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫২ শ্রী োরা চান ীর ভনীন্দ্র নাথ ীর মযনু ফারা ৮৮৪৪১৯০১০২২২ ০১৭৬৮৭৯৩১১৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৩ মভাঃ ভাকিভ অরী মখ মভাঃ াকযি অরী মখ িাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২২৪ ০১৪০৩৩৬০৯৪৯ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৪ মভাঃ নুরুর আরাভ অব্দুয যাজ্জাে খান মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২২৬ ০১৭৮৫৯০৩৭৪৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৫ মভাঃ অঃ িপরর মভাঃ পফফয যাভন এিাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৩১ ০১৯১৫৯৯২১৯৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৬ মভািাঃ মপরনা খাতুন ভপিফয যভান িীফন মনিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৩২ ০১৭৮৩২৫২৯২০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৭ মভাঃ ঠান্ডু খান দুরা খান মভািাঃ বানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৩৩ ০১৭৭৩১৬৭৬৯৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৮ মভািাঃ মফরী খাতুন োকভ অরী াগযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৩৪ ০১৭০৬০৮৭৬৪০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৫৯ মভাঃ পদুর আরাভ মভাঃ ভপত খান মভািাঃ ছুপযয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৩৭ ০১৯২০৩১১৮২৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬০ মভািাঃ ভঞ্জুয়াযা মফগভ রালু মখ পফযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৪০ ০১৩১১৩১০৮২২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬১ মভাঃ মযাজুর আরাভ মভাঃ াপেভ মভািাঃ মপারী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৪১ ০১৮২৮২৫২৪৩০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬২ মভাঃ দুরার খান অআয়ার খান মভািাঃ িহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৪৩ ০১৮২৮২৫২৪৪৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৩ মভাঃ মযাজুর মখ আব্রাীভ মখ নূযিাান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৪৪ ০১৯২২৩২৫৮১৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৪ মভাঃ অেতায মাকন মভাঃ ভেবুর খান মভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৪৬ ০১৭৩৭৯২২৭৮৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৫ মভাঃ অকিয অরী মভাঃ ভামুদ অরী মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৪৭ ০১৭৯৮১৬১৮৭৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৬ মভাঃ অঃ ফাযী খান মভাঃ অব্দুর িপরর খান মভািাঃ ভপযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৪৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৭ মভাঃ নিরুর আরাভ মভাঃ াাদৎ স্বনোয মভািাঃ ভাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৪৯ ০১৯২০৩৭৩৭১৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৮ মভাঃ অেফয অরী খান অব্দুর অওয়ার খান মভািাঃ িহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৫০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৬৯ মভাঃ পপকুর আরাভ খান িািাত মাকন খান মভািাঃ াকযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৫২ ০১৯৬৫৯০২১৫৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭০ মভাঃ যপপকুর আরাভ পপেয অরী মভািাঃ নপফযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৫৩ ০১৯৬০৭৯৫৭৬৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭১ মভািাঃ অিভা খাতুন মভাঃ অিভ অরী মভািাঃ সুেীতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৫৪ ০১৭৫৮৬২০৮৫৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭২ মভাঃ অবু াইদ খান (চয়ন) মভাঃ  ভেবুর খান মভািাঃ ভাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৫৫ ০১৬৮৭৮০৪৩০৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৩ মভাঃ অব্দু িাত্তায মখ মেতাফ অরী তুট ৮৮৪৪১৯০১০২৫৬ ০১৭২৪৬৩৪৬১৭ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৪ মখ মভাঃ ওভয খখয়াভ মৃত ভপতয়ায যভান াাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৫৭ ০১৭১১৪৭০৭৯৩ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৫ মভািাঃ াায ফাণু মভাাোদ খান ভয়ভন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৫৯ ০১৭৪১৩৩২৮৫৩ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৬ মভাঃ মতািাভ অরী মখ মেতাফ অরী তুট মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৬০ ০১৭৩৬৬১৬৬৯০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৭ মভাঃ োলু খান মভােকিদ খান ফপিযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৬১ ০১৭১৭১৭২৩২৩ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৮ মভাঃ অব্দুর খাকরে খান মৃত ভপিফয যাভন খান মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৬৩ ০১৯২৩০৪১০৩৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৭৯ মভাঃ অব্দুর ভাকরে খান মৃত ভপিফয যাভন খান মভািাঃ াপরভা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৬৪ ০১৭১৯৫৩৩৫৪২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮০ মভাঃ মভাতাকরফ খান ভপিফয যাভন মভািাঃ াপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৬৫ ০১৭২৮৫৭৬০৯৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮১ মভাঃ অিরাভ অরী মখ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মখ মভািাঃ অপিয়া খানভ ৮৮৪৪১৯০১০২৬৬ ০১৭৫২৯১১০৪৬ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮২ শ্রী ভয কুভায পং সুকয চন্দ্র পং খভফারা পং ৮৮৪৪১৯০১০২৬৭ ০১৭৫৬৭৩৬৪৮২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৩ শ্রী পনযঞ্জন চন্দ্র দত্ত নাযায়ন চন্দ্র দত্ত টুরটুপর যানী দত্ত ৮৮৪৪১৯০১০২৬৮ ০১৭০৯০২৩২৪৬ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৪ শ্রী মদারন কুভায াা মৃত যকভন্দ্র যভন াা আরা যানী াা ৮৮৪৪১৯০১০২৭১ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৫ মগৌয রার াা পফনয় কৃ  টুরটুপর াা ৮৮৪৪১৯০১০২৭৫ ০১৭৭৩৩২৫৩২৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৬ মভাঃ ওভয পারুে মখ অিাায অরী মখ িাকভরা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৭৯ ০১৭১৬৮৫৪৬২২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৭ মভাঃ অঃ াভাদ পভিবা মভাঃ অব্দুর াপভদ পভিবা মভািাঃ িাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৮১ ০১৭৪৩৯৪৫০৩৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৮ এ এভ অবু ফক্কায পপিে অভিাদ মাকন এিাতুন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৮২ ০১৭৪৬১০৭৪৬০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৮৯ এ এভ অপভনুর আরাভ ভপল্লে এ এভ অবু ফক্কায পপিে মভাচাঃ অপভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৮৩ ০১৭১২৪৩৫৫৪৭ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯০ অকনায়াযা মফওয়া অভিাদ মাকন এিানত মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৮৫ ০১৯১৮১০-১৫৮৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১৯১ মভাঃ অকনায়ারুর আরাভ তালুেদায মভাঃ অঃ িাত্তায তালুেদায মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৮৬ ০১৯১৮১০১৫৮৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯২ মভাঃ অপিজুয যভান খান মভাঃ ফপদঈজ্জাভান খান মানাফান মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৮৭ ০১৭৬৪৯৯৭৩৫০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৩ মভাঃ িাআফুর আরাভ খান মৃত ফপফ খান মভািাঃ াপিনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৮৯ ০১৩০০৫৬৪৭৩১ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৪ মভাঃ াপন খান যপফ খান মভািাঃ াপিনা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৯১ ০১৭৮৭৫৯৯০৩৪ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৫ মভাঃ ািাান মথ মভাঃ মবারা মখ মভািাঃ াপি খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০২৯২ ০১৯৬৭৪৬৪১৫১ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৬ মভাঃ অব্দুয যাভান মখ মৃত মোফাদ মখ মৃত রূফী মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৯৩ ০১৯২৯৯৩২৬১২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৭ মভাঃ াপভদ অরী মখ মোফাদ অরী ফফী মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৯৪ ০১৯৩৯৫০৪৭৪৮ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৮ মভাঃ ওয়াকদ অরী মখ মৃত মোফাদ মখ মৃত ফপফ মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৯৫ ০১৮২৮২৪২৫২৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

১৯৯ মভাঃ আয়াকুফ অরী মখ আয়াপিন অরী মখ মিাকফদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৯৬ ০১৭৪৯১২৫০৪৭ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০০ মকভাঃ মফরার মাকন মখ মভাঃ ভপনরুজ্জাভান মখ মভািাঃ মফরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০২৯৭ ০১৭৭৭৯০১৪২২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০১ মভাঃ নিরুর আরাভ মখ মভাখকরছুয যভান মভািাঃ ফদন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০২৯৮ ০১৭২৫৯৭৬৩৩৮ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০২ মভাঃ ভপনরুজ্জাভান মখ মফরাত মখ মভানিান মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০২৯৯ ০১৮২৮২৮২৪১৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৩ মভাঃ মরার মখ মভাঃ ভপনরুজ্জাভান মখ িাকফযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩০১ ০১৭৫৭৪৭৩৭৮৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৪ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মখ মভাঃ ভপিফয যভান খান মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩০৪ ০১৯২২০৬৯৫২৭ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৫ মভাঃ অবুর অিাদ মখ মৃত িাকদে অরী মৃত িাকভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩০৫ ০১৯২২০৬৯৫২৭ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৬ মভাঃ িাত্তায মখ অকখয অরী মুকুর মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০৩০৬ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৭ মভাঃ পিয অরী মখ মৃত মভাভকযি মখ মভািাঃ অপভনা খানভ ৮৮৪৪১৯০১০৩০৭ ০১৯৫৪৫২৮৮৩০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৮ মভাঃ অযাপ অরী মখ মভাঃ াযান অরী মখ মভািাঃ অয়া খানভ ৮৮৪৪১৯০১০৩০৯ ০১৮২৮২৫২৭২৯৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২০৯ মভাঃ অঃ যাজ্জাে মখ অঃ েপযভ মখ টুনু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩১০ ০১৭৫৪৭৬৫৮৪০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১০ মভাঃ অপনি অরী মখ মভাঃ পিয অরী মখ মভািাঃ মাকনো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩১৩ ০১৭২৯৯৪৭৪৭০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১১ মভাঃ অিাদুর মখ মভাঃ পারুে মখ মভািাঃ অপিয়া খানভ ৮৮৪৪১৯০১০৩১৪ ০১৭৯২৪৯১৩২২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১২ মভাঃ আব্রীভ মাকন মভাঃ অঃ াভাদ তালুেদায মকভািাঃ যাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩১৮ ০১৭২১৩৪০৯৯১ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৩ মভাঃ অঃ ারাভ খান মভাঃ োলু খান মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩১৯ ০১৭১৪৫৬৮২১৪ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৪ মৌযব কুভায াা সুপধয কুভায াা ঈলা যানী াা ৮৮৪৪১৯০১০৩২২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৫ মভাঃ অব্দু িারাভ মখ মভাঃ োলু মখ মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩২৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৬ মভাঃ আভাআর মাকন মভাঃ মগারফায মাকন মভািাঃ ানা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩২৭ ০১৯৮৯০৭৮৩১৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৭ মভাঃ ভন্টু মখ নাঢয়ফ অরী মখ মভািাঃ পচ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩২৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৮ মভাঃ ওভান মখ মগারফায মাকন মাপচনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩২৯ ০১৭৪৬০৩৭৫৫২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২১৯ মভাঃ অয়ুফ অরী মগাফুয অরী টুপন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৩০ ০১৭৯৩২১৯১২৯ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২০ মভাঃ সুরুি িাভান মখ মভাঃ ফাবু মখ মভািাঃ পভচা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৩১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২১ গািী মভাঃ মোযফান অরী মখ মাকন অরী ঈলুপা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৩২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২২ মভাঃ অপভয মানন মভাঃ মগারফায মাকন াচনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৩৩ ০১৭৪৯২৪১৮৩০ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৩ মভাঃ ভিনু মখ মভাঃ ািাান অরী মখ মভািাঃ সুযভাদান ৮৮৪৪১৯০১০৩৩৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৪ মভাঃ অকনায়ায মাকন খান মভাঃ ভপিফয যভান মখ মভািাঃ াভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৩৬ ০১৭২৯১০৯৭২৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৫ মভাঃ আভাআর মাকন াকফ অরী মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৩৭ ০১৮৪০০৩৪১১৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৬ মভাঃ াপফবুয যভান ভুআয়া অব্দুর অপিি াভিাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৩৩৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৭ মভাঃ আভাআর খন্দোয মৃত ফাাদুয খন্দোয মৃত িপযনা সুন্দযী ৮৮৪৪১৯০১০৩৩৯ ০১৭৩১৫০৮৬৯৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৮ খন্দোয নুরুর আরাভ মৃত থন্দোয িং ফাাদুয মৃত িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪০ ০১৭০৮৭৩৪৩৯৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২২৯ মভাঃ অব্দুর াআ খকন্দাোয সুিাফত অরী খকন্দাোয যাপফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩০ মভাঃ া অরভ মখ মভাঃ ভকয অরী মখ মভািাঃ ভপনিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩১ মভাঃ মভািাপিে যভান খান মভাঃ েপযভ ফক্স খান মভািাঃ ভপনিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪৫ ০১৭৯৪০৪৪৭৩৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩২ মভাঃ অপিবুয যভান ফ বত মখ এনািফী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৩ মভাঃ খপরর মখ মভাঃ ভপিফয যভান মভাচাঃ মখাকদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৪ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মখ মভাফাযে অরী মখ মকভািাঃ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৪৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৫ মভাঃ ওভান গুনী মখ ফারু মখ সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৪৯ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৬ মভাঃ অব্দুর ফাযীে মখ মভাঃ ফারু মখ মভািাঃ সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৫০ ০১৭৪১২৭৩১৬১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৭ মভাঃ াপফবুয যাভন মভাঃ ফারু মখ মভািাঃ সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৫১ ০১৭৩৯৫৬৫১৫৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৮ মভািাঃ রুনা খাতুন মভাঃ মগারফায অরী খান মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৫২ ০১৭৯৬৫৭৬৩২৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৩৯ মভাঃ অবু ফক্কায মখ মভাঃ ওয়াকদ অরী মখ মভািাঃ াভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪০ মভাঃ ভাংগন অরী মখ ওয়াকদ অরী মখ সুপখতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪১ মভাঃ ভেবুর মাকন খকন্দাোয পভিানুয যভান খন্দোয মভািাঃ ভাকযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪২ মভাঃ মিাযাফ অরী যোয মুিয ঈপিন মভািাঃ এোতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৩ মভাঃ যিফ অরী যোয মৃত মুনছুয ঈপিন যোয মৃত অিাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৪ মভা যভিান অরী যোয মুনছুয ঈপিন যোয অিাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৮ ০১৮৮০৫১৯৮৪৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৫ মভাঃ াপফফয যভান প্রাভাপনে মুনছুয অরী যোয অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৫৯ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৬ মভাঃ পযয়াি ঈপিন মখ মুপয ঈপিন মখ মভািাঃ আয়াযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৬১ ১৩১৪৪০৩৩৮১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৭ মভাা্ঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ আনপির মখ মভািাঃ েভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৬২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৮ মভাঃ অব্দুর াপভদ খন্দোয নুয ফক্ত খনদোয যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৬৪ ০১৭১৪৩৭৭৯২৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৪৯ মভাঃ াগয অরী খন্দোয মভাঃ অব্দুর োকদয খন্দোয মভািাঃ মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৬৫ ০১৭৯২০৪৪০৮২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫০ মভাঃ অবু াআদ মখ মৃত পনিাভ ঈপিন মখ মভািাঃ পাকতভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৬৬ ০১৭৮৯৮১৮১৯৯ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫১ মভাঃ অব্দু িাভাদ মখ মৃত পনিাভ ঈপিদন মখ মভািাঃ পাকতভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৬৭ ০১৭১৮২৩১০২৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫২ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ মভাঃ পনিাভ ঈপিন মখ মভািাঃ পাকতভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৬৮ ০১৭২৪৭৭৩৪৮৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫৩ মভাঃ অিাফ ঈপিন যোয মুনছুয অরী যোয অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৭০ ০১৩০১৪৭৬৯২২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫৪ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ ওয়াকদ অরী মখ টুনটুযী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৭১ ১৭৩৪৪১৬৫২০ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

২৫৫ ভাাতাফ অরী মখ পফকদী মখ মাকনো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৭৪ ০১৭৪৬৭৯২৫৩৯ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫৬ মভাঃ ায়দায অরী খন্দোয মভাঃ অব্দুর োকদয খন্দোয মভািাঃ মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৭৫ ০১৬৮০৫৩১৫৩৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫৭ মভাঃ অরভগীয মখ মভাঃ অঃ ভপভন মখ মভািাঃ অকরয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৭৬ ০১৭৭৪৯৪২৪৪৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫৮ মভাঃ অব্দুর অরীভ মখ মভাঃ অঃ ভপভন মখ মভািাঃ অকরয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৭৭ ০১৭৭১৫০৪৭৮১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৫৯ মভাঃ অব্দুর ভপভন মখ মভাঃ অবুর মাকন মখ মভািাঃ ভআফুর মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৭৮ ০১৭৩১৯৬৬০০১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬০ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ মভাঃ অবুর মাকন মখ মভািাঃ ভআফুর মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৭৯ ০১৭২৮২৪৮৬৭২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬১ মভাঃ নাপিয ঈপিন মভাঃ অব্দুর াআ খন্দোয মভািাঃ পপযয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৮০ ০১৮৫৮৩১৭৭৬৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬২ মভাঃ আভাআর মাকন মভাঃ অবুর মাকন মভািাঃ ভআফুর মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৮১ ০১৭১৯৩২৬১৯৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৩ মভাঃ অরী মখ মভাঃ োলু মখ মভািাঃ িাপভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৪ মভাঃ মুিা মখ মভাঃ অবুর মাকন মখ মভািাঃ ভআফুর মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৫ মভাঃ মোযফন অরী মখ ভয়ান অরী মখ মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৫ ০১৭২০৪৪৫৮৭৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৬ মভাঃ ভন্টু আরাভ মভাঃ মাযমুচ মখ মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৬ ০১৭৫৮২৮৮৯৬৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৭ মভাঃ িাোত মখ মভাঃ ভাাতাফ অরী মখ মভািাঃ াকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৭ ০১৭৪০০৩৪১১৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৮ মভাঃ াপভভ মাকন মভাঃ যভান মখ মভািাঃ মাকভচা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৬৯ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মখ মভাঃ োলু মখ মভািাঃ মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৮৯ ০১৩০৭০০১১২৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭০ মভািাঃ রাআরী মফগভ মোফাদ যোয মফপরয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯০ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭১ মভাঃ অপার মখ ভয়ান অরী মখ মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৯১ ০১৭৬৪৫৭৮০১২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭২ মকভািাঃ াপদা খাতুন মভাঃ অব্দু িাভাদ মখ মকভািাঃ ফুজুযী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৩৯২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৩ মভাঃ অব্দুর অরীভ মভাঃ ভপতয়ায যভান মভািাঃ চায়না খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৪ ভীয মভাঃ অপভয মাকন ভীয িাকনায়ায অরী মভািাঃ অকভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৫ ভীয মভাঃ অপভনুর আরাভ ভীয িাকনায়ায অরী মভািাঃ অকভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৬ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মভাঃ অব্দুর অওয়ার মভািাঃ নািফানু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯৭ ০১৯৫৪৯৬৪৮৪৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৭ মভাঃ অবু াআদ মখ মভাঃ িভকয অরী মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯৮ ০১৯০২২১২৮০৭ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৮ মভাঃ অকফদ অরী মখ মভাঃ িভকয মখ মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৩৯৯ ০১৭০৯০২৩০৭৫ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৭৯ মভাাোদ অরী মভাঃ ফপয ঈপিন মভািাঃ ফুযকুপন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০১ ০১৩১০৯৭৭৪৭০ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮০ মভাঃ অপনিায যভান মখ মভাঃ অব্দুর অওয়ার মভািাঃ িানফানু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০২ ০১৭৪৭২০৭৬৬৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮১ মভাঃ িাআফুর আরাভ মখ মভাঃ অব্দুর অওয়ার মভািাঃ নািভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৩ ০১৯৫৬৭১৭২৮২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮২ মভাঃ অব্দুর ভপভন মখ মভাঃ অঃ অঈয়ার মখ মকভািাঃ নিফান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৪ ০১৭৭১৫২২৫৮৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৩ মভাঃ অবুর মাকন মখ অবুর অওয়ার মখ মকভািাঃ নািভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৫ ০১৭০৭৫৯৯০৩৪ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৪ মভাঃ মভাস্তপা মখ মভাঃ অব্দুর অওয়ার মকভািাঃ নািফানু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৬ ০১৭৪৯৫১৮৬০১ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৫ মভাঃ অপভয মাকন মখ মভাঃ অওয়ার মখ মভািাঃ নিভান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৭ ০১৭৩৭৩০২৮৪৫ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৬ এ এভ অপিজুর ে মভাঃ িপরভ ঈপিন মখ মভািাঃ অপিভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৮ ০১৭১৭৮৯১৪৫৬ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৭ মভাঃ অব্দুল্লা অর োপী মখ মভাঃ িপরভ ঈপিন মখ মভািাঃ অপিভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪০৯ ০১৭৩৪৭২১৪৩২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৮ মভাঃ মিফাযত অরী অব্দুয যভান মখ মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪১০ ০১৭৯৭৩৮০৭৯০ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৮৯ মভািাঃ পপকযািা খাতুন মভাঃ মভানা প্রাভাপনে মভািাঃ রপথভন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৪১১ ০১৯৩২৭৪৩৪১৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯০ মভাঃ মভািাকের মাকন মখ মভাঃ অব্দুয যভান মখ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪১২ ০১৭৩৫৫৮৩৬৭৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯১ মভাঃ পপযদুর আরাভ মখ আভাআর মাকন মভািাঃ তহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪১৩ ০১৭৩১৪৩২৩৫৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯২ মভাঃ িাোপযয়া মখ (িাপেয) মভাঃ অব্দুয যপদ মখ মভািাঃ যাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪১৪ ০১৭০৬৪৫৬২০৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৩ মভািাঃ মযানা খাতুন মভাঃ তকিয অরী মভািাঃ মিকরাভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪১৫ ০১৭৩২৩০৫৪১৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৪ মভাঃ আয়াকুফ অরী মখ মৃত অব্দুয যভান মখ মৃত অিাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৪১৬ ০১৭৬২১৭৮৮৫৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৫ মভাঃ নুরুর আরাভ মখ মভাঃ মিাযাফ অরী মখ মভািাঃ নূয মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪১৭ ০১৭৮২০৫০০২৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৬ মভাঃ নিরুর আরাভ মখ মভাঃ মিাাফ অরী মখ মভািাঃ নূয মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪১৮ ০১৭০০৯৬৭১৫৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৭ মভাঃ অয়নুর মাকন মখ মভাঃ অব্দুয যভান মখ মৃত অিাতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২০ ০১৭৯৮১১৮১৮৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৮ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মভাঃ অপিির ে মভািাঃ িাানাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২১ ০১৭৪১৩৯৫৩৩৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

২৯৯ মভাঃ মগাার মখ াগাপরয়া মখ িাকফদান ৮৮৪৪১৯০১০৪২২ ০১৭০৭২৩৮০৩৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০০ মভাঃ সুরতান মখ মভাঃ অিাফ অরী মভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২৪ ০১৭৮৫৫৫৮৫৫৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০১ মভাঃ অরোি অরী মখ মভাঃ ওভয অরী মভািাঃ ভপচযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২৫ ০১৩১৮৭৫৬১৩১ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০২ মভাঃ পদুর আরাভ মভাঃ মনধু মখ মভা মগাকরিান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২৭ ০১৯৪৯৬৯৩৫৪৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৩ মভাঃ মদনু মখ মভাঃ মনধু মখ মভািাঃ মগাকরদান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২৮ ০১৯৬৭৪৪৫১৯০ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৪ মকভাঃ িাভার মখ মভাঃ াগপরয়া মখ মভািাঃ িাকফদান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪২৯ ০১৪০৬২০১৪৭৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৫ মভাঃ কুযফান অরী মখ মভাঃ ািাান অরী মভািাঃ মিকরভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৩০ ০১৭৭৪০৬৬৩৭৫ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৬ মভাঃ নিরুর আরাভ মখ মভাঃ ািাান অরী মখ মভািাঃ মিকরাভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৩১ ০১৭০৬৪৫৫৭৩৫ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৭ মকভাঃ নুরুর আরাভ মখ মভাঃ অতাফ অরী মখ মভািাঃ নুযিাান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৩২ ০১৩০৭০৮২৯০৫ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৮ মভাঃ তাকয মখ যপভ ফক্স মভািাঃ কুড়ানী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪৩৩ ০১৭৯৭৪৮৯২০০ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩০৯ মকভাঃ সুরতান অরী মখ আয়াকুফ মাকন মভািাঃ সুপপয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৩৪ ০১৭৬২৩০০৮৬৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১০ মভািাঃ াপনা খাতুন মভাঃ আভযান মখ মভািাঃ পপকযািা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৩৫ ০১৭৪৫৬২৯৭৭৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১১ মভািাঃ তহুযা খাতুন মভাঃ মিনাত অরী মখ মভািাঃ মিকরাভন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৩৭ ০১৭৬০২৯৩৬৪২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১২ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মভাঃ মারায়ভান মাকন মখ মভািাঃ িাানাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪৩৯ ০১৭৭৬৬৪১৫৭২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১৩ মভাঃ অরভান মখ মভাঃ মভাস্তপা মখ মভািাঃ চাকভরী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪০ ০১৭৪৯৫১৮৬০১ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১৪ মভাঃ অরভ মখ মভাঃ অিাফ অরী মভািাঃ িাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪১ ০১৯৮৯৪৭৩৭৯৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১৫ মভাঃ ওপফয মখ মভাঃ মুচু মখ মকভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪২ ০১৯৮০৯০৯৬৮৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১৬ মভাঃ মভাাব্বত মাকন মখ মভাঃ অব্দুর ভপভন মখ মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪৫ ০১৭৮৭২৩৬০৩২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১৭ মকভাঃ ােওয়াত মাকন মভাঃ মিনাত অরী মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪৭ ০১৮৬০৪০৫৯৫৭ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩১৮ মভাঃ অপভন মখ িাকয অরী মখ মভািাঃ অপভযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪৮ ০১৭৯৫৩৮৮৬৮৪ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৩১৯ মভাঃ মযাজুর আরাভ মভাঃ ভংরা মখ মভািাঃ মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৪৯ ০১৩১৪৪০৩৫৭৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২০ মভাঃ নুয অপভন মখ মভাঃ মিাযাফ অরী মভািাঃ নূয খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৫০ ০১৯৫৪৬২২২৪৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২১ মভাঃ দুখু পভয়া মভাঃ মভানকির মখ মভািাঃ েভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৫১ ০১৭৫৮১৫৮৪৯২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২২ মভাাোদ অরী পিন্না মভাঃ মারায়ভান মাকন মভািাঃ িাানাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪৫৩ ০১৭৫৬০৫২৭৫৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৩ মভাঃ িয়নার অকফপদন খান ভনকিয অরী মখ যাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৫৬ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৪ মভাঃ ভপতয়ায যভান খান ভনকিয অরী খান যাপরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৫৭ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৫ মভাঃ অকনায়ায মাকন খান মভাঃ িয়নার অকফপদন খান মভািাঃ অকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৫৮ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৬ মভাঃ অঃ যপদ তালুেদায মবারা তালুেদায মভািাঃ অপভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৬০ ০১৭৮৯৯৮০৯৬৩ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৭ মভাঃ ভাকিভ অরী খান মভাঃ ভনকিয অরী খান মভািাঃ বুলু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৬১ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৮ মভাঃ দকায অরী মযত অরী মখ সুযভা দান ৮৮৪৪১৯০১০৪৬২ ০১৭৬১২০৪৪৮১ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩২৯ মভাঃ মভােকিদ অরী গুনী মখ সুপখতন ৮৮৪৪১৯০১০৪৬৫ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৩৩০ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ াকফ অরী অেন্দ মভািাঃ িপযনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৭৬ ০১৭২৪৪৯৭৩৭৪ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩১ মভাঃ মভাোকিি মাকন অয়াত অরী অেন্দ মভািাঃ াকয ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৪৭৭ ০১৭২৩২০৮২১০ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩২ মভাঃ যভত অরী অয়াত অরী মভািাঃ াকয ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৪৭৮ ০১৭৫৬১১৫২২২ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৩ মভাঃ অব্দু িারাভ মভাঃ নাপিয ঈপিন মখ মভািাঃ িাকভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৮১ ০১৭৮৬৯৩৯৩৮৩ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৪ মভাঃ চাদ অরী মখ মৃত অব্দু গনী মৃত ওআিন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৩ ০১৭২৩৩৭৭৮০৮ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৫ মভাঃ াপভদুর আরাভ মভাঃ চাদ অরী মভািাঃ াপপিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৪ ০১৭৩৪২১৬৭১১ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৬ মভাঃ অকনায়ায মাকন অঃ াভাদ মভািাঃ তীনুয মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৫ ০১৯২১৮৪৯২৬৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৭ মভাঃ অব্দুর ভাকরে অেন্দ মভাঃ অব্দুর ফাযী অেন্দ মভািাঃ ভাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৬ ০১৭২৭৯৬৭৯০৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৮ মভাঃ অব্দুর ভপতন অেন্দ অব্দুর ফাযী অেন্দ মভািাঃ ভাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৭ ০১৩০৫৬৫৬৫৭৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৩৯ মভাঃ ভিনু অেন্দ মৃত অব্দুর ফাযী অেন্দ মভািাঃ ভাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৮ ০১৭৮৮২২৫৮২৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪০ মভাঃ অকনায়ায মাকন িয়নার প্রাভাপনে মভািাঃ অন্না ৮৮৪৪১৯০১০৪৮৯ ০১৯৩৫০৪৭৬৪৯ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪১ মভাঃ মফল্লার মাকন মভাঃ রার ভামুদ ফাাতন ৮৮৪৪১৯০১০৪৯০ ০১৭৮৩২৪৮৯২৪ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪২ মভাঃ দুরার মাকন খান মভাঃ রার ভামুদ ফাাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৪৯১ ০১৭৩০৬৯৩২৯৯ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৩ মভাঃ অবুর োরাভ মৃত নিাফ অরী মখ মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৩ ০১৮৬৩৩৮১৮৯১ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৪ মভাঃ অবুর মাকন মভাঃ মাটো মখ মভািা াযানী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৪ ০১৭৪৫৯৮৪৭০৮ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৫ সুিাফত অরী মখ মাটো মখ াযানী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৫ ০১৭১০৪৭৯৪৭৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৬ মভাঃ অব্দু িাত্তায মখ মানাঈল্লা চান পফপফ ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৬ ০১৩০১৪৭৬৪৪৩ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৭ মভাঃ িাভাত অরী মখ মভাঃ মানাঈল্রা মখ চান পফপফ ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৭ ০১৭৭৬৭০২৭২৪ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৮ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মখ মভাঃ অব্দুর িপরর মখ মভািাঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৮ ০১৪০৯৪৭৮২৫৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৪৯ মভাঃ পরয়ােত অরী মখ অব্দুর িপরর মখ মভািঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৪৯৯ ০১৩১২০২৬৬৭৯ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫০ মভাঃ িাকয অরী মৃত নূয মাাোদ মভািাঃ িপযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫০০ ০১৭২২৭৪৬০৫৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫১ মভাঃ িহুরুর আরাভ মভাঃ দাকযাগ অরী মভািাঃ মনিাতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫০১ ০১৭৩৯৮৯৫২০৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫২ মভাঃ অব্দুয যপদ মেতাফ অরী বুযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫০৪ ০১৭২৩২০৮২১১ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৩ মভাঃ অব্দুর ভপতন মভাঃ মযাি মভািাঃ অকনায়াযা ৮৮৪৪১৯০১০৫০৫ ০১৭৩৬৫৪০৭৩৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৪ মভাঃ দুরার মাকন খান মভাঃ মযাি মভািাঃ অকনায়াযা ৮৮৪৪১৯০১০৫০৬ ০১৭৪২২২৬৬০১ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৫ মভািাঃ িপযনা খাতুন মভাঃ জুযান অরী মখ মভািাঃ পপকযািা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫০৭ ০১৩০৮৬০৩৩৬৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৬ মভাঃ চান পভয়া অেন্দ মেতাফ অরী মভিাতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫০৮ ০১৯৭৬৫২৫৫৩১ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৭ মভাঃ মযিাঈর েপযভ অেন্দ মভাঃ অব্দু িাত্তায অেন্দ মভািাঃ িহুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫০৯ ০১৩১৫৮৮০৪৩৯ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৮ মভাঃ অপিদুর মভাঃ াভছুর মভািাঃ াপরভা ৮৮৪৪১৯০১০৫১০ ০১৭৫৮৩৮৭১১৮ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৫৯ মভাঃ খাপরর মাকন মুিা ভাকরো ৮৮৪৪১৯০১০৫১১ ০১৭৬৬৭৯৭৩৭৮ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬০ মভাঃ মিারায়ভান ওভান সুপপয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫১৪ ০১৯৩৯৮০৯০২ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬১ মভাঃ াভছুর মখ মাকচন অরী মভািাঃ কুরিন ৮৮৪৪১৯০১০৫১৬ ০১৩৫৮৬০৩৮৫৯ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬২ মভাঃ াকিন অরী ভকয অরী মভািাঃ াকচফান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫১৭ ০১৭৬৩৬৭৪১৬০ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৩ মভাঃ অয়নার মখ মৃত যপভ ফক্স মখ মৃত ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫১৮ ০১৭৩৫৩১৩৩০৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৪ মভাঃ মিরে অরী অিগয অরী ভপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫১৯ ০১৭১০৩৫৯৫০৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৫ মভাঃ অব্দু াভাদ অিগয অরী মখ ভপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫২০ ০১৭১৯৭৫২৭৫০ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৬ মভাঃ অব্দুর াপভদ অিগয মখ মভািাঃ ভপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫২১ ০১৩০৮৩৬৯৫৮৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৭ মভাঃ পপিে মাকন অিগয মখ ভপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫২২ ০১৩০৮৪৬০৭৯৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৮ মভাঃ মাকয়দ পফন ভামুদ মভাঃ মভাখকরছুয যভান ভামুদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫২৩ ০১৭৭১৮৩২৩৫৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৬৯ মভাঃ মগারাভ হুাআন মখ মভাঃ নাভদায মাাআন মভািাঃ মিাকফদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫২৪ ০১৯১২৫৯২৮৪২ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭০ মভাঃ অবুর মাকন পপেয নাকয়ফ অরী পপেয ফাাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৫২৫ ০১৭৯১৪২৩২০৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭১ মভািাঃ াপফফা সুরতানা (রােী) মভাঃ অবুর মকাকন মভািাঃ নুরুন্নাায ৮৮৪৪১৯০১০৫২৬ ০১৭৩৯৬২৩৪৫০ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭২ মভাঃ মভাখকরচুয যভান মভাঃ মভাস্তাপপজুয যভান পপেযমফগভ সুপপয়া ৮৮৪৪১৯০১০৫২৭ ০১৭২৬৭২৫৫৩৪ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৩ মভাঃ মভাস্তাপপজুয যভান পপেয মভাঃ ভকয়ন ঈপিন পপেয মভািাঃ ভয়ভন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৫২৮ ০১৭১৯৫৪৯৪০৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৪ মভাঃ পদুর পপেয মৃত নাকয়ফ অরী মৃত মনিাতন ৮৮৪৪১৯০১০৫২৯ ০১৩১৪৮৫৪৪২০ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৫ মভাঃ পিরায যভান অপিমুপিন মখ মভািাঃ াকিফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩০ ০১৭৬০৭৮১৩৯১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৬ মভাঃ নিরুর আরাভ দুরার মভাঃ পিরায যভান মখ মভািাঃ তাপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩১ ০১৯৩৭৭০৮৪২৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৭ মভাঃ অরতাপ মাকন মভাঃ পিরায যভান মখ মভািাঃ তাপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩২ ০১৭৬০৭৮১৩৯১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৮ মভাঃ যব্বানী মখ তাি ঈপিন মভািাঃ আয়ািন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩৪ ০১৭৫৪৩৭৫৮৩৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৭৯ মভাঃ যপপকুর আরাভ তাি ঈপিন মভািাঃ আয়ািন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩৫ ০১৭০০৯৬৩৪৩৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮০ মভাঃ অরতাপ মাকন মভাঃ অিগয অরী মভািাঃ িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩৬ ০১৭২৩৩৭৭৮০৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮১ মভাঃ সুিাফত অরী অপিমুপিন মখ াকিফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩৭ ০১৯২৯৯৩৪০২৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮২ মভাঃ রুস্তভ অরী েকিয অরী মভািাঃ ারন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৩৯ ০১৭৪০০৩৪১৪৪ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৩৮৩ ভামুদা খাতুন মভাঃ অবুর মকাকন পপেয মফগভ নুরুন্নাায ৮৮৪৪১৯০১০৫৪০ ০১৭২৬৭২৫৫৩৪ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮৪ মভাঃ াপরভ মখ োকভ অরী মভািাঃ াপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৪২ ০১৭৪০৩৯২১৫৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮৫ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে োকভ অরী মভািাঃ াপরভা ৮৮৪৪১৯০১০৫৪৫ ০১৭৯১২৩৭০৯২ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮৬ মভাঃ া িাভার মভাঃ িাভান অরী মভািাঃ পযিন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৪৭ ০১৭৩৬৮৩৫৭৭৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮৭ মভাঃ অব্দুয যীদ ফপিয ঈপিন অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৪৮ ০১৭৭৪৬৯৫০২৫ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮৮ মভাঃ অিগয মাকন মৃত মভাঃ জুব্বায মাকন মৃত মভািাঃ পিনপিযা মফগভ৮৮৪৪১৯০১০৫৪৯ ০১৭৭৪২৫৯৬৮১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৮৯ মভাঃ পপযদুর আরাভ দযাফ অরী মভািাঃ অকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৫০ ০১৭৪১৪৭৭৭৮৪ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯০ মভাঃ আপদ্রি মখ মভাঃ িয়নার অকফপদন খান মভািাঃ ছুযভাদান ৮৮৪৪১৯০১০৫৫২ ০১৮৬৭৭৭৬৫৩০ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯১ মভাঃ াাদৎ মাকন মখ অব্দুর গপন মখ মভািাঃ িপভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৫৪ ০১৯৬৭৪৬৩৮৮৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯২ মভাঃ ভনফ অরী অরী পপেয নাকয়ফ অরী মনিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৫৭ ০১৭১৯২৫৩১১২ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৩ মভাঃ ায়দায অরী মখ মভাঃ যপভ ফক্স মখ ভপযয়ভ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৫৮ ০১৭৭৫৮৪৮৪৪৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৪ নূয মভাাোদ ফপিয ঈপিন অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৫৯ ০১৭৬৮৪২১০৮৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৫ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মভাঃ অপিায অরী মভািাঃ তাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬১ ০১৭৯২৩৭২৯৭৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৬ মভাঃ অব্দুর ফাযী মভাঃ অপিায অরী মখ মভািাঃ তাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬২ ০১৭৭২৮১৯৫৪৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৭ মভাঃ পরয়ােত মাকন মভাঃ অেদ অরী মভািাঃ ভপপিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬৩ ০১৭৪০৮৩৮৮৬৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৮ মকভাঃ অবু ফক্কায মখ িাভান অরী মখ মভািাঃ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬৪ ০১৭০৩৩৭৩৬৯৭ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৩৯৯ মভাঃ অব্দুয যপদ মভাঃ অেদ অরী মভািাঃ যওনাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫৬৫ ০১৭৭০৯৪২৫৬১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০০ মভাঃ অব্দু িারাভ মখ মভাঃ সুিাফত অরী মভািাঃ পয পফপফ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬৬ ০১৭২২২৩২৪৮৯ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০১ মভাঃ যাপদুর আরাভ পভরন মভাঃ যভিান অরী মভািাঃ িাানাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬৭ ০১৭২৪১৪০৮৮৫ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০২ মভাঃ মভািাকের পপেয নাকয়ফ অরী মনিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৬৯ ০১৭১৮৫৮৪৫৮৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৩ মভাঃ ভাকজ্জভ অরী মভাঃ মুিাকয অরী মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭১ ০১৭৬৭৬০৯২৪৯ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৪ মভাঃ অব্দু িারাভ মখ মভাঃ তাি ঈপিন মখ ওপিতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭২ ০১৭৫৮৮০৯৬৩১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৫ মভাঃ তকিয অরী অপিমুপিন মখ াকিফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭৩ ০১৭৪২৬৯০৩৬৫ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৬ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মভাঃ তকিয অরী মভািাঃ এিদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭৪ ০১৭৪২৬৯০৩৬৫ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৭ মভাঃ অবুর োরাভ মখ মভাঃ তাি ঈপিন মখ মভািাঃ যাআতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭৫ ০১৯৫৭৮২৬৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৮ মভাঃ াপপজুয যভান িকপয অরী মভািাঃ অয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭৬ ০১৭৮৪০২১৭৭১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪০৯ মভাঃ অপভনুর আরাভ মভাঃ অবুর মকাকন মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৭৮ ০১৭৬৫২৩৩১৫৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১০ মভাঃ াকদ অরী মখ নিাফ অরী মভািাঃ ািনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫৭৯ ০১৪০৭৯৭৮৩২৪ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১১ মভাঃ োকভ মখ ভকয মখ ওপতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৮০ ০১৭৬০৬২৫১০৫ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১২ মভাঃ পনিাভ ঈপিন মখ িাি ঈপিন মভািাঃ সুপখতন ৮৮৪৪১৯০১০৫৮১ ০১৭৬৭০৫২৬৭৭ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৩ মভাঃ অঃ ান্নান মখ াকদ অরী মভািাঃ িকফদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৮২ ০১৭৩৭৫৫৯৩৭৭ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৪ মভাঃ মরার মখ াকদ অরী মভািাঃ মিাকফদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫৮৩ ০১৭৫৫৪২৩৭৭২ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৫ মভাঃ পপকুর আরাভ ভভতাি ঈপিন মভািাঃ যাপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৮৪ ০১৭২১৩৪০৯৮৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৬ মভাঃ যপপকুর আরাভ ভভতাি ঈপিন পযপিয়া ৮৮৪৪১৯০১০৫৮৫ ০১৭১১৪১২৬৭৯ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৭ মভাঃ অবুর মাকন মফরাকয়ত অরী মৃত িপিভন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৫৮৬ ০১৭১৮০৬৭৯৯৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৮ মভাঃ মভািদায অরী মখ নপিয অরী মখ ভআভন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৮৮ ০১৭৮১৭৮৮২৯৭ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪১৯ মভাঃ পপকুর আরাভ মভাঃ নাভদায মাকন মভািাঃ মিাকফদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৮৯ ০১৭১৮৮৮০২১১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২০ মভাঃ াআদুর ফাযী মভাঃ নাভদায মাকন মভািাঃ মিাকফদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৫৯০ ০১৭১১৪১১২৭৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২১ মভাঃ পদুর আরাভ দযাফ অরী মভািাঃ অকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৯৩ ০১৭৯৪৬০১৯৫১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২২ মভাঃ ভপতয়ায যভান খান গুটু মখ অকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৯৪ ০১৭২২৪৫৩৪৯৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৩ মকভাঃ মভািাকের ে নাপিভ ঈপিন াযানী ৮৮৪৪১৯০১০৫৯৬ ০১৭৪২০৬৭৫৮৪ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৪ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান মভাাোদ অরী মভািাঃ ভাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৯৯ ০১৭৮৫৫৫৮২৮১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৫ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান নূয মভাাোদ মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬০৩ ০১৭৭২৩২৮৬৩৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৬ মভাঃ পদুর আরাভ মভাঃ অিগয অরী মভািাঃ িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬০৪ ০১৭৭৪২৫৯৬৮১ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৭ মভাঃ নিরুর আরাভ মভাাোদ অরী মভািাঃ ভাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬০৫ ০১৭৬৮৩৬৪৬৪৯ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৮ মভাঃ নূয আরাভ মখ মভাঃ ভয়দান অরী মভািাঃ এপাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬০৬ ০১৭৬৬৭৯৪১০৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪২৯ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ পপেয মভাঃ অরী অকেদ মভািাঃ িয়নফ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬০৮ ০১৭১০৩৩১১৯৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩০ ভাকজ্জভ মাকন ভগযফ অরী মখ ভাকিদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬১০ ০১৭৯৮৬৭৪১৪৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩১ মভাঃ মফরার মখ মৃত শুকুয ভামুদ মৃত মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০৬১১ ০১৭৭৪২৫৮৮৬১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩২ মকভাঃ ভাপনে মভাঃ মগারফায মখ মৃত িপেনা ৮৮৪৪১৯০১০৬১৩ ০১৭১৬০৩৬৪৭৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৩ মভাঃ ওেত অরী মখ শুকুয ভামুদ মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০৬১৪ ০১৭৩৬৭৮৯৯৭০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৪ মভাাোদ অরী শুকুয ভামুদ মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০৬১৫ ০১৭৩৮৮৩৯৩৮২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৫ মভাঃ পযাজুর আরাভ লাল মাহমুদ মভাচাঃ ভকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬১৭ ০১৭১২৩৯০৫০৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৬ মভাঃ অব্দুর েপযভ মভাঃ ফঅব্দুর োকদয যোয মভািাঃ াকয ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৬১৮ ০১৯৩৪৩২৬৩৯৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৭ মভাঃ অব্দুর ভপিদ মভাঃ িয়নার অকফপদন মভািাঃ মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬২০ ০১৭৩৮২১৪৭৪১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৮ মভাঃ অবু ফক্কায িয়নার অকফপদন মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬২১ ০১৭৬৩৪৬৭৪৮৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৩৯ মভাঃ অব্দুর াপরভ িয়নার অকফপদন মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬২২ ০১৯৮৫৪৯৬৬৯৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪০ মভাঃ মিরে অরী পযয়াি ঈপিন মভািাঃ যপতন ৮৮৪৪১৯০১০৬২৩ ০১৭৯৯০০৯৫৯৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪১ মভাাোদ অরী পিন্না মভাঃ মোযফান অরী মখ মভািাঃ মভিাতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬২৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪২ মভাঃ মভােবুর মাকন মৃত োপি মভাল্লা মৃত মিাফাান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬২৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪৩ মভাঃ ািাান পপেয মাটো াযপনী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৩০ ০১৭৬৬৭৯৩২২৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪৪ মভাঃ মভািদায অরী মখাদা ফক্স িাকফদান ৮৮৪৪১৯০১০৬৩১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪৫ মভাঃ িাআদুয যভান অব্দুর ভান্নান মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৩৭ ০১৭৩২৪০১৮৮৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪৬ মভাঃ অব্দুর ভপিদ মখ অয়াত অরী মভািাঃ মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০৬৩৮ ০১৭৬৪৭১৬০০৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৪৪৭ মভাঃ মভায়াকজ্জভ মাকন অয়াত অরী মভািাঃ মানাফান ৮৮৪৪১৯০১০৬৩৯ ০১৩০৮২৬৩৩০৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪৮ মভাঃ অবু াআদ মভাংরা মখ মভািাঃ ছুযাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৪১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৪৯ মভাঃ পফফয যভান ভংরা মখ ছুযাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৪২ ০১৯২২৮১৭৮২৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫০ মভাঃ মাকন অরী মভাঃ মকেন্দায অরী মৃত িাকফদান ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৩ ০১৭৮১৬৭৭৬৩৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫১ মভাঃ পদুর আরাভ জুযান অরী মখ ভপত িান ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৪ ০১৭৭৬৭০৩৪৮৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫২ মভাঃ ভপিফয যভান জরুান আলী মেখ ভপতিান ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৫ ০১৩১১৮৫৮৭৪২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৩ মভাঃ অপিায অরী মখ অব্দুর কুদ্দুি মখ মভািাঃ অপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৬ ০১৯৩৮৩৭৪১৪৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৪ মভাঃ অব্দুয যভান মখ মোয অরী ভপল্লে ভাকিদান ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৭ ০১৭৩৮৭২৬৫২৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৫ মভাঃ মযিাঈর েপযভ মৃত মোয অরী ভপল্লে মভািাঃ মিাকফদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৮ ০১৭৮১২৬২৫৯৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৬ মভাঃ অব্দুয যভান মখ নাকয়ফ অরী মখ ফাাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৪৯ ০১৯১৮৬৫৫২৯৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৭ মভাঃ আঈসুপ অরী মভাঃ অব্দুর মখ মভািাঃ মকনিানা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৫০ ০১৩০০৯৪৯৭৩৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৮ মভাঃ মতাকভয অরী অব্দুর গপন মখ মৃত মভাভিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৫১ ০১৯৩৭৫৪৭৫৫১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৫৯ মভাঃ অবু ফক্কায ঈপিয মখ মভািাঃ অেপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৫২ ০১৩০৫৮২১৫২২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬০ মভাঃ অপভরুর আরাভ ঈপিয মখ মভািাঃ অেপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৫৫ ০১৭৫৪৩৭৯৪৭৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬১ মভাঃ পদুর আরাভ আপঞ্জর মখ ভপযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৫৬ ০১৩০৭৬১২০৭৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬২ মভাঃ অব্দুর ফাকতন মভাঃ ফাাদুয অরী মভািাঃ ওয়াকদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৫৭ ০১৮৩৪৫৪৯০২৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৩ মভাঃ অব্দু িারাভ যোয মৃত অব্দুর িপরর মৃত ফাাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৫৮ ০১৭১৫৩৫৭৮৯৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৪ মভাঃ মযাজুর আরাভ মৃত অব্দুর িপরর মৃত ফাাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৫৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৫ াকতভ অা্রী অযগ অরী মযখাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৬১ ০১৭৪২০৭৩৪৪২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৬ মভাঃ ভভতাি মখ যপু মখ িানপফ খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৬২ ০১৭১০৪৩৫২৭৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৭ মভাঃ অব্দু ারাভ মভাঃ ভভতাি ঈপিন মখ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৩ ০১৭১০৪৩৫২৭৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৮ মভাঃ পভিানুয যভান মভাঃ ভভতাি মখ মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৪ ০১৯৬৭৪৬৪০৪২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৬৯ মভািাঃ মপরনা খাতুন মভাঃ মতাভকিয অরী মভািাঃ যপরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৫ ০১৭৬৬৮৬৪৮৬০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭০ মভাঃ মাকন অরী ভানু যোয মভািাঃ াপিনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৬ ০১৭৩৮৫৪২৪৪৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭১ মভাঃ অব্দু মিাফাান মভাঃ অব্দুয যভান মভািাঃ অা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৭ ০১৭০৩১৫৬৭০৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭২ মভাঃ অব্দুর অরীভ মৃত মভাঃ অব্দুর অপিি মভািাঃ পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৮ ০১৭৪০৯৪৬১৬৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৩ মকভাঃ সুরতান অরী মখ অযগ অরী মখ মভিাঃ মযখা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৬৯ ০১৭৮০০৫৭৪০৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৪ মভাঃ াপফবুয যভান মৃত অেফয অরী মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৭০ ০১৭০৩১৪৮৪৪৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৫ মকভাঃ াভছুরে মৃত নাপিয ঈপিন মৃত সূম©দান ৮৮৪৪১৯০১০৬৭১ ০১৭৯০০৩০৮২১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৬ মভাঃ অব্দুর াপনপ যোয মভাঃ দুরার যোয মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৭২ ০১৭২১১১৯০৭৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৭ মকভাঃ সুরতান অরী মখ নূর মমাহাম্মাদ অিাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৩ ০১৭৮৫৪৩৯৫৫০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৮ মভাঃ াপভদুর আরাভ মভাঃ অেফয অরী মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৪ ০১৯২০১০৫৫০৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৭৯ মভাঃ অব্দুর ভাকরে নূয মভাাোদ মখ মভাচাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৫ ০১৩১৫৪৭১৬০০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮০ মভািাঃ পযনা থাতুন নূয মভাাোদ অিাতন ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৬ ০১৭৫৫৪৭৮৭৬০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮১ মভাঃ যপপকুর আরাভ িাভাত অরী মখ মভািাঃ পখনা ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৭ ০১৭৪০৭০৬৩৪৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮২ মভাঃ নাকয়ফ অরী ভন্ডর মাকন অরী ভন্ডর যপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৮ ০১৭৩৪৩২৩১৬৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৩ মভাঃ অব্দুর খাকরে যোয মানাঈল্লা যোয সুন্দযী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৭৯ ০১৭২৬৫১৯৩০৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৪ মভাঃ মগারফায মাকন যোয মিানাফ অরী যোয মকভািাঃ অয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৮০ ০১৭২৩২৭২৮৩৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৫ মভাঃ পিলুর ে যোয মভাঃ মিানাফ অরী অয়া ৮৮৪৪১৯০১০৬৮১ ০১৯২৩০৫০৭৯০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৬ মভাঃ অব্দু িাভাদ যোয মভাঃ পিলুর ে যোয মভািাঃ াকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৮২ ০১৮৪০৬২৩৩৮৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৭ মভাঃ অরতাফ মাকন মুপঞ্জর অেন্দ মিাকর মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৮৩ ০১৭৭৭২১২১৬০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৮ মভাঃ এিাি অরী মভাঃ মুপঞ্জর অেন্দ মৃত মিাকর খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৮৪ ০১৭০৯০২২৮৬১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৮৯ মভাঃ পপকুর আরাভ ভভতাি অরী মভািাঃ অজুপা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৮৬ ০১৯৭৫৫০১০০৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯০ মভাঃ রুহুর অপভন অব্দুর কুদ্দুি মভািাঃ অপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৮৭ ০১৭৩৮৯৯৫১৭২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯১ মভাঃ াাদত মাকন ফাাদুয মুন্সী ভায়া পফপফ ৮৮৪৪১৯০১০৬৮৯ ০১৭০৬৮০৮৫১৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯২ মভাঃ অব্দুর অপিি মখ াগু মখ মভািাঃ অপিযন ৮৮৪৪১৯০১০৬৯০ ০১৭৮০২২০২১৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৩ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ াগু মখ অপিযন ৮৮৪৪১৯০১০৬৯১ ০১৭৫৩৬০০৭৫১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৪ মভাঃ গুটু মখ ারু মখ িপযন ৮৮৪৪১৯০১০৬৯২ ০১৭৮৬৬০৮৩১২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৫ মভাঃ অব্দু মিাফাান মৃত হারান মেখ মৃত িপযন ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৬ মভাঃ িাআদুর আরাভ মভাঃ গুটু মখ মভািাঃ মিানা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৪ ০১৭৮৪০৯৫৮০১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৭ মভাঃ অরতাফ মাকন অনিায অরী মখ মভািাঃ তাযা ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৫ ০১৭৬৬৩৭৬১৮৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৮ মভাঃ অব্দুর ওয়াকদ মৃত পযি অরী মৃত ভআফুর ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৬ ০১৭৮৯৬৯৫৮২১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৪৯৯ মভাঃ পদুর আরাভ মাকন অরী ভন্ডর মভািাঃ যাপরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৭ ০১৭৮৯৬৯৫৮২১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০০ মভাঃ াাদত ভন্ডর মাকিন ভন্ডর যাপরা ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৮ ০১৭০৬৪৫৮৮৪৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০১ মভাঃ অব্দু িারাভ মৃত মখােকদ অরী মভািাঃ িাকরা ৮৮৪৪১৯০১০৬৯৯ ০১৭৯৩৪৫৮২১৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০২ মভাঃ অরাপভন মাকন অেফয অরী মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭০০ ০১৯১২০৮৪৯৪৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৩ মভাঃ দুরার মাকন খান চান্দু মখ মভািাঃ ভাযাযী ৮৮৪৪১৯০১০৭০১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৪ মভাঃ িাআদুর আরাভ মিকেন্দায অরী মভাচাঃ িাকরা ৮৮৪৪১৯০১০৭০২ ০১৭৩৪৭২১৪৮৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৫ মভাঃ অব্দুর ভপভন ভভতাি অরী সুন্দযী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭০৩ ০১৭৪৫৭৯৭৫২২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৬ মভাঃ অবুর োরাভ অিাদ মভাঃ অব্দুয যভান মভািাঃ অা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭০৪ ০১৭৭২৫৫০১৪৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৭ মভাঃ মভােকতর মাকন মভাঃ অব্দুয যভান মভািাঃ অা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭০৫ ০১৭৮৪১১০২২৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৮ মভাঃ যভিান অরী মখ দুপতয়া মখ মভািাঃ অকভরা ৮৮৪৪১৯০১০৭০৬ ০১৩১১০৩৫৫৭২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫০৯ মভাঃ মভাস্তাায অরী শুকুয অরী মখ মভািাঃ ভপিবনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭০৭ ০১৭৯৮১৬১৬০৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১০ মভাঃ অব্দুয যঈপ ভন্ডর মভাঃ অপিি ভন্ডর মভািাঃ সুপখকতান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭১০ ০১৪০৩২৮৫৯৮৬ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৫১১ মভাঃ োকভ অরী অিগয অরী মখ মভািাঃ মযখা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭১১ ০১৯৮৬২৩১০৮৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১২ মভাঃ াআদুর আরাভ মভাঃ মাভকয অরী সুম© মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭১২ ০১৯৯৯১৪৬৭১৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৩ মভাঃ ছুরুত িাভান মভাঃ মভাস্তাকয অরী মভািাঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭১৩ ০১৯৩১৪৯২৬৩৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৪ মভাঃ াকপি মখ অব্বা অরী োঞ্চ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭১৪ ০১৯৪৯১২৬৮১৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৫ মভাঃ াপভদ মখ মভাঃ অব্বা মখ োঞ্চন ৮৮৪৪১৯০১০৭১৫ ০১৭২১৮৭৯২৬০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৬ মভাঃ অব্দু ারাভ অব্বা অরী মভািাঃ োঞ্চন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭১৭ ০১৭৩৯৮২৫৪৭৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৭ মভাঃ অযাফুর আরাভ িয়নার অকফপদন মভািাঃ ছুযভাদান ৮৮৪৪১৯০১০৭১৮ ০১৯৬২৬৩৫৬৮৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৮ মভাঃ মগারাভ মাকন মভাঃ মখাদা ফক্স িাকফদান ৮৮৪৪১৯০১০৭১৯ ০১৯২২৮৪২৬১১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫১৯ মভাঃ যভিান অরী যোয মভাঃ মখাদা ফক্স িাকফদান ৮৮৪৪১৯০১০৭২০ ০১৭৬৩০৬৫০৮১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২০ মভাঃ অব্দুর াপভদ মভাঃ অিাফ অরী মভািাঃ াপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭২১ ০১৭৬২১৮৪০৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২১ মভাঃ ওভয অরী মৃত মদরফায মখ মৃত মাবাদান ৮৮৪৪১৯০১০৭২২ ০১৭৭৮১৪৫১৬৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২২ মভাঃ ওভান গপন মখ মদরফায মখ মাবাদান ৮৮৪৪১৯০১০৭২৩ ০৯৩২১৩০৩৪০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৩ মকভািাঃ অিাতন মফগভ মৃত অব্দুর ভান্নান মৃত পফপফ িান ৮৮৪৪১৯০১০৭২৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৪ মভাঃ অব্দুর অপিি মভািাক্পায রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭২৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৫ মভাঃ পির মখ ভেবুর মাকন াকিযা ৮৮৪৪১৯০১০৭২৭ ০১৭৩৩২৪১৪০৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৬ মভাঃ পদুর আরাভ মভাঃ ািাান অরী যোয মভািাঃ িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭২৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৭ মভাঃ অযাপ অরী মভাঃ অস্তাায অরী মভািাঃ িনফী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৩০ ০১৭২৩৭৮৪১৫৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৮ মভাঃ াআফুর আরাভ মভাঃ অস্তাায অরী মভািাঃ িনফী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৩১ ০১৭৪৬৭৬৩৭৭০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫২৯ মভাঃ অবু াআদ মভাঃ অপিি ভন্ডর মৃত সুখী ৮৮৪৪১৯০১০৭৩৩ ০১৭৯৭৩৮১২০৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩০ মভািাঃ মভাভতা মফগভ মভাঃ মভনাি ঈপিন মভাঃ নূয িাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৩৪ ০১৭২০২৫২১০০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩১ মভাঃ অব্দুর ারীভ মভাঃ অব্দুর অপিি মভািাঃ পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৩৬ ০১৯২৪৫২৭৪৮৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩২ মভািাঃ সুযভাদান খাতুন সুিাফত অরী মভািাঃ ভাযানী ৮৮৪৪১৯০১০৭৩৭ ০১৭২৩১৭১৩৯০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৩ মভাঃ ফাদুরী মখ শুকুয অরী মখ ভপনিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৩৮ ১৬২৬১৯৩৮৬২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৪ নূয মভাাোদ মভাঃ াকফ অরী মভািাঃ ভকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৩৯ ০১৭৯৬৫০৮০১৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৫ মভাঃ পপযদুর আরাভ যোয মভাঃ অঃ াভাদ যোয মভািাঃ ভাকিদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৪০ ০১৭৪৫৩৭১৩৩৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৬ মভািাঃ িাানাযা খাতুন মভাঃ মভােবুর মাকন াকিযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৪২ ০১৩০৪৭১০৮০৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৭ মভাঃ অব্দু ারাভ মভাস্তাায াকরা ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৩ ০১৭৫৭১৬৮৪২৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৮ মভািাঃ েদবানু মফগভ অিগয অরী মভািাঃ সুযাআয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৪ ০১৭৫৪৫২৭৫৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৩৯ মভাঃ অবুর োকভ মভাঃ অব্দুর োকদয যোয মভািাঃ াকয ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৫ ০১৭১২৬২৮২৫৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪০ মভাঃ াাবুপিন অকেদ মদারায়ায মাকন অেন্দ মাবাদান ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৬ ০১৯৫৬০০৫৬৬৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪১ মভািাঃ নুযিাান মফগভ মভাঃ এনিাফ অরী মভািাঃ মিকরভন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৭ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪২ মভািাঃ াপদা খাতুন মভাঃ িযত অরী মভািাঃ িহুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৮ ০১৩১২৬৮৫৩২৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৩ মভাঃ অর ভামুদ যোয মভাঃ দুরার যোয মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৪৯ ০১৭৫৮৪০২৭৫০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৪ মভাঃ পপকুর আরাভ িাভাত অরী মখ মভািাঃ িপখনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৫০ ০১৭১২৪০৭১৮৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৫ মভাঃ অপিদুয অয়াত অরী মভািাঃ াকয ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৭৫১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৬ মভািাঃ অখপরভা খাতুন মভাঃ অবুর োরাভ মভািাঃ মপরনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৫২ ০১৭৬৬৮৬৪৮৬০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৭ মভাঃ অব্দু িারাভ ভন্ডর অপিভ ভন্ডর সুখী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৫৩ ০১৭০০৬৩৪৯৩৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৮ মভাঃ অব্দু িাত্তায মখ মৃত পপির মখ মৃত সুযপত খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৫৫ ০১৭১৩৯৩০২৩৫ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৪৯ মভাঃ অক্তায মাকন মভাঃ ভপিফয যভান নূযিাান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৫৬ ০১৭৫০৯৯৩১৮৮ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫০ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মখ অব্দুর িব্বায মখ মখাকদিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৫৭ ০১৭৬১৮১৫৭০৯ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫১ মভাঃ রুহুর অপভন মভাঃ পফফয যভান মভািাঃ অয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৫৯ ০১৭১৪০৬৭৫০৬ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫২ মভাঃ ভপতয়ায যভান মখ যপভ মখ অভপত খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬০ ০১৭৯১২৪১১৯৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৩ মভাঃ অব্দুর াআ মখ যপভ মখ অভপত খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬১ ০১৭৩৫৯৩৬৬৫০ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৪ মভাঃ অব্দুর অপিি মখ যপভ মখ অভপত খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬২ ০১৭৩৬৮২০৮১৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৫ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ ওভান মখ মভািাঃ ওপিভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৩ ০১৭৪১৪৫৮৯৬৩ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৬ মভাঃ দাকযাগ অরী মখ িাভাত অরী মখ নূযিাান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৪ ০১৭২৭৮৯১৮২৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৭ মভাঃ অরাপভন মাকন অঃ গপন মখ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৫ ০১৭২৪৩২৫৩৫৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৮ মভাঃ অব্দু িাভাদ অব্দুর গপন মখ মভািাঃ মানাফান পফপফ ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৬ ০১৭২২১৮২১৩৩ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৫৯ মভাঃ অঃ ভাকরে মভাঃ পরয়ােত অরী মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৭ ০১৩০২২০২৬৩২ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬০ মভাঃ ফাাি মখ মভাঃ ভপপি মখ মভািাঃ ফাাতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৮ ০১৭২৩৫৩৮২৩১ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬১ মভাঃ অযাফুর আরাভ মৃত জুযান মখ মভািাঃ মযাকেয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৬৯ ০১৭৮৫৫৫৮৭৬১ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬২ মভাঃ অব্দুর অরীভ জুযান মখ মভািাঃ মযাকেয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭০ ০১৩১৪৮৫৪৪১৭ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৩ মভাঃ মযাজুর আরাভ মভাঃ ভনকিয মখ মভািাঃ ফুরিান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭১ ০১৯৯৮৬৯৪২৬৮ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৪ মভাঃ পপযদপর আরাভ মভাঃ ভপিফয যভান মভািাঃ িাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭২ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৫ মভাঃ পরয়ােত অরী মৃত ফাাদুয অরী মৃত ভয়িাকন্নিা ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৩ ০১৭২৫০৯০৬৭৩ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৬ মভাঃ যপপকুর আরাভ ভপিফয যভান মভািাঃ িাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৪ ০১৯২৯৩০৩১৬৭ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৭ মভাঃ ঠান্ডু মখ ভপিফয যভান মভািাঃ িাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৫ ০১৭২৪৮৬১২০০ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৮ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মভাঃ জুব্বায মখ মভািাঃ িাড়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৬ ০১৭৫৪৩৯১৬৪৬ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৬৯ মভাঃ জুযান মখ মৃত মভাঃ জুব্বায মখ মভািাঃ িাড়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৭ ০১৭৭৮৮০৯৮১৬ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭০ মভাঃ দুরার মাকন খান মভাঃ জুব্বায মখ মভািাঃ িাড়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৮ ০১৮৮৯৪১০১৮৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭১ মভাঃ অবু তাকয মখ মভাঃ জুব্বায মখ মভািাঃ িাড়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৭৯ ০১৯৩২৪৩৬৯১৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭২ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ জুযান অরী মখ িাানাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৮০ ০১৭৮০২২৮৪০০ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭৩ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মখ মভাঃ সুিাফত অরী মভািাঃ অপিয়া খাা্তুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৮১ ০১৭২৩৭০৬৯৬৭ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭৪ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান মভাঃ অপরমুপিন মখ মভাচাঃ যাপরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৮২ ০১৭৬০৪৪০৭৬২ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৫৭৫ মভাঃ মিাযাফ মাকন মভাঃ মভানকিয মখ ফুরিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৩ ০১৩০২৪৫০৯১৭ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭৬ মভাঃ অব্দুর াপভদ নাকিভ ঈপিন খান মভািাঃ তাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৪ ০১৭২৩০৫৫৯১৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭৭ মভাঃ যভত অরী খান মভাঃ নাকিভ ঈপিন খান মভািাঃ তাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৫ ০১৭৬৭১৪৮৮৩৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭৮ মভাঃ াকদ অরী মভাঃ অঃ গপন মখ মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৬ ০১৭৮৮৮১৬৪৬৬ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৭৯ মভাঃ ভপতয়ায যভান খান মভাঃ োদু খান মভািাঃ তুট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৭ ০১৭৬৩৪৬৭৫৮৬ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮০ মভািাঃ ভাকরা খাতুন মভাঃ িাফক্স মখ মভািাঃ তুট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৮ ০১৮৪৬৩০২৬৯৩ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮১ মভাঃ যপভ মখ িাভাত অরী মখ মভািাঃ নূযিাান ৮৮৪৪১৯০১০৭৮৯ ০১৩১৭৯৯২৪০৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮২ মভাঃ সুরুজ্জাভান অেন্দ মভাঃ অিভ অরী অেন্দ মভািাঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৯০ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৩ মভাঃ অপভরুর আরাভ জুরভাত অরী মখ মভািাঃ অকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৯২ ০১৭৪৩৮৬৬৬০১ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৪ মভাঃ অব্দুর ভাকরে মাকন মভাঃ অঃ যপদ মখ মভািাঃ োঞ্চন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৯৩ ০১৭৫০৫৯৫৪৮৯ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৫ এ এভ মযিাঈর েপযভ মৃত অপিিব্বায মৃত মখাকদিা ৮৮৪৪১৯০১০৭৯৪ ০১৭২১৮৭৯২৭৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৬ মভাঃ অব্দুর ভপিদ মভাঃ অিাফ অরী মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৯৮ ০১৯৫৬৩৯৩৫৬৩ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৭ মভাঃ অব্দুর অপিি মভাঃ দাকযাগ অরী মখ মভািাঃ অপিযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৭৯৯ ০১৯৪১৩৮৫৩৭১ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৮ মভাঃ অব্দুর ভপভন মখ াকফ অরী মভািাঃ অপিয়া খাা্তুন ৮৮৪৪১৯০১০৮০০ ০১৭৫৩৪৩৬১০৭ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৮৯ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ আব্রাীভ মখ মভািাঃ িকফদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮০১ ০১৭৬৪৬৫৫৬০৪ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯০ মভাঃ ভামুদুর মাকন মভাঃ অবুর মকাকন মভািাঃ ভাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮০২ ০১৭৪০৩৯২২৭০ নয়াাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯১ মভাঃ মিফাদ অরী মভাঃ ফন্দী অরী মভািাঃ বুারী ৮৮৪৪১৯০১০৮০৩ ০১৭৯৯৭৯৪১৯৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯২ মভাঃ পপযদ অরী মখ বুপন্দ অরী ফাারী ৮৮৪৪১৯০১০৮০৪ ০১৭২৫১৩২২৭৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯৩ মভাঃ নুয মাকন বুপন্দ বুরাী ৮৮৪৪১৯০১০৮০৫ ০১৭০৭৯১৭১৭৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯৪ মভাঃ পিরায যভান াযান ঈপিন মভািাঃ ভপিযন মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০৮০৬ ০১৭২৬৭২৬৩৮৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯৫ মভাঃ িাোওয়াত মাকন মভাঃ াযান ঈপিন অেন্দ মভািাঃ ভপিযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮০৭ ০১৯১৩৮৬৫০৩৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯৬ মভাঃ মভাপাজ্জর মাকন মভাঃ াযান অরী মখ মভািাঃ ভািকযান ৮৮৪৪১৯০১০৮০৮ ০১৭২৬৭২৬৩৮৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯৭ মভাঃ অরাপভন মুিা্পয মভািাঃ তাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮০৯ ০১৭৩৯০৮২০৩৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৫৯৮ মভাঃ পরয়ােত অরী খান ভপিফয যভান িীফন মনিা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০৮১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৫৯৯ মভাঃ া অরভ মখ যভতুল্লা ভাকরা ৮৮৪৪১৯০১০৮১০ ০১৮৬৫৮৯৯৪৬৩ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০০ মভাঃ অব্দুর মভাপভন মখ মভাঃ া অরভ মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮১১ ০১৭২৯৬৩৩৪৩৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০১ মভাঃ অব্দুর অওয়ার মখ মভাঃ ভভতাি অরী মখ মভািাঃ শুটপে ৮৮৪৪১৯০১০৮১২ ০১৭৬৫০৪৯৫৭৩ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০২ মভাঃ াভচুর অরভ মভাঃ ভপয ঈপিন মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮১৪ ০১৭০৯০২২৮৫৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৩ মভাঃ াআদুর আরাভ ভপয ঈপিন মভািাঃ িবুযা ৮৮৪৪১৯০১০৮১৫ ০১৭৯৬১১৭২৭৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৪ মভাঃ নুরুর আরাভ খান মভাঃ নাকয়ফ অরী খান মভািাঃ ফুরিান ৮৮৪৪১৯০১০৮১৬ ০১৭২১৩৯৮৫০২ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৫ মভাঃ অব্দুর অপিি মখ মভাঃ াকদ অরী মখ মভািাঃ যপভা ৮৮৪৪১৯০১০৮১৭ ০১৯৩৮৩৭৪১৪৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৬ মভাঃ াপপজুর আরাভ মভাঃ াকদ অরী মখ মভািাঃ যপভা ৮৮৪৪১৯০১০৮১৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৭ মভাঃ মিাযাফ অরী অানদী মভািাঃ ভপিযন ৮৮৪৪১৯০১০৮১৯ ০১৭৩৬৩৫৪৮০৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৮ মভাঃ অব্দুর খাকরে িভকয অরী মভািাঃ িাকরো ৮৮৪৪১৯০১০৮২০ ০১৭৯৮৬৭৪৬১৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬০৯ মভাঃ আয়াকুফ অরী মখ মেতাফ অরী মভািাঃ আয়ািন ৮৮৪৪১৯০১০৮২১ ০১৭৯০৬৪৭১০৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১০ পনপখর ফন্ধু দত্ত (যতন) নাযায়ন দত্ত টুলু দত্ত ৮৮৪৪১৯০১০৮২২ ০১৭১২৯৯২৬৭০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১১ মভািাঃ তাপভনা খাতুন মেযাভত অরী মভািাঃ খাপদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮২৩ ০১৭৩৪৫৭৮৭৪১ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১২ মভাঃ িারাভ অেন্দ সুিাফ অরী মোকভরা ৮৮৪৪১৯০১০৮২৪ ০১৭৬০৭৯৭৯৯৬৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৩ ধীকযন্দ্র নাথ দত্ত নাযায়ন চন্দ্র দত্ত টুলু দত্ত ৮৮৪৪১৯০১০৮২৫ ০১৭৮৬৭৩৭৫৯৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৪ মভাঃ অভিাদ অরী মখ মোযফান অরী মভািাঃ অকভনা ৮৮৪৪১৯০১০৮২৭ ০১৭৪২০৭৩৬৩০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৫ মভাঃ খপরর মাকন মভাঃ াকগয অরী মভািাঃ মখাকদিা ৮৮৪৪১৯০১০৮২৮ ০১৭৪৯৪১৩৫১৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৬ মভাঃ াকগয অরী পফশু মখ াকি ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৮২৯ ০১৭৯৩৩২৩০৮৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৭ মভাঃ মযাস্তভ অরী ভপয ঈপিন িপযতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৩০ ০১৭৭৪৪৬৫১৬৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৮ মভাঃ অরী মখ মৃত পফশু মখ মৃত াকিফান ৮৮৪৪১৯০১০৮৩২ ০১৭৭৮৪৬৯৪০৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬১৯ মভাঃ াভছুর ে মভাঃ নাকয়ফ অরী খান ফুরিায ৮৮৪৪১৯০১০৮৩৪ ০১৩১৮৫৭৬৮৭০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২০ মভাঃ নুরুর আরাভ (োরা) মৃত শুকুয অরী মখ মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৩৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২১ মভাঃ অব্দুর াপেভ মভাঃ শুকুয অরী মভািাঃ নুয িাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৩৬ ০১৭৮৮২০১৭৯৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২২ মভাঃ অবুর মাকন মভাঃ পফশু মখ মভািাঃ ভাকি ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৮৩৭ ০১৭৪০৬৪৪২০৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৩ নূয মভাাোদ মখ মভাঃ পফশু মখ মভািাঃ াকি ফানু ৮৮৪৪১৯০১০৮৩৮ ০১৯৬৯৩৭৮৮৩৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৪ মভাঃ াাদৎ মাকন নুয মভাাোদ মভািাঃ মখাকদিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৩৯ ০১৪০৪৭৩৩২৪৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৫ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ নূয মভাাোদ মভািাঃ মখাকদিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৪০ ০১৯৫৬৭১৫৬৯৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৬ মভাঃ অখতায মাকন মভাঃ আপপে মখ মৃত তুট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮৪১ ০১৭২৪৮৬০০৩৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৭ মভাঃ পদুর খান অতাফ অরী মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮৪৪ ০১৭৬৬৭৯৭৩৭৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৮ মভাঃ ভামুদুর াান অতাফ অরী মভািাঃ িাকেযা ৮৮৪৪১৯০১০৮৪৫ ০১৭৩৫২২২৭২৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬২৯ মভাঃ নিরুর আরাভ মভাঃ মতািাভ অেন্দ মকভািাঃ রুভা ৮৮৪৪১৯০১০৮৪৬ ০১৭৯০১৪৬৯৫৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩০ মভাঃ অবু তাকয মখ মভাঃ মিরে মখ মভািাঃ তুপট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮৪৮ ০১৯১৩৮৬৫০৩৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩১ মভািাঃ োভরুন নায মভাঃ োপিভ ঈপিন মভািাঃ রাআপর খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮৪৯ ০১৭১৯৭০১২৭৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩২ মভাঃ তপভি ঈপিন মখ িভকয অরী মভািাঃ িাকরো ৮৮৪৪১৯০১০৮৫০ ০১৭২৭৮৪২৭৯৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩৩ মভাঃ দুরার খান মভাঃ নাকয়ফ অরী খান ফুরিান ৮৮৪৪১৯০১০৮৫১ ০১৭৭৫৩৩৯২৪৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩৪ মভািাঃ মফরী খাতুন অিাফ অরী মভািাঃ িাানায ৮৮৪৪১৯০১০৮৫২ ০১৯৫৪২৫৮৫০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩৫ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভাঃ আিাাে মাকন মভািাঃ তুট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৮৫৪ ০১৭৪৯৭০৫৭০৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩৬ মভাঃ অব্দু িাত্তায মখ মভাঃ অিাফ অরী মখ মভািাঃ িাকেযা ৮৮৪৪১৯০১০৮৫৫ ০১৭৩১৬১৫৩৩৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩৭ মভাঃ অব্দুর অরীভ মভাঃ িাভাদ অরী মভািাঃ ভপযয়ভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৫৬ ০১৭৮৪৪৫০৪২৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৩৮ মভাঃ ভান্নান মখ মভাঃ ভয়দান অরী মভািাঃ ফুযকুনী ৮৮৪৪১৯০১০৮৫৭ ০১৭৭০০১২২৭৪৩ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৬৩৯ মভাঃ নওকয মখ মভাঃ মতাভকিয অরী মভািাঃ অকনায়াযা ৮৮৪৪১৯০১০৮৫৮ ০১৭৮৫৫৫৯৫৬৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৪০ মভািাঃ িাকরো খাতুন মভাঃ ভধু মখ মভািাঃ ফাাকতান ৮৮৪৪১৯০১০৮৫৯ ০১৭৭৭১২৭২৩৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৪১ মভা িাআফুর আরাভ খান িভকয অরী মভািাঃ িাকরা ৮৮৪৪১৯০১০৮৬০ ০১৭৭৮০৫২৭৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৪২ মভাঃ অপভরুর আরাভ িভকয অরী মভািাঃ িাকরো ৮৮৪৪১৯০১০৮৬১ ০১৭৩৭১৬৯৯৫১ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৪৩ মভাঃ পদুর আরাভ যভত মখ মভািাঃ চন্দ্রফান ৮৮৪৪১৯০১০৮৬২ ০১৩০৮৪৬০০৩৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৪৪ মভাঃ জুরভাত অরী খাকদভ অরী অিাতন ৮৮৪৪১৯০১০৮৬৩ ০১৭৪২৬৯০৬৪০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৬৪৫ মভািাঃ েপনুয মফগভ মভাঃ মুিা মখ মভািাঃ যপতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৬৪ ০১৭৯৬৯৭৬৫৩৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৪৬ মকভািাঃ মগাকরিান পফপফ মগারা মখ ফািাতন ৮৮৪৪১৯০১০৮৬৫ ০১৭৭০২৯৭১৮১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৪৭ মভাঃ মযাভদুর আরাভ মভাঃ িাকফদ অরী মখ মভািাঃ মগাকরিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৬৬ ০১৮৭৫২৭৮২৭৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৪৮ মভাঃ মদকরায়ায মাকন ভয়দান অরী মভাচাঃ াকয বানু ৮৮৪৪১৯০১০৮৬৮ ০১৯০৮০১২৪৮৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৪৯ মভাঃ শুকুয অরী মখ ভয়দান অরী াকয বানু ৮৮৪৪১৯০১০৮৬৯ ০১৩০৬৪৬০৯৪২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫০ মভঃ মোফাদ অরী মভাঃ ভয়দান অরী াকয বানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৭০ ০১৭২০০৮০২১৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫১ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ যপফ ভন্ডর মভাচাঃ যপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৭২ ০১৭৯৮৭৩১৭২৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫২ মভাঃ মারায়ভান অরী অিগয অরী মভািাঃ িবুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৭৩ ০১৭৭৭৬৭৭৫১৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৩ মভাঃ অঃ যপদ ভন্ডর াকযি অরী ভন্ডর মভািাঃ িাকেযা মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৭৫ ০১৭৯৮৬৭৪১৮০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৪ মভাঃ োওিায অরী মখ মভাঃ আয়াপিন অরী মখ মভািাঃ মোপনুয মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৭৬ ০১৭২৫৯৫২৬০৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৫ মভাঃ পফলা অেন্দ ভপয ঈপিন অেন্দ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৭৭ ০১৭৩০৬৮৪৬৫৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৬ মভাঃ পির ভন্ডর মপাত অরী ভন্ডর মভািাঃ াযানী মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৭৮ ০১৭৭২৭৭১৮৪৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৭ মভাঃ পফফয যভান মভাঃ অেফয অরী মখ মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৮০ ০১৭৫৩৯২৭২৭০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৮ মভাঃ ভিনু মখ মভাঃ ভিাি অরী মখ মভািাঃ ভকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৮২ ০১৯২২১৫৮০১৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৫৯ মভাঃ অকফপদন অরী মখ মভাঃ মোযফান অরী মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৮৩ ০১৭০৬৪৫৫৬৭৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬০ মভাঃ মাকন অরী মভাঃ মোযফান অরী মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৮৪ ০১৮৯৩৯৬৮২৩৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬১ অব্দুর াপভদ মভাঃ মোযফান অরী মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৮৮৫ ০১৯৬২৬১১৭৫৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬২ মভাঃ অেফয অরী মখ মভাঃ অঃ যভান মখ মভািাঃ অকয়া মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৮৭ ০১৭০৫৩৭৩৬৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৩ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে অেন্দ মৃত াচু মুপন্স মভািাঃ মগারিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৮৮ ০১৭২১৮০১৫১৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৪ মভাঃ অবু িাআদ অেন্দ ওভান গপন অেন্দ মভািাঃ মগাকরিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৮৯ ০১৭৮৪৪৫৮৭২৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৫ মভাঃ অবু ফেয পিপিে মৃত ওভান গপন অেন্দ মভািাঃ মগাকরিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯০ ০১৭৭১৮৩৩৮২২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৬ মভাঃ অব্দুর অপিি ওভান গপন অেন্দ মভািাঃ মগাকরিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯১ ০১৭৫৬৭৭২৭২১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৭ মভাঃ অব্দুর াপরভ ওভান গপন অেন্দ মভািাঃ মগাকরছুন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯২ ০১৭৩৪৮৯৮১৪৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৮ মভাঃ মকগারাভ, মাকন িনাফ অরী মখ মগাকরিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯৩ ০১৭৩৮২১৬৪৩৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৬৯ মভাঃ অবু তাকয মখ মোযফান অরী মখ মভািাঃ েপিযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯৫ ০১৭৯৩১৯০১৩৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭০ মভাঃ অব্দয যাজ্জাে মখ মোযফান অরী মখ মভািাঃ েপিযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯৬ ০১৭৯৩১৯০১৩৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭১ মভাঃ অরী অযাপ মখ মভাঃ অব্দুয যভান মখ অকয়া মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯৭ ০১৭৬৬৫৮৪০৯৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭২ মভাঃ ওভয পারুে মখ অবুর োরাভ অিাদ মভািাঃ িাকেযা মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৮৯৯ ০১৭৭১৮৩২৩৫২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৩ মভাঃ আভাআর ভুআয়া মৃত িনাফ অরী ভুআয়া মৃত িাপভতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০১ ০১৭০৬৮০৬৫৬১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৪ মভাঃ আব্রাপভ মাকন ভুআয়া ভেকিদ অরী ভুআয়া কুযভাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০২ ০১৯৬১৫২৯৭১৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৫ মভাঃ অব্দুর কুদ্দুি ভুআয়া মভাঃ ভয়দান ভুআয়া মভািাঃ েদবানু মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০৩ ০১৭৮৮২৫৯০৫২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৬ মভাঃ অবু ফক্কায পিপিন অবুর োরাভ অিাদ মভািাঃ িাকেযা মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০৪ ০১৭৮৮২৫৯০৫২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৭ মভাঃ অবু মুিা ভুঞা মভাঃ মভােকিদ অরী মভািাঃ মোযফাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০৫ ০১৭৩৫৪৭৮২১৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৮ মভাঃ যভিান অরী মভাঃ এিাি অরী মভািাঃ িাকফদান মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০৭ ০১৩০৮৪৬০০৮৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৭৯ মভাঃ অব্দু িারাভ মখ মভাঃ এিাি অরী মভািাঃ িাকফদান মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯০৮ ০১৭০১৪১২১৪২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮০ মভাঃ াভত অরী মখ মভাঃ শুকুয অরী মখ মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১০ ০১৭০৫১৯৮৬২৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮১ মকভাাোদ অরী মখ িনাফ অরী মখ মভািাঃ মগাকরিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯১১ ০১৭৮০৫৬৭৪৯৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮২ মভাঃ অব্দুর িপরর পভয়া মভাঃ পির পভয়া মভািাঃ িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১২ ০১৭৯৪৫৪৮৩৯২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৩ মভাঃ াকদ অরী মভাঃ সুিাফ অরী মভািাঃ াকয  বানু ৮৮৪৪১৯০১০৯১৩ ০১৮৩০৬৪৫৯১২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৪ মভাঃ মেতাফ অরী মখ ভয়দান অরী বানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১৪ ০১৭৫৪০৩৮৪৩০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৫ মভাঃ অব্দুর ভপভন মভাঃ মভািাি অরী মখ মভািাঃ ভকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১৫ ০১৭১০৭৪১৩৮৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৬ মভাঃ অরভ মখ অিগয অরী মভািাঃ িবুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১৬ ০১৭৯২৩১৮৫৬৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৭ মভাঃ অরতাফ মাকন মভাঃ সুিাফ অরী মভািাঃ াকয বানু ৮৮৪৪১৯০১০৯১৭ ০১৭২৮৪০৫৪১৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৮ মভাঃ সুরতান অরী মভািাভ অরী মভািাঃ সুম © মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১৮ ০১৭৫৫৪২৭০১৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৮৯ মভাঃ অব্দুর োকদয াকযি অরী মভািাঃ িাকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯১৯ ০১৭৫৬৮৭৭৫২৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯০ মভাঃ অভিাদ মাকন ভুআয়া মভােকতর মাকন ভুআয়া মভািাঃ অপিযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯২০ ০১৭২৯১১৯৪২৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯১ মভািাঃ সুপপয়া মফগভ মভাঃ ভপয ঈপিন মৃত মভািাঃ িাকফদান মফগভ৮৮৪৪১৯০১০৯২১ ০১৭১৮৮৮৯২৯৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯২ মভাঃ াপভদুয যভান মভাঃ ভপয ঈপিন মভািাঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২২ ০১৭১৮৮৮৯২৯৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৩ মভাঃ পপযদুর আরাভ মভাঃ ভপয ঈপিন মভািাঃ খুপে মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৩ ০১৭১৮৮৮৯২৯৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৪ মভাঃ অব্দুর াআ ভন্ডর মভাঃ াকযি অরী মভািাঃ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৪ ০১৩০৮৫১৩৫০১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৫ মভাঃ অব্দু াত্তায াকযি অরী মভািাঃ িাকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৫ ০১৭২৮৬৫৮২২১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৬ মভাঃ অেফয অরী মৃত মভানকাফ অরী মৃত অপভরুন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৬ ০১৭১০৭৯৯১৯০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৭ মভাঃ নিরুর আরাভ মভাঃ যপফ ভন্ডর মভািাঃ যাপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৭ ০১৭৫১০৬০৫১৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৮ মভাঃ ফপদ ভন্ডর তপপি ভন্ডর মভািাঃ সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৮ ০১৭৫২১১৭৪৬৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৬৯৯ মভাঃ অবুর মাকন ভয়দান অরী াকয বানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯২৯ ০১৩০২৮৬৪৩৩৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০০ মভাঃ জুব্বায অরী ভয়দান অরী মভািাঃ াকয ফানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৩০ ০১৭৩২০৯৩৪৬৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০১ মভাঃ ফাদা মাকন মভাঃ পপেয অরী মভািাঃ িাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৩১ ০১৭৪৫৭৬০৩৪৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০২ মভাঃ এাায অরী মভাঃ মেতাফ অরী মখ মভািাঃ মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৩২ ০১৭৯০২৯৭৫২৫ মভঘাআ বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৭০৩ মভাঃ মযিাঈর েপযভ মখ মভাঃ মেতাফ অরী মখ মভাচাঃ মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৩৩ ০১৭৫৪০৩৮৪৩০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০৪ মভাঃ যপি ঈপিন ভন্ডর মভাঃ যপফ ভন্ডর মভািাঃ যপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৩৬ ০১৭৭০৩৩১৬৬০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০৫ মকভািাঃ িপযনা মফগভ মভাঃ িনাফ অররী মখ মভািাঃ মগাকরিন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৩৭ ০১৭৯৪৫৪৮৩৯২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০৬ মভাঃ া অরী মভাঃ সুিাফত অরী মভািাঃ াকয বানু ৮৮৪৪১৯০১০৯৩৮ ০১৩০০৯৪৯৭৩৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০৭ মভাঃ পিরায যভান মভাঃ আব্রাপভ ভুআয়া মভািাঃ রফঙ্গ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৩৯ ০১৯৬১৫২৯৭১৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০৮ মভাঃ পপেয অরী মখ ভয়াি ঈপিন মখ িয়গন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৪০ ০১৭৪৫৭৬০৩৪৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭০৯ মভাঃ মগারফায মাকন ওভান গপন মভািাঃ মগারিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪১ ০১৮৫৯৪৩১২৩৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১০ মভািাঃ অপভনা মফগভ মভাঃ এয়াফ অরী মভািাঃ মগাকরিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪২ ০১৭০৫১৯৭২৪৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১১ মভািাঃ অকরয়া মফগভ মভাঃ াকযি অরী ভন্ডর মভািাঃ িাকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪৩ ০১৭২৮৮৬৪৮৮৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১২ মভাঃ াআফুর আরাভ মভাঃ মোফাদ অরী মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪৪ ০১৭২০০৮০২১৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৩ মভাঃ পযাজুর আরাভ মভাঃ মোফাদ অরী মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪৫ ০১৭২০০৮০২১৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৪ মভাঃ াপভদুর আরাভ অেন্দ মভাঃ পফা অেন্দ মভাচাঃ াকিযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪৭ ০১৩০৯৬৭২৬৫৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৫ মভাঃ অিাফ অরী ভন্ডর মিপাত অরী ভন্ডর মভািাঃ াযানী মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৪৮ ০১৭৩৪৮৯৮১৪৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৬ মভাঃ া অরভ মভাঃ মযাস্তভ অরী মভািাঃ িাোতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৪৯ ০১৭০৩৪৫৭০৬৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৭ মভািাঃ রাআরী মনিা িয়নার অকফদীন যদায অকভরা মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৫২ ০১৭৫৯৮১৬৩৩০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৮ মভাঃ মির মাকন মভাঃ িয়নার অকফপদন মভািাঃ িহুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৫৩ ০১৪০৩৮৩৪৭১২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭১৯ মভাঃ অেতায মাকন মভাঃ সুিাফত অরী মভািাঃ াকয বানু ৮৮৪৪১৯০১০৯৫৪ ০১৭৯৫৬২৮৯৩৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২০ মভাঃ অবু ফক্কায পপিে কুযভান অরী মভািাঃ যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১০৯৫৫ ০১৭৯৬৯৭৬৫৩৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২১ মভাঃ মিন্নত অরী মভাঃ িয়নার অকফদীন মভািাঃ িড়ু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৫৬ ০১৭৩২৭৮৯৭৬৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২২ মভাঃ ায়দায অরী খন্দোয মভাঃ মভানকিয অরী মভািাঃ িাপভরন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৫৭ ০১৩০৫২৯৯৪১০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৩ মভাঃ মিরেয মাকন িপয ঈপিন মখ মভািাঃ াকিযা মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৫৯ ০১৭০৭৫৯৭৭০২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৪ মভািাঃ ভপিবনা মফগভ মভাঃ ভপিফয মখ মভািাঃ এিাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৬০ ০১৭৫৫৭৬৪৮১৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৫ মভািাঃ িাকেযা মনিা ভেকিদ অরী ভুআয়া কুযভানী মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৬১ ০১৭৭১৮৩২৩৫২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৬ মভাঃ অব্দুর াপেভ মখ মভাঃ জুব্বায অরী মখ মভািাঃ িহুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৬২ ০১৭৮৯৪৪২৪৮৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৭ মভাঃ অব্দুর ভপতন মভাঃ মভাপাজ্জর মাকন মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৬৬ ০১৭৭৪৭৩২৩২০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৮ মভাঃ োলু মাকন ভন্ডর মভাঃ তপপি ঈপিন ভন্ডর মভািাঃ সুযভাদান ৮৮৪৪১৯০১০৯৬৭ ০১৩০৮৩৬৮১০৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭২৯ মভাঃ নান্নু পভয়া মভাঃ অরী অযাপ মখ মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৬৮ ০১৭৬৬৫৮৪০৯৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩০ মভাঃ পপকুর আরাভ মভাঃ জুযান অরী মখ মভািাঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৬৯ ০১৯৪৪৫৮৭৯৫৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩১ মভাঃ অফদুর খাকরে ওয়াকদ অরী মখ মভািাঃ াপি মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৩ ০১৮৮২১৯৭৩৯১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩২ মভাঃ াাদৎ মাকন মভাঃ অেফয অরী মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৪ ০১৭৬৬৭৬২৩৩০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৩ মভাঃ অব্দুর ভাকরে মভাঃ ওয়াকদ অরী মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৫ ০১৭৩৬৯০৫২৩৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৪ মভাঃ আঈকনাি অরী মভাঃ িয়নার অকফপদন মভািাঃ িীফন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৬ ০১৪০২৮২৬৯৪২ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৫ মভাঃ অবুর মাকন েপিয ঈপিন মভািাঃ ফুকরযা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৭ ০১৮৮৩৯৪৪১০০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৬ মভাঃ অবু তাকরফ মখ অঃ ফাযীে মভািাঃ পপযদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৮ ০১৩১৯৭৫৪৮৯৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৭ মভাঃ িাকনায়ায মাকন মভাঃ িাভার মাকন মভািাঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৭৯ ০১৯২১৮২৯৭৯১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৮ মভািাঃ সুপপয়া মফগভ মভাঃ মিন্নত অরী মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৮০ ০১৭৪০৭১০২৪৩ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৩৯ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মভাঃ ািাায অরী মখ মভািাঃ পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৮১ ০১৭৬২৬১২৯৩৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪০ মভািাঃ সুপপয়া মফগভ শুকুয অরী মখ মভািাঃ ভপিযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৮৩ ০১৯৮৬১৩৬৯৩৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪১ মভাঃ ভাপনে মাকন মভাঃ মোফাদ অরী মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৮৪ ০১৭২০০৮০২১৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪২ মভাঃ মকভাতাকরফ মাকন অঃ ফাযীে মভািাঃ পপযদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৮৫ ০১৮৩২০৮০২৬১ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪৩ মভাঃ তাযা মখ কুযান মখ অকিদা মনিা ৮৮৪৪১৯০১০৯৮৬ ০১৭৭৪৯৬২০৬৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪৪ মভাঃ পরটন মাকন মভাঃ যভিান অরী মভািাঃ ভাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৮৭ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪৫ মভাঃ অভিাদ মাকন মভাঃ অবুর োকভ মখ মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৮৯ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৪৬ মভাঃ অভিাদ মাকন মভাঃ অেফয অরী মখ মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৯০ ০১৭৭৩৯৯২০৩৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪৭ মভাঃ াভীভ মাকন খান মভাঃ পির ে মভািাঃ াযানী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৯৩ ০১৭৭২৭৭১৮৪৪ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪৮ মভািাঃ মযখা খাতুন মভাঃ মোযফান অরী মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৯৫ ০১৭০৬৪৫৫৬৭৮ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৪৯ মভাঃ অবু তাকয মখ মভাঃ অবু মুিা ভুআয়া মভািাঃ াকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৯৬ ০১৭৩৫৪৭৮২১৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৫০ মভাঃ অব্দুর ফাযীে মখ মভাঃ অবু মুিা ভুআয়া মভািাঃ াকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৯৭ ০১৮২৭৩১৮৭৭৯ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৫১ মভাঃ অব্দুর ওয়াাফ মভাঃ অবু মুিা ভুআয়া মভািাঃ াকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৯৯৯ ০১৭৩৫৪৭৮২১৬ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৫২ মভাঃ াভত অরী মখ মভাঃ অবু মুিা ভুআয়া মভািাঃ াকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০০০ ০১৭১৬০৯৬৪৫০ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৫৩ মভাঃ ভপয ঈপিন ভুআয়া মৃত মভাঃ মভােকিদ অরী মৃত মভািাঃ মোযফাতন মনিা৮৮৪৪১৯০১১০০১ ০১৭১৮৮৮৯২৯৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৫৪ মভাঃ অঃ ভাপনে মভাঃ ভপভন মখ মভাচাঃ াকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০০২ ০১৯৩০৫২২৬৯৫ মভঘাআ বদ্রঘাট

৭৫৫ মভাঃ সুরতান প্রাভাপনে মভাঃ িাভার প্রাভাপনে মভািাঃ যাপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০১৬ ০১৯২৩৮৮৫০৬১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৫৬ মভাঃ অব্দুর মভাত্তাকরফ মভাঃ অরী অকেদ প্রাভাপনে মভািাঃ রাআপর মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০২২ ০১৬১২৬৭৬৭৯৭ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৫৭ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ ভীন মখ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০২৩ ০১৫৮৫৫৪০২৬০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৫৮ মভাঃ অভিাদ মাকন াকন অরী প্রাভাপনে মভািাঃ জুনফী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০২৬ ০১৭৯০৯০২৬৪৭ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৫৯ মভাঃ াপপজুয যভান ীযা মভাঃ পপযদ মখ মভািাঃ হুকন অযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০২৭ ০১৭২৮১৬৬০৬১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬০ মভাঃ পিরায ে প্রাভাপনে মিাযাফ প্রাভাপনে মভািাঃ যপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০২৮ ০১৬২৭৬০৭২৮৩ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬১ মভাঃ স্বন মখ মভাঃ ভীন মখ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৩০ ০১৭৬০৬৪৪২৫৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬২ মভাঃ তপভি ঈপিন প্রাভাপনে মৃত ভয়দান প্রাভাপনে মৃত েভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৩১ ০১৯২২২৮২৪৯৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬৩ মভাঃ মফল্লার মাকন মভাঃ তপভি ঈপিন প্রাভাপনে মভািাঃ পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৩২ ০১৯২২২৮২৪৯৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬৪ মভাঃ মরার প্রাভাপনে মভাদন প্রাভাপনে েভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৩৩ ০১৭৬৬৩৬৬০৫৩ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬৫ মভাঃ কযায়ায মাাআন িাভার প্রাভাপনে মভাঃ যাপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৩৪ ০১৬৮৮২৩১৫৩২ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬৬ মভািাঃ অঞ্জুয়াযা খাতুন মভাঃ অঃ অপিি প্রাভাপনে মভািাঃ অকরয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৩৫ ০১৭৪৭৮৫৩৩৯১ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৭৬৭ মভাঃ অরী অেফয মৃত াকিন প্রাভাপনে মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৩৬ ০১৭৭২০১৮১৮৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬৮ মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ মভাঃ ভীন মখ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৩৮ ০১৭৬৬১৩৫৭৯৮ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৬৯ মভািাঃ যপভচা মফগভ িাকেয অরী মভািাঃ যাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৩৯ ০১৭৪২৪১৬৬২৫ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭০ মভািাঃ ভকনায়াযা মফগভ মভাঃ ভীন মখ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৪২ ০১৮২৪৩৭৭৭১৯ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭১ মভািাঃ ভকনায়াযা মফগভ মভাঃ অপভয মাকন প্রাভাপনে মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৪৩ ০১৭৮৫৩০৬২৯০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭২ মভাঃ পপযদ মখ মভাঃ ভীন অরী মখ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৪৪ ০১৯৪৭৪১৪৪৬৪ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৩ মভািাঃ ভপযয়ভ মফগভ মভাঃ মপাত মখ মৃত সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৪৬ ০১৭২০৩১৩১৯০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৪ মভাঃাপফফয যভান প্রাভাপনে িয়নার প্রাভাপনে পয পফপফ ৮৮৪৪১৯০১১০৪৮ ০১৭৯৮৮৮২২৪৬ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৫ মভাঃ নুরুজ্জাভান খান মৃত মভাাোদ অরী খান মৃত পযফুন মনিা খানভ ৮৮৪৪১৯০১১০৪৯ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৬ মভাঃ ভংরা প্রাভাপনে মভাঃ কুদ্দুি প্রাভাপনে মভািাঃ রুিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৫৭ ০১৭৯৮১৬১৫১০ ফািায াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৭ মভাঃ িাপভদুর আরাভ মভাঃ পিরায যভান ফকুর খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৭২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৮ মে এভ পপযদ মভাঃ অপিির ে মকভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৭৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৭৯ মভািাঃ ভভতা খাতুন এাযত অরী িপেনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৭৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮০ মভাঃ অরী মাকন আদ্রী অরী খান মকভািাঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৭৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮১ মভাঃ নুরুজ্জাভান মৃত অব্দুর মখ মৃত অকখযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৭৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮২ মভাঃ ীদ খান মভাঃ মোযফান অরী খান মভািাঃ খাকদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৭৯ ০১৭১৩৭১৫৮৩৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৩ মভাঃ ভামুদুর অরভ খান মভাঃ মোযফান অরী খান মভািাঃ মখাকদিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৮০ ০১৬২৩২২১১২১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৪ মভাঃ যপপকুর আরাভ অতাফ খান মভািাঃ িাানাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৮১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৫ মভাঃ িাভাত অরী খান মভাঃ াটু খান মভািাঃ িাকভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৮২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৬ মভাঃ মফল্লার মাকন খান অতাফ খান মভািাঃ িাানাযা ৮৮৪৪১৯০১১০৮৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৭ মভাঃ পিফ খান মভাঃ অরভ খান মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৮৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৮ মভািাঃ াথী খাতুন মভাঃ ািাান মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৯০ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৮৯ মভাঃ জুকয়র খান মভাঃ মনিাফ খান মভািাঃ কুরছুভ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৯১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯০ মভাঃ পপকযাি খান মনিফ খান মকভািাঃ কুরছুভ খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৯২ ০১৭৫০৯৯৩০৬৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯১ মভািাঃ মুযপদা খাতুন মভাঃ ওেত মাকন মভািাঃ লুৎপা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১০৯৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯২ সুপভ খাতুন চuাান পভয়া াানাযা ৮৮৪৪১৯০১১০৯৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৩ মভািাঃ মগাকরনুয খাতুন নিাফ মখ মভািাঃ খুপে খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৯৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৪ মভািাঃ াপিনা খাতুন মভাঃ ফাপ মখ মভািাঃ অপভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৯৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৫ পদুর খান মভাঃ পিরায যভান খান ফকুর খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১০৯৯ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৬ মভাঃ মপরভ ঈপিন খান অতাফ খান মভািাঃ িাানাযা ৮৮৪৪১৯০১১১০১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৭ মভাঃ বুরবুর অকেদ খান মভাঃ অব্দুর াপভদ খান মভািাঃ পভনু খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১০২ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৮ মভাঃ ভাসুদ যানা খান মভাঃ অব্দুর াপভদ খান মভািাঃ অকরয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১০৩ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৭৯৯ মভাঃ অবু াইদ খান মভাঃ অপিির ে খান মভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১০৪ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০০ মভাঃ নুরুর আরাভ খান মভাঃ অব্দুর ভাকরে খান মভািাঃ নুরুন্নাায মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১০৫ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০১ মভাঃ অরী াান আদ্রীি অরী খান মকভািাঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১০৬ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০২ মভাঃ অপভনুর আরাভ মভাঃ মরার ঈপিন খান মভািাঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১০৭ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৩ মভাঃ পপকুর আরাভ খান মভাঃ অব্দু িাত্তায খান মভািাঃ িীফন মনিা ৮৮৪৪১৯০১১১০৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৪ মভাঃ আভরুর োকয়ি খান মভাঃ মভািাকের ে মভািাঃ যওন অযা ৮৮৪৪১৯০১১১১০ ০১৭১৭৭৯৮৫০১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৫ মভাঃ আভযান খান াআফুর আরাভ খান ঝযনা খানভ ৮৮৪৪১৯০১১১১১ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৬ মভাঃ িাপেয খান (োপী) মভাঃ অবুর োরাভ অিাদ িাানাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১২৪ ০১৭৫৭৫৯২৮৯৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৭ মভাঃ াপভদুর আরাভ খান কদ খান মভািাঃ অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১২৭ ০১৭৮৪৮৯০৭৫১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৮ মভাঃ াকযি অরী মৃত পির অরী মৃত ভাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১২৮ ০১৭৭৬৪২৬৭৫৪ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮০৯ মভাঃ ািা মখ মভাঃ াকপি মখ মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৩২ ০১৯৫৯২১৮৯০৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১০ মভািাঃ অপম্বয়া খাতুন ওভান গপন মভািাঃ অিভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৩৩ ০১৭৬৮২০৬৩৫৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১১ মভাঃ অপভয মাকন মভাঃ াকপি মখ মভািাঃ াপি খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৩৪ ০১৭৩৭৫৯৭৭৯৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১২ মভাঃ দপফয ঈপিন খান মভাঃ অব্দুর ভান্নান খান মভািাঃ খাপদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৩৫ ০১৩১১৩১০৮৫১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৩ মভাঃ াপভদুর মখ মভাঃ অঃ াপেভ মখ মভািাঃ মপারী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৩৬ ০১৭৫৯০৪৬০৫৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৪ মভাঃ পযপ মখ মভাঃ আভাআর মাকন মভািাঃ পযপা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৩৭ ০১৭৩৭২৪৫৩৫০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৫ মভািাঃ নাপগ ব খাতুন মভাঃ অঃ কুদ্দুি মভািাঃ িাানাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৩৮ ০১৭৫২৯৭২১৬৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৬ মভািাঃ যাকফয়া খাতুন অকফদ অরী মখ ভাকদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৪০ ০১৭২৫৩৪৩০২১ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৭ মভািাঃ নািভা মফগভ মভাঃ অয়িান মখ মভািাঃ ভাকরো মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৪১ ০১৭৫৫১৭২৫০৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৮ মভাঃ অাদুর মখ মভাঃ মির মভাাোদ মকভািাঃ অিভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৪২ ০১৭৫৮৪৭১৩১৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮১৯ মভাঃ অবুর োরাভ মখ মভাঃ দুরার মখ মভািাঃ পযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৪৩ ০১৭৬৩৯৮১১৯৩ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২০ মভাঃ াকফ অরী মভাঃ াকপি মখ মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৪৫ ০১৭২৩৮৬২৪৮২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২১ মভাঃ মুক্তা মখ মভাঃ অব্দুর অাদ মখ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৪৭ ০১৭১৮১২৩১০৭ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২২ মভাঃ অব্দুয যপভ মভাঃ অব্দুর অাদ মভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৪৮ পূফ ব খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৩ মভাঃ নূয আরাভ মখ মভাঃ অব্দুর অাদ মখ মকভািাঃ যপভিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৪৯ ০১৭৩৫৬৫৫২৮৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৪ মভাঃ অআয়ুফ অরী মখ মভাঃ অব্দুর অাদ মখ মভািাঃ যপভিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৫০ ০১৮৪৯৭৪৭৬৫৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৫ মভাঃ াপভদুর আরাভ নূয মভাাোদ মখ মভািাঃ ানুপা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৫১ ০১৫৮৫৫৪১৬০৬ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৬ মভাঃ ভিনু মখ মভাঃ দভয অরী মখ মভািাঃ িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৫২ ০১৯৩০৫৯৬৯৮২ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৭ মভািাঃ িপেনা মফগভ এিাি অরী যপতন ৮৮৪৪১৯০১১১৫৪ ০১৭০৬৭৪৪৮৮৫ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৮ মভািাঃ পাকতভা মফগভ ফপিয ঈপিন েপযভন মনিা ৮৮৪৪১৯০১১১৫৫ ০১৩১৭৭৪৫৬৩০ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮২৯ মভাঃ অব্দুর োকদয েপযভ ঠাকুয অিাতন ৮৮৪৪১৯০১১১৫৬ ০১৯২৭৯০১৭১৮ ঃ খানাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩০ মকভাঃ াপপজুয যভান েপযভ মখ মভািাঃ েভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৭৬ ০১৪০৬১৯৯৩৫০ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৮৩১ মভাঃ অবু াপনপ মখ মভাঃ ভপনরুজ্জাভাা্ন মখ মভািাঃ মফরী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৭৭ ০১৭৫৬৭৪৬৫৪৮ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩২ মভাঃ টুক্কা মখ দাকযাগ অরী তুট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৭৮ ০১৭৩৯১৬৪২৮৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৩ মভাঃ অঃ াভাদ খান ওভান গনী খান মভািাঃ মফরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১১৭৯ ০১৭৫৩১৩৭৪২২ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৪ মভাঃ অঃ বুদ্দু খান ভপকির খান মভািাঃ যাকফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৮২ ০১৭৭৬৭০২৬৯৪ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৫ মভািাঃ যওনাযা খাতুন মভাঃ ওভান মখ মভািাঃ িাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৮৩ ০১৭৭২৮২২৮৯৯ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৬ মকভাঃ িাাঙ্গীয অরী মভাঃ অরতা মাকন মভািাঃ িাানাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৮৬ ০১৯১৮৫০৯৩৮৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৭ মভাঃ মাফাান অরী মভাঃ ওয়াকদ অরী মখ মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৮৭ ০১৯৭৬৯৯৮৩২৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৮ মভাঃ মারায়ভান অরী মভাঃ ওয়াকদ অরী মখ মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১১৮৮ ০১৯৮৬৯৮৮৩৪৩ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৩৯ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মখ ফাাদুয অরী িহুযা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১১১৯০ ০১৭৫২৯১১০৪৫ মখ াড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪০ মভাঃ ভামুদুর অরভ মভাঃ ভেবুর মাকন খকন্দাোয মভািাঃ ভাকিদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২০৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪১ মভাঃ আনপির মখ মভাঃ ভগযফ অরী মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২০৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪২ মভাঃ মরার মখ অব্দুর ভপিদ মখ মভািাঃ মিাবুযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২০৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৩ মভাঃ পনিাভ মখ মৃত ািাান অরী মখ মভািাঃ মনিাতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২০৯ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৪ মভাঃ াি মখ মভাঃ অপিার মখ মভািাঃ াপি খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২১০ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৫ মভাঃ ভকনায়ায মাকন মভাঃ অব্দুর াআ খকন্দাোয মভািাঃ পযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২১১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৬ মভাঃ অব্দুয যভান মখ ভামুদারী মখ মভািাঃ াভচু ফানু ৮৮৪৪১৯০১১২১২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৭ মভাঃ মপরভ মখ অব্দুয যভান মাকভচা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২১৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৮ মভাঃ আয়াপিন অরী মখ মৃত ভপয ঈপিন মখ মৃত ময়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২১৫ ১৭৩৪১০৫০৪৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৪৯ মভাঃ চান পভয়া মভাঃ যমুি ভন্ডর মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২১৬ ০১৭৫২৪৪৪০৮৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫০ মভাঃ মপরভ মাকন মভাঃ আয়াপিন অরী মখ মভািাঃ মপরনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২১৭ ১৭৩৪১০৫০৪৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫১ মভাঃ েপরভ ঈপিন মভাঃ মিাযাফ অরী যোয মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২১৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫২ মভাঃ আঈসুফ অরী মভাঃ াপফবুয যভান মভািাঃ ভকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২১৯ ১৭৩০৯৮৮৩১২ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৩ মভাঃ িপয ঈপিন ভুআয়া মভাঃ াপফবুয যভান ভুআয়া মভািাঃ ভকনায়ায মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২২০ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৪ মভাঃ াভত মখ ভয়ান অরী মখ মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২২১ ০১৭৬৪৫৭৮২৭৩ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৫ মভাঃ অব্দুর খাকরে মখ মভাঃ অঈয়ুফ অরী মখ মভািাঃ িাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২২২ ০১৭১৫২৭৭৮২৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৬ মভাঃ িাকনায়ায মাকন আভাআর মাকন িাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২২৪ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৭ মভাঃ অব্দুর াপরভ খন্দোয মভাঃ অব্দুর াপভদ খন্দোয মভািাঃ পপকযািা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২২৫ ০১৬২৩৮৩৯৮৯৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৮ মভািাঃ ভআফুর মফগভ মভাঃ িানা মখ েপফযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২২৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৫৯ মভাঃ মিরে মখ ভয়ান মখ মভািাঃ মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২২৭ ০১৭৫৯৭১২৫৩৬ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬০ মভািাঃ াকিদা খাতুন ওয়াকদ অরী মভািাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২২৮ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬১ মভাঃ অপরমুপিন যোয মভাঃ মিাযাফ অরী যোয মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২২৯ ০১৭৭৫০০৭২০৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬২ মভাঃ অব্দুর াপরভ মযিা মভাঃ মাযমুি ভন্ডর মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৩০ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৩ মভাঃ িাাঙ্গীয অরভ মভাঃ ভপিফয যভান মখ মভািাা্ঃ মখাকদিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২৩১ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৪ মভাঃ পদুর আরাভ িভকয অরী মভািাঃ মানাফান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৩২ ০১৩০৬৮৯৮৩৯৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৫ মভাঃ অবু াভা খন্দোয মভাঃ অব্দুর োকদয খন্দোয মভািাঃ মযপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২৩৩ ০১৯৪৮৮১৪১৮৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৬ মভাঃ অেতায মাকন মভাঃ আয়াি ঈপিন মভািাঃ মযাপেয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২৩৪ ০১৭৩৪১০৫৯৪৭ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৭ মভাঃ ভপতঈয যভান মখ মভাঃ ভপিফয যভান মখ মভািাঃ মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৩৫ ফীয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৮ মভািাঃ অপভনা মফগভ মভাঃ োকভ মখ মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২৪০ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৬৯ মভাঃ পযাদ মাকন মখ মভাঃ আভাআর মাকন মখ মভািাঃ তহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৪৬ ০১৭৬০২৯৩৬৪২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭০ মভাঃ যভিান অরী মখ মভাঃ অপিায অরী মখ মভািাঃ তপভযন মনিা ৮৮৪৪১৯০১১২৪৯ ০১৭৫৩৬৯৫৮৮০ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭১ মভাঃ পযাদ মাকন মখ মভাঃ অবু াআদ মখ মভািাঃ িাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৫০ ০১৭৫৯৪৪৭৫৯২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭২ মভাঃ অবুর মাকন ভাোদ অরী মভািাঃ সুভায িান খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৫১ ০১৬৮৫৫৮৯৫৬১ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৩ মভাঃ অকনায়ায মাকন মভাঃ ভয়ান অরী মভািাঃ তপিযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৫২ ০১৩০০৪৫১৩০৪ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৪ মভাঃ োকফর ঈপিন মখ মৃত অব্দুয যভান মখ মৃত অপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৫৩ ০১৮৫০৯৮৩১৭১ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৫ মভাঃ অরাপভন মখ মভাঃ মগারাভ মভাস্তপা মভািাঃ চাকভরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২৫৪ ০১৭০৯০২২৮৫২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৬ মভাঃ আব্রীভ মাকন মভাঃ মিনাত অরী মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৫৫ ০১৯৬৯৮৩২৪১৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৭ মভাঃ োকয় মাকন মখ মভাঃ অব্দুর োকদয মখ মভািাঃ মুনজুয়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৫৯ ০১৭৪৯০৮৭৭৩২ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৮ মভাঃ মাাগ মখ মভাঃ ওপফয মখ মকভািাঃ মযাকেয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬০ ০১৭৭৮৪২৪৮৪৯ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৭৯ মভািাঃ পাকতভা খাতুন মভাঃ পিরায যভান মভািাঃ িপভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬২ ০১৭৪০০৯৬৬১৬ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮০ মকভাঃ পপযদুর আরাভ মভাঃ অপভয মাকন মভািাঃ িায়দা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬৩ ০১৭৭১৫২১৯৭৭ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮১ মকভাঃ অব্দুর ভপিদ মখ মভাঃ আয়াকুফ মাকন মখ মভািাঃ ভপিবনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬৪ ০১৭৬২১৭৮৮৫৮ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮২ মভাঃ াপপজুর অেন্দ মভাঃ অআনার অেন্দ মভাচাঃ েদফানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১২৬৫ ০১৭৯৮১১৮১৮৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮৩ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মখ মভাঃ ভঙ্গরা মখ মভািাঃ মযপিয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬৬ ০১৩০০২১৩৬০৬ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮৪ মকভাঃ অবু িাআভ মখ মভাঃ পিরায যভান মভািাঃ পাকতভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬৮ ০১৭৮৯৬৫০৪২১ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮৫ মভাঃ পপযদুর আরাভ মখ মৃত পিরায যভান মভািাঃ পাকতভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৬৯ ০১৭২৫২৪৫৯৪৬ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮৬ মভাঃ অব্দু িারাভ মখ মভাঃ অব্দুয যভান মখ মভািাঃ িবুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৭০ ০১৯৩২৭৪৩৪১৩ চয বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮৭ মভাঃ যাপদুর আরাভ তালুেদায মভাঃ অঃ যপদ তালুেদায মভািাঃ অপম্বয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১২৭৯ ০১৭৮০৮৫২৯৮৫ নগযাড়া ফািায বদ্রঘাট বদ্রঘাট

৮৮৮ এ এভ মগারাভ যওয়ায নূয মভাাোদ যোয পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩০১ ০১৭১২০৬৮৪৫৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৮৯ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ অভিাদ মাকন মভািাঃ সুযাআয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩০৪ ০১৭৫৩১৪১৫২৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯০ মভাঃ অরাি মাকন মভাঃ অভিাদ মাকন মভািাঃ সুযাআয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩০৫ ০১৭৫৩১৪১৫২৫ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯১ মভািাঃ াকয ফানু মভাঃ পযয়াি ঈপিন মৃত সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩০৬ ০১৭৫৬১১৫২২২ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯২ মকভাঃ পপযদুর আরাভ মখ অয়াত অরী মভািাঃ য ফানু ৮৮৪৪১৯০১১৩০৭ ০১৭৭৪৩৯৩০০৩ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯৩ মভাঃ ভামুদুর মখ মভাঃ অব্দুর োকদয মভািাঃ সুখীরা ৮৮৪৪১৯০১১৩০৮ ০১৭৫৭৫১৩৪৭৪ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯৪ মভাঃ া অরভ মখ মভাঃ িাভাত অরী মখ মভািাঃ াকয ফাণু ৮৮৪৪১৯০১১৩০৯ ০১৩০০২৩১৫০৮ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

৮৯৫ মভাঃ অপভরুর আরাভ নূয মভাাোদ মভািাঃ ভপনিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩১১ ০১৭৪১৫৭৩৪০৭ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯৬ মভাঃ অবু াপনপ মভাঃ িাকয অরী মভািাঃ মনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩১২ ০১৭২৭৮৯৩৫৯২ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯৭ মভাঃ অবু াআদ নূয মভাাোদ মভািাঃ িপযন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩১৩ ০১৭৬৬৭৯৭৩৭৮ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯৮ মভািাঃ অকনায়াযা খাতুন মভাঃ মযাি মখ মভািাঃ অপিন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩১৫ ০১৭২৭৫১৫৫২০ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৮৯৯ মভাঃ অব্দুর অরীভ মভাঃ অরী অেদ মভািাঃ িয়নফ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩১৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০০ মভাঃ অযাফুর আরাভ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মখ মভািাঃ অপভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩১৭ ০১৭৩৭৭৪১৯১৬ পিভ াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০১ মভাঃ মভািাকের ে মৃত মফরাকয়ত মাকন মৃত জুপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩২৬ ০১৭১৫২৪৯২৯৯ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০২ মভািাঃ মাককন অযা মভাঃ অবুর মকাকন পপেয মভািাঃ নুরুন্নাায মিাৎস্না ৮৮৪৪১৯০১১৩২৭ ০১৭১৪৫৯৪০০৭ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৩ মভাঃ আপদ্র অরী মভাঃ অরী অেদ মভািাঃ িয়নফ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩২৮ ০১৭২৩৫৩৮৩৪৩ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৪ মভাঃ মফল্লার মাকন খান মভাঃ অয়নার ে মভািাঃ যপভচা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৩০ ০১৩০১৪৫৬৬৯২ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৫ মভাঃ অব্দুর ভপতন খান মভাঃ আভাআর মাকন মভািাঃ িাকপযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৩১ ০১৭৪০৮৩৮৮৬৫ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৬ মভাঃ অব্দুর াপভদ মখ মভাঃ আভাআর মাকন মভািাঃ িাকপরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৩২ ০১৭২৫৫২৫৬৮৯ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৭ মভাঃ অব্দুর অরীভ মভাঃ সুিাফত অরী মখ মভািাঃ পয পফপফ ৮৮৪৪১৯০১১৩৩৩ ০১৯২৯৯৩৪০২৬ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৮ মভািাঃ াপফফা মফগভ নাকয়ফ অরী াোতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৩৮ ০১৭৮০৫৮৯৬৮ পূফ ব াড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯০৯ মভাঃ অব্দুর েপযভ মখ মভাঃ োকভ অরী মখ মকভািাঃ কুরছুভ মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৩৯ ০১৭৬০৬২৫১০৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১০ মভাঃ বুিযে অরী ভগযফ অরী ভাকিদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৫০ ০১৭৩৫৭৪৫৮১১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১১ মভাঃ অব্দুর াআ মখ মৃত মভাঃ নাপয ঈপিন মখ মৃককতািাঃ িাকভরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৫১ ০১৭৭২৫৩৯০৪৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১২ মভাঃ পযফুর আরাভ মৃত মভাঃ অব্দুর অপিি মভািাঃ পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৫২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৩ মভাঃ আভাভ হুাআন মভাঃ াফাবুপিন মভািাঃ াপিনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৫৩ ০১৭৪৩৬৬১৩৩১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৪ মভািাঃ মভািাকের ে মভাঃ অব্দু াভাদ যোয মভািাঃ ভাকিদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৫৪ ০১৭৪১৩৯৯৫৬৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৫ মভািাঃ সুপপয়া মফগভ মভাঃ পযয়াি ঈপিন মভািাঃ যপতন খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৫৭ ০১৭১০৩৭৮২৩১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৬ মভাঃ অবুর াকভ মখ মভাঃ পিরায যভান মখ মভািাঃ যাকফয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৫৮ ০১৭১৯৫৩৩৪৯৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৭ মকভািাঃ তাপভনা পযাি মভাপাজ্জর মাকন ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৫৯ ০১৭৬৬০৫০০২৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৮ মভাঃ অিাফ অরী িাকনায়ায অরী িাকফদান ৮৮৪৪১৯০১১৩৬০ ০১৭৪১৩২২৫২১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯১৯ মভািাঃ মপরনা খাতুন মভাঃ মখাযকদ অরী মভািাঃ িাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৬১ ০১৭৯৩৪৫৮২১৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২০ মভাঃ সুরতান ভামুদ মভাঃ দুরার যোয মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৬২ ০১৭২৮২৪৭৭৭৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২১ খপরলুয যভান মভাঃ দুরার যোয মভািাঃ ভাকিদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৩ ০১৯২৮১৪২০০৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২২ মকভাাোদ অরী মমাোঃ দুলাল মহাবেন মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৪ ০১৭২৮২৪৭৭৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৩ মভাঃ াপভদুর আরাভ ািাান অরী মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৫ ০১৯২৮১০৭৮৯৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৪ মভাঃ অব্দু িাভাদ দযকফ খতয়ফ ঈপিন মখ অপরা ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৬ ০১৭৪৩১২৩৬২৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৫ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে যোয িয়নার অকফপদন মভািাঃ যাকিয়া মফওয়া ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৭ ০১৭৩৪৪৪১৭৪২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৬ মভািাঃ েপনুয খাতুন মভাঃ খায়রুজ্জাভান মভািাঃ যাকরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৮ ০১৭৯৫৩৫৩৯০৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৭ মভািাঃ সুপপয়া খাতুন মভাঃ পির ে মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৬৯ ০১৮৭৬১২৭১৪২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৮ মভািাঃ াকিযা খাতুন াকফ অরী অেন্দ আয়াযন ৮৮৪৪১৯০১১৩৭০ ০১৩১৭৯৯২৩৪৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯২৯ মভাঃ ারাঈপিন মভাঃ অব্দুর াআ মখ মভািাঃ পপকযািা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৭২ ০১৩০৮৬০৩৩৬৬ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩০ মভািাঃ মযনুো খাতুন ভপতয়ায যভান মভািাঃ অকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৭৪ ০১৯২০৯৮৫৪২২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩১ মভাঃ াপপজুয যভান মভাঃ দুরার মাকন মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৭৫ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩২ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ পির অরী মখ মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৭৬ ০১৯৫৯৫৫৮৯৮৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৩ মকভািাঃ রুপফনা খাতুন মভাঃ যভান অরী মভািাঃ মাাগী খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৭৭ ০১৩০৫৩৩০০৭৯ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৪ মভাঃ অরাপভন মভাঃ পিলুর ে মভািাঃ িহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৮০ ০১৭৬৫৯৫৪৩৬৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৫ মভািাঃ মপারী খাতুন মযাজুর আরাভ মভািাঃ িাকপরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৮১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৬ মভািাঃ িহুযা খাতুন ঈপিয মখ মভািাঃ অেপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৮৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৭ মভাঃ নািমুর ে মভাঃ মাকন অরী মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৮৪ ০১৭২৭৮৪২১৬৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৮ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান মভাঃ পযি অরী মখ মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৮৫ ০১৭৭৬৭৪০৬৭৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৩৯ মভাঃ অপযফুর আরাভ মভাঃ মভািাকের মাকন মকভািাঃ অকনায়াযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৮৭ ০১৭৭১৮২৯৪৭ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪০ মভাঃ বুরবুর অকেদ মভাঃ অব্দুর ফাকতন মখ মভািাঃ মযফা পেদায ৮৮৪৪১৯০১১৩৮৮ ০১৯১১০৮৫৩৪৩ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪১ মভাঃ াপফবুয যভান মভাঃ দুরার যোয মভািাঃ ভাকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৮৯ ০১৯১১৫৪৯৪১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪২ ফাবুর মাকন মভাঃ অিাফ ঈপিন মভািাঃ াপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯০ ০১৭৮৮৮৪৬৮৩১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৩ মভাঃ অকনায়ায মাকন মভাঃ অিাফ অরী মভািাঃ াপরভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯১ ০১৭১৮১৩২০৯০ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৪ পপকুর আরাভ মভাঃ বুিযে অরী াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৩৯২ ০১৭০৪৪৫৯২৬১ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৫ মভাঃ িহুরুর আরাভ মভাঃ মাকন অরী মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯৩ ০১৭৯৬২৭৫৯১৪ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৬ মভাঃ মপরভ মযিা মভাঃ পদুর আরাভ মভািাঃ াপদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯৪ ০১৩০৬৮০৫৬৩৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৭ মভাঃ মপযকদৌ অকেদ মমাোঃ আলতাে মহাবেন মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯৫ ০১৭৪৭২৩৯০৯২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৮ মভাঃ খপরর মভাঃ পফফয যভান মভািাঃ ভপি ©না মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯৭ ০১৩১২১৬৩০৮৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৪৯ মভাঃ াঅরভ মৃত মখােকদ মৃত াকরা ৮৮৪৪১৯০১১৩৯৮ ০১৭৬২৪৪০৩৪২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৫০ মভািাঃ অেপরভা খাতুন মভাঃ মখাযকদ অরী মভািাঃ িাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৩৯৯ ০১৭২৪৪৯৭৩৩২ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

৯৫১ মভাঃ অকনায়ায মাকন মমাোঃ আলতাে মহাবেন মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১১৪০০ ০১৭৯৯৮৫৩৬১৮ ভধ্যাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট
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১০০০ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান মভাঃ মিাযাফ অরী মভািাঃ মখাকদিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৪৮৯ ০১৭৬৪৫৭৫১৪৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট
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১০০২ মভাঃ াআদুয যভান মভাঃ দুরার খান মভািাঃ িাপদয়া ৮৮৪৪১৯০১১৪৯১ ০১৯৩৯৭৯৫১৯৫ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৩ মভাঃ পনদান অরী অিগয অরী মভািাঃ মোকভরা ৮৮৪৪১৯০১১৪৯৪ ০১৭৩৪১১৮৭৬০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৪ মভাঃ মারায়ভান মৃত অিগয অরী মভািাঃ মোকভরা ৮৮৪৪১৯০১১৪৯৫ ০১৯০৮০১২৪৮৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৫ মকভাঃ মযািাঈর েপযভ খান মভাঃ অিাফ অরী মভািাঃ িাকেযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৪৯৬ ০১৯০৬৯০৬২৫৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৬ মভাঃ ফাবুর মখ মদরোয মখ মভািাঃ িপভযন ৮৮৪৪১৯০১১৪৯৭ ০১৭৬১৩৩৯৫৬৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৭ দুরার দত্ত ধীকযন্দ্র নাথ দত্ত ভভতা যানী দত্ত ৮৮৪৪১৯০১১৪৯৮ ০১৭৮৬৭৩৭৫৯৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৮ মভাঃ াপপজুর আরাভ মভাঃ মযাস্তভ অরী মভািাঃ মগাকর খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৪৯৯ ০১৭৪৫১৭৯৮৩৮ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০০৯ মভাঃ িাোপযয়া মখ অিগয অরী মখ মভািাঃ অলুদা ৮৮৪৪১৯০১১৫০০ ০১৭৬০৯৬৭২৬৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১০ মকভাঃ মভাক্কাকি মাকন মভাঃ আাে মাকন মৃত তুট খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৫০১ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১১ মভাঃ অর অপভন মাকন মভাঃ অব্দুর াপভদ মখ মভািাঃ চায়না খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৫০২ ০১৭২৯৭২৬৮২৪ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১২ মভাঃ মযাজুর আরাভ অতাফ অরী মভািাঃ িাকেযা ৮৮৪৪১৯০১১৫০৩ ০১৯১৮৪৪৫৩৭৯ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১৩ মভাঃ মাকর যানা মভাঃ অব্দুর অপিত মভািাঃ াপদা খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৫০৪ ০১৯১৩৪১২৩৪৭ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১৪ মভািাঃ তুট খাতুন ভধু মখ মভািাঃ ফাাকতান ৮৮৪৪১৯০১১৫০৫ ০১৭৬০৬৪৪৩৩০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১৫ মভাঃ াকফারী মখ দাকযাগারী তুট ৮৮৪৪১৯০১১৫০৬ ০১৭৪৫২১৫৩৮০ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১৬ মভাঃ ছুযভান অরী মভাঃ িয়নার অকফদীন মকভািাঃ াকয ফানু ৮৮৪৪১৯০১১৫০৭ ০১৭৮০১১৪৯৬৬ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১৭ মভািাঃ অকনায়াযা খাতুন মভাঃ োলু মখ মভািাঃ াপি খাতুন ৮৮৪৪১৯০১১৫০৯ ০১৭৯৬৬৩৭২২১ োচাযীাড়া কুটিযচয বদ্রঘাট

১০১৮ মভাঃ মকভাোকিি মভাঃ িয়নার মখ মভািাঃ যপভা ৮৮৪৪১৯০২০৩৪৮ ০১৭২৮১৭৯৪৮০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০১৯ মভাঃ কদারী মখ মভাঃ িয়নার মখ মভািাঃ যপভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৪৯ ০১৭৮৫৫৫৩৭৪৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২০ মভাঃ ভপপি মখ মভাঃ িয়নার মখ মভািাঃকযপভা ৮৮৪৪১৯০২০৩৫১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২১ মভাঃ াকদ অরী মভাঃ িয়নার মখ মভািাঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৫২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২২ মভাঃ পপকুর আরাভ অপিার মখ মভািাঃ শুফিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৫৪ ০১৭৪০৩৭৪৪১৬ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১০২৩ মভাঃ পপকুর আরাভ মভাঃ নিয অরী ভন্ডর মভািাঃ মযাকেয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৫৬ ০১৭০৫১৮১১১৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২৪ মভািাঃ ওপিভন মফগভ মভাঃ ওয়াকিদ অরী মুন্সী মভািাঃ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৫৮ ০১৭৫৯১৯১৮০৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২৫ মভাঃ িাোপযয়া মখ অব্দুর অপিি মখ ওপিভন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৫৯ ০১৭৬৫৫২১২১১০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২৬ মভাঃ অব্দুয যপদ মখ পপেয অরী মখ মভািাঃ মানাবান খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৬০ ০১৩১৯৭৫৪৯০১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২৭ মভাঃ অব্দু ারাভ াযান ঈপিন িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৬১ ০১৭৪৭৭৬৯২৫৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২৮ মভাঃ মোভয অরী মখ মভাঃ অব্দুর মখ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৬২ ০১৭৬৭৯৭৭৬৯৮ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০২৯ মভাঃ ভপিফয মখ মৃত তভকিয অরী মখ মৃত সুখী খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৬৪ ০১৯৬৫৮২২৯৩২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩০ মভাাোদ অরী মনধু মখ মভািাঃ মভাকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৬৭ ০১৭৭৫৮৪১৭৯২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩১ মভাঃ রুস্তভ অরী মখ মভাঃ আভাআর অরী মখ মভািাঃ ভপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৬৮ ০১৭২৩৬৪৮৯৩০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩২ মভাাোদ অরী মভাঃ মভাকরভ ভন্ডর ওয়াকদান ৮৮৪৪১৯০২০৩৬৯ ০১৭০৩৪৫৬৬৮৮ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৩ মভাঃ িাত্তায মখ মভাঃ ভিাি অরী মভািাঃ মদফরা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৭০ ০১৭৮৭৮০৫১০৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৪ মভাঃ অভিাদ মাকন ভযভ অরী মিাকফদান মনিা ৮৮৪৪১৯০২০৩৭১ ০১৭৭২৯৫১২৯১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৫ মভাঃ নূয নফী মভাঃ ভপিফয মভািাঃ নূযিাান ৮৮৪৪১৯০২০৩৭৪ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৬ মভাঃ পপকুর আরাভ মভাঃ মনাি ঈপিন মখ মভািাঃ রুিান খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৭৬ ০১৭৮৪৬১১৩৮০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৭ মভাঃ অবু াআদ মখ মভাঃ তভকিয মখ সুপখ ৮৮৪৪১৯০২০৩৭৭ ০১৭৯২৮৩২১৬৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৮ মভাঃ অব্দুর ে খন্দোয োনকিা অরী খন্দোয েদফানু ৮৮৪৪১৯০২০৩৭৯ ০১৭৭৬৫১০৮৯৮ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৩৯ মভাঃ পদুর মভাঃ সুিাফত অরী মখ মভািাঃ াপি খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৮০ ০১৭৮৪৪৫৬৮১৭২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪০ মভাঃ পদুর অরভ মভাঃ মযত অরী ভুআয়া মভািাঃ কদান ৮৮৪৪১৯০২০৩৮২ ০১৭৭৪৩৫২৫৯৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪১ মভাঃ যপপকুর আরাভ মযত অরী ভুআয়া মভািাঃ ওয়াকদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৮৩ ০১৭৭৪৩৫২৫৯৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪২ মভািাঃ াাযানী মফগভ মভাঃ ওভয অরী মভািাঃ মাকনো মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৮৪ ০১৭৩২১২৪২৭৮ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৩ মভাঃ যিফ অরী অবু াআদ াা মভািাঃ ওয়াকিদা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৮৫ ০১৭৩৭২৫৫৮২৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৪ মভাঃ ওভান গপন মখ মভাঃ মাযাফ অরী মখ মভািাঃ যওনাযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৩৮৭ ০১৭১৯৩৬২৯৭৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৫ মভাঃ পিলুর ে মভাঃ মিাযাফ অরী মভাঃ যওন অযা ৮৮৪৪১৯০২০৩৮৮ ০১৭১৯৩৬২৯৭৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৬ মভাঃ অব্দু মিাফাান াযান মখ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৮৯ ০১৯২৯৪৩০২২৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৭ মভাঃ খপরলুয যভান মোযফ অরী মখ নপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৯১ ০১৯৭৯৭৬৯২৫৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৮ মভাঃ অবুর মাকন মৃত পপেয অরী মখ মৃত মানাফান ৮৮৪৪১৯০২০৩৯২ ০১৭৪৬৩২৮১৫২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৪৯ মকভাঃ িাভান অরী মখ াযান অরী মখ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৯৩ ৯১৭১৫৫৫১২৩৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫০ মভাঃ এেযামুর ে ফাদুরী মখ ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৯৪ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫১ মভাঃ আভাআর মাকন মভাঃ সুিাফত অরী মভািাঃ াকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৯৫ ০১৯২৬২৬৬৮৬৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫২ মভাঃ েপিভ ঈপিন ফাদুরী মখ ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৯৬ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৩ মভাঃ পফফয যভান ভনফ অরী মখ অপিযন মফওয়া ৮৮৪৪১৯০২০৩৯৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৪ মভাঃ শুকুয অরী মখ এনতাি অরী মভািাঃ সূম মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৩৯৮ ০১৭৬৬৫৮৪৪১৮ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৫ মভাঃ মতািাভ অরী মখ মভাঃ ফয়াত অরী া মভািাঃ িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪০০ ০১৭৯২০৭১৭১০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৬ মভাঃ পদুর আরাভ মৃত ওয়াকিদ অরী মভািাঃ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪০১ ০১৭০৪৫১৪২১০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৭ মভাঃ অব্দুর ওয়াাফ মভাঃ মযত অরী ভুআয়া মভািাঃ ওয়াকদান ৮৮৪৪১৯০২০৪০২ ০১৭৪৭৭৬৯২৫৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৮ মভাঃ মিরে পপেয অরী মখ মানাবান ৮৮৪৪১৯০২০৪০৩ ০১৭৭৬৬৪১০৪২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৫৯ মভাঃ অব্দুর ভপিদ মৃত ফাদা া মৃত িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪০৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬০ মভাঃ অবুর োরাভ মভাঃ মানাঈল্রা মভািাঃ ভভতা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪০৬ ০১৭৩৫৩৮৮২০১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬১ মভাঃ অকয অরী ওয়াকিদ অরী মুন্সী মভািাঃ িাকেযা ৮৮৪৪১৯০২০৪০৭ ০১৯৮৭২৩৭৮০৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬২ মকভাঃ সুিাফত অরী অব্দুয যভান সুযভাদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪০৮ ০১৯৭৯৭৬৯২৫৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬৩ মভাঃ অবু ফক্কায মখ নাপিয মখ ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪০৯ ০১৭৪৪১৯৫৯২২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬৪ মভাঃ সুরতান অকেদ মভাঃ অযাপ অরী মভািাঃ াকিযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪১০ ০১৭৩৯৮২৪৯৩০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৬৫ মভাঃ াাদত মখ অপিার মখ মভািাঃ শুফিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪১২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬৬ মভাঃ অব্দুর অপিি োনফ অরী অেন্দ েদফানু ৮৮৪৪১৯০২০৪১৩ ০১৭২৬০১৫৯৯১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬৭ মভাঃ অপভয মাকন মভাঃ পির ভন্ডর মভািাঃ অকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪১৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬৮ মভাঃ অপভনুর আরাভ মভাঃ পিরায যভান মভািাঃ অকভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪১৬ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৬৯ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভাঃ অিাফ অরী মখ মভািাঃ াকরো ৮৮৪৪১৯০২০৪১৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭০ মকভাঃ েপফয মাকন মৃত অব্দুর কুদ্দুি মভািাঃ কুরছুভ মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪২০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭১ মভাঃ ভপিদ অরী মখ ভনফ অরী মখ অপিযন মফওয়া ৮৮৪৪১৯০২০৪২১ ০১৭১৬৩৩৯৬৬১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭২ মভাঃ িয়নার অেন্দ ফাকয অেন্দ মািাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪২২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৩ ভকযন্দ্র নাথ ফাে যপফন্দ্র নাথ ফাে মাবা যানী ৮৮৪৪১৯০২০৪২৩ ০১৭৪৩৪২২০০৮ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৪ মভাঃ মকভাস্তপা মখ নাপিয মখ মভািাঃ ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪২৪ ০১৭৬৪৪৯২৭৯০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৫ মভাঃ সুিাফত অরী মখ জুব্বায অরী মখ শুপেতন ৮৮৪৪১৯০২০৪২৫ ০১৯৬৫৮০০৯২৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৬ মভাঃ মতাতা তালুেদায মৃত মযেন্দায তালুেদায মৃত অকয়া ৮৮৪৪১৯০২০৪২৬ ০১৭২৩৬৪৮৯৩০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৭ মভাঃ া অরী মভাঃ িয়নার মখ মভািাঃ যপভা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪২৭ ০১৭০৬৮৫৯৪২৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৮ মভািাঃ মভাকভনা খাতুন ফাফয অরী মখ মভািাঃ ভাকরো খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪২৯ ০১৭৮৫৫৫৩৭৪৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৭৯ মভাঃ মানাঈল্লা মখ মভাঃ অব্দুয যভান মখ মভািাঃ সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪৩০ ০১৭৪৭৭৬৯২৫৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮০ মভাঃ অব্দুর মভাতাকরফ মভাঃ যভান মখ মভািাঃ সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪৩১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮১ মভাঃ ভপিফয যভান ফয়াত অরী া িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৩৪ ০১৭৩৬৫০৭৫৯২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮২ মভািাঃ ওয়াকদান মফগভ মুপয ঈপিন শুপেয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৩৫ ০১৭৪৭৭৬৯২৫৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮৩ মভাঃ মিাস্না যোয মতাভকিয যোয অয়া ৮৮৪৪১৯০২০৪৩৬ ০১৮৩৪১৫৩০১৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮৪ মভাঃ অবু াআদ মভাঃ অনু ভপল্লে মভািাঃ িপযনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪৩৭ ০১৭০৬২৬৫৫৬৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮৫ মভাঃ াকদ অরী মভাঃ ওয়াকিদ অরী মুন্সী মভাচাঃ চাকেযা ৮৮৪৪১৯০২০৪৩৯ ০১৩০৮৩৬৮০৩২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১০৮৬ মভািাঃ পপযয়া মফগভ মদায়াত ঈল্লা সূম ফানু ৮৮৪৪১৯০২০৪৪০ ০১৭৮৮৮১৬৪৯৪ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১০৮৭ মভাঃ আভাআর মাকন মোযফান অরী মভািাঃ চান পফ মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৭৪ ০১৭৪৮১২০২৭৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৮৮ মভাঃ অেফয অরী মখ এনিাফ অরী মখ মিকরভন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৭৫ ০১৭৭৪৪৬০৮৭৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৮৯ মভাঃ অবুর োরাভ অিাদ মভাঃ অেফয অরী মখ মভািাঃ িাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৭৬ ০১৭৭৪৪৩০৮৭৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯০ মভাঃ পভিানুয যভান মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভািাঃ মযাকেয়া ৮৮৪৪১৯০২০৪৭৭ ০১৭৩৪৬৯৪৪১৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯১ মভাঃ পযফুর আরাভ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভািাঃ মযাকেয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৭৯ ০১৭১৮৮৬৮১০৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯২ মভাঃ মির মাকন মভাঃ অব্দুর ফাপযে মখ ভায়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪৮০ ০১৭৪৭৭৬৯২৫১ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৩ মভাঃ অকরাভগীয মাকন মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভািাঃ মযাকেয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৮১ ০১৭১৮৮৬৮১০৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৪ মভাঃ মযত অরী মখ অব্দুর ফাপযে মখ ভয়াতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৮৩ ০১৭১৫৪৬৪১৬৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৫ মভাঃ অরতাফ মাকন মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভািাঃ াকিযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৮৪ ০১৭৩৪৬৫৬১১০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৬ মভাঃ অঃ অরীভ মখ তকিয অরী মভািাঃ পযিদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৮৫ ০১৭০৬৪৫৮৯০৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৭ মভাঃ অবু াভিা মভাঃ াভছুর অরভ মভািাঃ ভাকিদান খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৪৮৮ ০১৭৯৪৭২৩৫৪৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৮ মভাঃ াভছুর ে মখ মভাঃ অয়িান অরী মভািাঃ কুফানু ৮৮৪৪১৯০২০৪৮৯ ০১৭৯৪৭২৩৫৪৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১০৯৯ মভাঃ অব্দু িারাভ যমঃ অেফয অরী মভািাঃ িাপরা ৮৮৪৪১৯০২০৪৯০ ০১৭১৮৬৬৪৮৫৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০০ মভাঃ অতাঈয যভান অয়িান অরী মখ েদবানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৯১ ০১৯২৯৪৩০২১৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০১ মভাঃ অবু াআদ মখ মভাঃ অেফয অরী মখ মভািাঃ িাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৯২ ০১৭১৮৬৬৪৮৫৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০২ মভাঃ অঃ যাজ্জাে মখ মভাঃ নূয মভাাোদ মখ মভািাঃ ভাকিদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৯৩ ০১৭২৮০৫৫৭২৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৩ মভাঃ মভাগবুর মাকন িনাফ অরী মখ ভয়ভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৯৫ ০১৭৬০৭৯৮০৩৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৪ মভাঃ পরয়ােত অরী অয়িান অরী মখ েদফানু ৮৮৪৪১৯০২০৪৯৭ ০১৭৬৬৭৬৪৪১২ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৫ মভাঃ জুযান মথ পপেভ মখ সুখীদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৯৮ ০১৭৮৩৪৬০৫৫৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৬ মভাঃ ওয়াকদ অরী মখ দুখাআ মখ ওয়াকদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৪৯৯ ০১৭৬৮৬০৩৮৫৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৭ মভাঃ অিাফ অরী মখ মভাঃ অব্দুয যভান মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫০০ ০১৯১৬৯৯৭০৫৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৮ মভাঃ অপব্দুর ভপিদ মখ ভনকিয অরী মভািাঃ মিরাতন ৮৮৪৪১৯০২০৫০১ ০১৯০৫৩৮৪৫৪০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১০৯ মভাঃ অযাপ অরী মখ মভাঃ অয়িান অরী মখ মভািাঃ েদফানু মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫০৩ ০১৭৪৮৩৬০৮৮২ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১০ মভাঃ পির ে দুআতা মখ মভািাঃ ওকদান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫০৪ ০১৭৬৮৬০৩৮৫৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১১ মভাঃ আভান মাকন মভাঃ মোযফান অরী মভািাঃ চান পফ মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫০৫ ০১৭৪৮১২০২৭৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১২ মভাঃ রার চাদ ময অরী মভািাঃ যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫০৬ ০১৭৪৭১৩৭২০৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১৩ মভাঃ মাফাান অরী মখ মৃত ফাাদুয অরী মভািাঃ াকিযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫০৭ ০১৭২১১০৬০১৪ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১৪ মভািাঃ বানু মফগভ মভাঃ মুঞ্জুয অরভ মভাা্িাঃ রাআরী খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৫০৯ ০১৯২৩২৬৯২১৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১৫ মভাঃ পপকযাি অরী ময অরী মভািাঃ যওনাযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১০ ০১৭৮৪০১৫৬১৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১৬ মভাঃ পভিানুয যভান ভযভ অরী মখ যপভন ৮৮৪৪১৯০২০৫১১ ০১৭১৬১৭৬৫৩৪ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১১৭ মভাঃ ফাবুর মখ মভাঃ াকদ অরী মভািাঃ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১২ ০১৮২৬৫২২৬১৪ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১৮ মভািাঃ যওনাযা মফগভ মভাঃ অক্তায মাকন সূম মভািাঃ িাকয়দা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১৩ ০১৭৬০৭৪১৬৮০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১১৯ মভাঃ নাভদায মাকন অঃ অপিি মভািাঃ ভআফুর মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১৪ ০১৭৪৫৩৭১৫০৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২০ মভাঃ পপযদুর আরাভ মভাঃ অযাপ অরী মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১৫ ০১৭৪৬৮৩২১৯০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২১ মভাঃ াপফবুয যভান অস্তাায অরী মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১৬ ০১৭৬০৭৪১৬৮০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২২ মভাঃ অব্দুর ভান্নান মখ মভাঃ কুছুমুপিন মখ মভািাঃ ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১৭ ০১৭০৮৭৩১৬২১ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৩ মভাাোদ অরী অাদ ভন্ডর মভািাঃ মভাকভনা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৫১৮ ০১৭৯১০৫৬৮৮৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৪ মভাচাঃ িপযনা মফগভ মভাঃ জুড়ান অরী মভািাঃ সুপপয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫১৯ ০১৭১৫১৬৩৯৮৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৫ মভািাঃ অপম্বয়া খাতুন মভাঃ মবারা খuাা মভািাঃ ফুরিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২০ ০১৭২৪৭৭৩০৭৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৬ মভাঃ অবু াআদ াযান অরী মখ অকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২১ ০১৭২১৬৮০০৭৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৭ মভাঃ পিরায মখ মভাঃ কুছুমুপিন মখ মভািাঃ ফাাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২২ ০১৭৬৮৫০৩৮৫৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৮ মভাঃ িাভাত অরী খান িাভাদ অরী মভািাঃ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২৩ ০১৩০৮৪৬০৮০০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১২৯ মভাঃ অবু ফক্কায মখ মভাঃ নাকয়ফ অরী মখ মভািাঃ যাপফয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৫২৫ ০১৭৪৫৩৭১৫০৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩০ মভাঃ মভাপদনা ভন্ডর অিাদ ভন্ডর মভাকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২৬ ০১৭৯৮৭৩২৯৫৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩১ মভাঃ অব্দুর োকদয িাভান অরী মভািাঃ াপরভা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৫২৭ ০১৭৫৪৯৫৫৬৭৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩২ মভাঃ ভাপনে মাকন ভন্ডর মভাঃ মিরে ভন্ডর মভািাঃ অকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২৮ ০১৭২৪৭৭৩০৭৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩৩ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে ভন্ডর মভাঃ মিরে অরী ভন্ডর মভািাঃ অকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫২৯ ০১৭২৪৭৭৩০৭৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩৪ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ ওয়াকদ অরী মভািাঃ াপভয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৩০ ০১৭৬৮৬০৩৮৫৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩৫ মভাঃ অব্দুর ভান্নান অাদ ভন্ডর মভািাঃ মভাকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৩১ ০১৭৯৮৭৩২১৫৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩৬ মভাঃ অব্দুর ভপিদ শুকুয অরী মখ মভািাঃ মপাতন মনিা ৮৮৪৪১৯০২০৫৩২ ০১৭৫২১১৯৯৯০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩৭ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান ভকয অরী মখ মভািাঃ যানী ৮৮৪৪১৯০২০৫৩৩ ০১৭২৭৩৫৭৬২৪ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৩৮ মভাঃ িাকনায়ায মাকন মভাঃ অব্দুর ভপিদ মভািাঃ অকনায়াযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৩৪ ০১৭৯৯০০৯২৭৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৩৯ মভাঃ ািাান অরী খান মৃত যপেফ ঈপিন মৃত িবু মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৩৬ ০১৭০৯০২২৮৫৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৪০ মভাঃ অব্দুর িপরর মভাঃ অবুর মকাকন মভািাঃ িপড়না মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৩৭ ০১৩০৯৩৯৯৬০৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৪১ মভািাা্ঃ জুকরখা মফগভ মভাঃ অকক্কর মখ মভািাঃ িপযনা ৮৮৪৪১৯০২০৫৪০ ০১৭৬৭৭৫২৯১২ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৪২ মভাঃ মনাি ঈপিন মৃত পযয়াি ঈপিন মখ মৃত মনন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৪১ ০১৭০৫১৮১১১৩ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৩ মভাঃ অব্দুর িপরর াা মৃত ফয়াত অরী াা মৃত িপযনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০১০৫৮২ ০১৭৩১৬৮৪০৯১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৪ মভাঃ াআফুর আরাভ মভাঃ পির ভন্ডর মভািাঃ অকভনা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৫৯০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৫ মভাঃ দুরার মখ মভাঃ াযান অরী মখ মভািাঃ মখাকদিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৬০০ ০১৭৪৫৯৭৬৩১০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৬ মভাঃ অযাপ অরী মখ অব্দুয যভান মখ অপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬০৬ ০১৭৮৪৩৭০৬৩০ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৭ মভাঃ কুযভান মখ মভাঃ মাফাান মখ মভািাঃ ভকনিা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৬১৬ ০১৭৬৬৫৩৩১৩৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৮ মভাঃ িাকফদ অরী মখ মভাঃ মাটো মখ িাকফদান ৮৮৪৪১৯০২০৬২৯ ০১৭৯৫৯০৬১১৯ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৪৯ মভাঃ মাকন অরী মভাঃ যভান মখ মভািাঃ সুন্দযী খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৬৩৩ ০১৭৪৭৭৬৯২৫৬ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৫০ মভাঃ অব্দুর ভপভন অব্দুয যভান অপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬৩৭ ০১৭১০৭২২২৭৭ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১১৫১ মভাঃ মযপাি ঈপিন মৃত ফাকয অেন্দ মৃত মানাফান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬৪১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৫২ মভাঃ অঃ িাত্তায মভাঃ পযি অরী পযপন মনিা ৮৮৪৪১৯০২০৬৭৯ ০১৭৭৮১৪৭৬৪৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৫৩ মভাঃ ারুন য যপদ মভাঃ াকদ অরী মখ মভািাঃ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬৮০ ০১৯১৬৯৯৭০৫৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৫৪ মভাঃ অভিাদ অরী খাা্ন মভাঃ িকভদ অরী খান মভািাঃ ভপনিা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬৮১ ০১৭৭৮১৪৭৬৪৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৫৫ মভাঃ পদুর আরাভ মখ মভাঃ অব্দুর অপিি মখ মভািাঃ চাদফী মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬৮২ ০১৭৪৫৩৭১৫০৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৫৬ মভাঃ মাযাফ অরী মখ াযান অরী মখ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৬৯৪ ০১৭৪৭৭৬৯২৫৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৫৭ মভাঃ মযত অরী মভাঃ অব্দুর ভান্নান মভািাঃ মযাকেয়া খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৭৩৮ ০১৭১৮৮৬৮১০৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৫৮ মভাঃ াপপজুর আরাভ মভাঃ াকদ অরী মখ মভািাঃ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৩৯ ০১৯১৬৯৯৭০৫৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৫৯ মভাঃ যাজ্জাে মখ াভাদ মখ মভাচাঃ িাকভরা মফওয়া ৮৮৪৪১৯০২০৭৪০ ০১৭১৫১৬৩৯৮৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬০ মভাঃ অপনছুয যভন মভাঃ াকন অরী তালুেদায মভািাঃ িাকভরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৪২ ০১৭১৮৩৪১৮৫০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬১ মভাঃ িহুরুর আরাভ খান মভাঃ অকনায়ায মাকন মভািাঃ াপি মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৪৩ ০১৭৫৭৯২৭১৩৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬২ মভাঃ ওেত অরী মভাঃ অেকিদ অরী মভািাঃ অপিন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৪৪ ০১৭২১৮৭৯৬৫৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৩ মভাঃ াগয অকেদ স্বন অব্দুর শুকুয মুপন্স মভাচাঃ নুযিাান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৪৬ ০১৭৬০৭৪১৬৮০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৪ মভাঃ নিরুর আরাভ অকফদ অরী মখ মভািাঃ ফপিযন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৫৫ ০১৭৩৪৮২৬৫৪৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৫ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ িফে অরী পপেয মভািাঃ মযাকেয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৭১ ০১৭৯৬৮১৪০৫৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৬ মভাঃ মকভাতাকরফ মাকন মভাঃ নুরুর আরাভ খান মভািাঃ ভাকরা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৭৫ ০১৭৬৩৮৭৭৪৮০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৭ মভাঃ সুরুজ্জাভান ভন্ডর মভাঃ মিরে অরী ভন্ডর মভািাঃ সুরুপা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৮৭ ০১৭২৪৭৭৩০৭৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৮ মভাঃ আয়াকুফ অরী মখ মভাঃ অেকিদ অরী মভাচাঃ অপকিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৭৮৮ ০১৭৩৫১২৪৪৪৯ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৬৯ মভাঃ মতাপাজ্জর মাকন মভাঃ িয়নার অেন্দ তহুযা খাতুন ৮৮৪৪১৯০২০৭৯৫ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৭০ মভাঃ ােওয়াত মাকন মৃত মকেন্দায অরী মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৮১৯ ০১৭৯৭৭১৩০১৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭১ মভাঃ অরী অেফয ফাকয অেন্দ মানাফান ৮৮৪৪১৯০২০৮২১ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৭২ মভাঃ অকিয ঈপিন মকেন্দায অরী মভািাঃ অিাতন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৮৯২ ০১৮২৭১০৫১২৬ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৩ মভািাঃ অিাতন মফগভ ভছুয ঈপিন মভািাঃ ভআফুর মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৮৯৩ ০১৭৯৭৭১৩০১৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৪ মভাঃ যপপকুর আরাভ মভাঃ অকস্তকয অরী মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৮৯৭ ০১৭৩৭৫৫৯৫৪৩ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৫ মভাঃ পপকুর আরাভ মভাঃ অিাায অরী মভািাঃ রাআরী মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৮৯৮ ০১৭৬০৭৪১৬৮০ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৬ মভাঃ অব্দুর াপরভ মখ মভাঃ অযাপ অরী মখ মভািাঃ াওয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৮৯৯ ০১৭৪২৪৭১৪২২ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৭ মভাঃ অবু তাকয মখ মৃত ফকিয অরী মখ মৃত খআিন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৯০০ ০১৭৯৭১৩৯৪১৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৮ মভাঃ মতাপাজ্জর মাকন মভাঃ কুছুমুপিন মখ মৃত মিনাযপফ মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৯০১ ০১৭৬৮৫০৩৮৫৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৭৯ মভাঃ ভফকির মাকন িনাফ অরী ভয়ভন মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৯০২ ০১৭৬০৭৯৮০৩৫ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৮০ মভাঃ াকদ অরী ,মভাঃ মকেন্দায অরী মভািাঃ াকেযা মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৯০৩ ০১৮২৬৫২২৬১৮ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৮১ মভাঃ অরী অযাপ মভাঃ মিাযাফ অরী মভািাঃ অপিয়া মফগভ ৮৮৪৪১৯০২০৯০৪ ০১৭৯৫৪১১৯৪৪ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৮২ মভাঃ অব্দুয যাজ্জাে মভাঃ পপেয অরী মখ মযপিয়া ৮৮৪৪১৯০২০৯৫০ ০১৯৬৫৮২২৯৩২ ফাপনয়পগাপত বদ্রঘাট

১১৮৩ মভাঃ অবু ফেয মখ পিয়াত অরী মভািাঃ ফুরিান মফগভ ৮৮৪৪১৯০২১৪০৩ ০১৩১৬৩১০৭৪৭ খচযগাতী বদ্রঘাট

১১৮৪ ‡gvQvt mv‡R`v †eMg g„Z Avt iv¾vK 884419020001 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৮৫ ‡gvt Bgvb Avjx g„Z `v‡ivM Avjx 884419020002 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৮৬ ‡gvt wjKvKZ †nv‡mb gZ †g‡ni Avjx 884419020003 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৮৭ ‡gvt nv‡Pb Avjx Avt Kv‡`i 884419020004 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৮৮ ‡gvt bRiæj Bmjvg kwn ỳj Bmjvg 884419020005 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৮৯ ‡gvt mvKvIqvZ †nv‡mb ev‡ni Avjx 884419020006 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯০ ‡gvt bRiæj Bmjvg nweeyi ingvb 884419020007 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯১ ‡gvQvt g‡bvqviv ‡eMg bRiæj Bmjvg 884419020008 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯২ ‡gvt Kv‡`i mv‡ne Avjx 884419020009 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৩ ‡gvt Avt Lv‡jK gwRei ingvb 884419020010 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৪ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb mv‡ne Avjx 884419020011 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৫ ‡gvt AvjZve †nv‡mb g„Z bRi Avjx 884419020012 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৬ ‡gvt Avt Qvjvg g„Z bRi Avjx 884419020013 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৭ ‡gvt Avt Lv‡jK myigvb Avjx 884419020014 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৮ ‡gvt myigvb Avjx wiqvR DwÏb 884419020015 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১১৯৯ ‡gvt gmjxg DwÏb bv‡qe Avjx 884419020016 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০০ ‡gvt Avt iv¾vK gwdR DwÏb 884419020017 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০১ ‡gvt Aveyj Kv‡kg bRi Avjx 884419020018 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০২ ‡gvt Avt Kv‡`i AvwRR gyÝx 884419020019 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৩ ‡gvt byiiæ¾vgvb Rqbvj Av‡e`xb 884419020020 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avey e°vi 884419020021 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৫ ‡gvt Avt KzÏym mv‡ne Avjx 884419020022 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৬ ‡gvt Avt gwR` mv‡ne Avjx 884419020023 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৭ ‡gvQvt jwZdb †eMg gK‡Q` 884419020024 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৮ ‡gvt Avt  †mvevnvb g„Z bv‡qe Avjx 884419020025 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২০৯ ‡gvt kwdKzyj Bmjvg kvnRvgvj 884419020026 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১০ ‡gvt Avt nvB iwnP DwÏb 884419020027 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১১ ‡gvt kvwnb Avjx ‡mvinve Avjx 884419020028 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১২ ‡gvQvt Qweqv †eMg ‡mvinve Avjx 884419020029 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১৩ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb AvwRRyi ingvb 884419020030 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১৪ ‡gvt Beªvwng †nv‡mb Rv‡e` Avjx 884419020031 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU
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১২১৫ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb I‡n` Avjx 884419020032 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১৬ ‡gvt Avey wQwÏK evei Avjx 884419020033 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১৭ ‡gvt Avey mvB` evei Avjx 884419020034 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১৮ ‡gvt Avwgi †nv‡mb  ‡g‡ni Avjx 884419020035 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২১৯ ‡gvt Avt iwk` Avt gwR` 884419020036 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২০ ‡gvt Avt gwgb ‡gvK‡Q` Avjx 884419020037 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২১ ‡gvt Avt Qvjvg Avt Kwig 884419020038 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২২ ‡gvt Avqbvj nK wmivRyj nK 884419020039 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৩ ‡gvt kv‡n` Avjx mv‡ne Avjx 884419020040 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৪ ‡gvt Avkivdzj Avey e°vi 884419020041 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৫ ‡gvt †gvK‡Q` Avjx dvwRj DwÏb 884419020042 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৬ ‡gvt †Mvjvg †nv‡mb  †m‡K›`vi Avjx 884419020043 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৭ ‡gvt igRvb Avjx  †mivRyj 884419020044 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৮ ‡gvt Avt ingvb Ryovb f‚Bqv 884419020045 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২২৯ ‡gvt †RjnK †mL Kgi DwÏb 884419020046 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩০  †gvt mvgmyj nK  †m‡K›`vi Avjx 884419020047 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩১ ‡gvt Avt QvËvi Iqv‡n` Avjx 884419020048 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩২ ‡gvQvt Rvnvbviv LvZzb Avt nvwjg 884419020049 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৩ ‡gvt ïKzi Avjx beve Avjx 884419020050 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৪ ‡gvt Avt KzÏym Iqv‡n` Avjx 884419020051 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৫ ‡gvt nvwdRyj Bmjvg ïKzi Avjx 884419020052 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৬ ‡gvt †gvR`vi †nv‡mb Iqv‡n` Avjx 884419020053 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৭ ‡gvt nvmvb Avjx ïKzi Avjx 884419020054 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৮ ‡gvt nvweei ingvb eBP DwÏb 884419020055 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৩৯ ‡gvt RvgvZ Avjx ïKzi Avjx 884419020056 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪০ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` ïKzi Avjx 884419020057 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪১ ‡gvt Avt  mvjvg  †gvK‡Q` Avjx 884419020058 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪২ ‡gvt Avt QvËvi ‡Kvev` Avjx 884419020059 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৩ ‡gvQvt Rûiv †eMg RyeŸvi Avjx 884419020060 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৪ ‡gvQvt †iev ‡eMg Avt mvjvg 884419020061 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৫  †gvt AvjZve †nv‡mb I‡n` Avjx 884419020062 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৬ ‡gvt Avt Kv‡`i I‡g` Avjx 884419020063 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৭ ‡gvt Avãyj f‚Bqv Ryovb f‚Bqv 884419020064 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৮ ‡gvt AvRvnvi Avjx weï †mL 884419020065 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৪৯ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb Rg‡ki Avjx 884419020066 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫০ ‡gvt gwbiyj Bmjvg Rqbvj Av‡e`xb 884419020067 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫১ ‡gvt Avt jwZd bRi Avjx 884419020068 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫২ ‡gvt Igi dviæK  †`‡jvqvi †nv‡mb 884419020069 ga¨f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৩ ‡gvt Avwidzj nK ïKzi Avjx 884419020070 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৪ ‡gvt gvmy` ivbv Pv` Avjx 884419020071 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৫ ‡gv~t Zvnv¾Z †nv‡mb ïKzi Avjx 884419020072 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৬ ‡gvt Kvgiæj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419020073 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৭ ‡gvt Avt iwk` ‡Rvbve Avjx 884419020074 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৮  †gvt ingZzjøvn ‡RjnK Avjx 884419020075 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৫৯ ‡gvt Aveyj †nv‡mb Rvnv e· 884419020076 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬০ ‡gvt byi bex ‡gveviK Avjx 884419020077 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬১ ‡gvt Kvjv Pvb ‡gveviK Avjx 884419020078 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬২ ‡gvt Avt Rwjj kvgmyj nK 884419020079 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৩ ‡g„vt Avt gvbœvb `v‡bP Avjx 884419020080 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৪ ‡gvt Avey e°vi Svby †mL 884419020081 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৫ ‡gvt Aveyj Kvjvg gšÍvR Avjx 884419020082 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৬ ‡gvt `ki Avjx Rv‡e` Avjx 884419020083 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৭ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb ïKzi Avjx 884419020084 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৮ ‡gvQvt ivwk`v LvZzb gyKzj miKvi 884419020085 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৬৯  †gvt nv‡iR Avjx myRveZ Avjx 884419020086 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭০ ‡gvt kvnvAvjg `v‡bP Avjx 884419020087 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭১ ‡gvt †mvjvqgvb `v‡bP Avjx 884419020088 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭২ ‡gvt BwÄj †nv‡mb wgbœvZ Avjx 884419020089 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭৩ ‡gvt BQvnvK Avjx wgbœvZ Avjx 884419020090 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭৪ ‡gvt †gvRv‡¤§j nK  †Lvi‡k` Avjg 884419020091 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭৫ ‡gvt †Mvjvg AvRg wgbœvZ Avjx 884419020092 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭৬ ‡gvt Avt Avjxg kvnvAvjg 884419020093 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭৭ ‡gvQvt ivwnjv LvZzb Avey nvwbd 884419020094 ga¨f ª̀NvU KvwiMi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৭৮ ‡gvt bRiæj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419020095 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU
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১২৭৯ ‡gvt Avt Qvjvg AvRvnvi Avjx 884419020096 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮০ ‡gvt Avt gvbœvb Avt  nvwg` 884419020097 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮১  †gvt kg‡mi Avjx Kv‡kg Avjx 884419020098 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮২ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRvnvi Avjx 884419020099 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৩ ‡gvt gyRv‡¤§j nK AvRvnvi Avjx 884419020100 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৪ ‡gvt Avjg RvgvZ Avjx 884419020101 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৫ ‡gvt Avj gvngy` AvRvnvi Avjx 884419020102 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৬ ‡gvt Rvnv½xi ‡mvevnvb †mL 884419020103 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৭ ‡gvt myiæZ Rvgvb myRveZ Avjx 884419020104 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৮ ‡gvt wjUb †mL  †mvbvDjøvn 884419020105 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৮৯ ‡gvt wQwÏK myRveZ Avjx 884419020106 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯০ ‡gvt gywÄj †nv‡mb gKeyj 884419020107 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯১ ‡gvt †njvj DwÏb Avt  nvwg` 884419020108 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯২ ‡gvt Avt KzÏym mvgvZzjøvn 884419020109 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৩ ‡gvt Rg‡ki Avjx Kv‡kg Avjx 884419020110 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৪ ‡gvt jrdi ingvb Rqbvj Av‡e`xb 884419020111 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৫ ‡gvt kvwKj Avn‡g` Avey mvB` Zvs 884419020112 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৬ ‡gvt Iqv‡n` Zvs Avey mvB` Zvs 884419020113 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৭ ‡gvt gyÄyi gvngy` Avey mvB` Zvs 884419020114 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৮ ‡gvt gnmxb Avt nvwg` 884419020115 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১২৯৯ ‡gvt kvnRvnvb Avjx mvgvZzjøvn 884419020116 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০০ ‡gvt Lwjjyi ingvb dRjvi ingvb 884419020117 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০১ ‡gvQvt mv‡R` LvZzb  †bRve Zvs 884419020118 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০২ ‡gvQvt Rvnvbviv †eIqv Avey mvB` Zvs 884419020119 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৩ ‡gvnv¤§v` Avjx Zvs gwRei ingvb Zvs 884419020120 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৪ ‡gvQvt ggZv LvZzb  †gvqv‡¾g †nv‡mb 884419020121 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৫ ‡gvt Rnyiæj Bmjvg RgmZ Avjx 884419020122 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৬ ‡gvt dwi` bI‡ki Avjx 884419020123 ga¨f ª̀NvU ZvjyK`vi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৭ ‡gvt igRvb Avjx AvwRR DwÏb 884419020124 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৮ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Avjxg DwÏb 884419020125 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩০৯ ‡gvt Avt gwR` Siæ †mL 884419020126 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১০ ‡gvt byiæj Bmjvg nviæb DwÏb 884419020127 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১১ ‡gvt VvÛz gÛj iwng e· 884419020128 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১২ ‡gvt gvneyeyi ingvb bvwmi DwÏb 884419020129 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৩ ‡gvt Kvgvj cvkv dwi` 884419020130 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৪ ‡gvnv¤§v` Avjx Pv` Avjx 884419020131 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৫ ‡gvt Avt Lv‡jK AvqvZzjøvn 884419020132 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৬ ‡gvQvt Avmgv †eIqv Avt mvËi 884419020133 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৭ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb iwng e· 884419020134 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৮ ‡gvt Avt iv¾vK iwng e· 884419020135 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩১৯ ‡gvt wmivRyj Bmjvg Siæ †mL 884419020136 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২০ ‡gvt Avt jwZd Siæ †mL 884419020137 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২১ ‡gvt AvKevi Avjx bevRZ Avjx  884419020138 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২২ ‡gvt gRby AvKevi Avjx 884419020139 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৩ ‡gvt Avwgi †nv‡mb  nvivb DwÏb 884419020140 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৪ ‡gvt Iqv‡R` Avjx nvivb Zvs 884419020141 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৫ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv Gjvnx e· 884419020142 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৬ ‡gvQvt Avd‡ivRv LvZzb Avt gv‡jK 884419020143 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৭ ‡gvt dinv` †nv‡mb Avwgi †nv‡mb 884419020144 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৮ ‡gvt Avt nvwg` Siæ †mL 884419020145 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩২৯ ‡gvt Avt iwk` nvivb DwÏb 884419020146 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩০ ‡gvt Avt iwk` AvjKvm 884419020147 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩১ ‡gvt Beªvwng gmjxg 884419020148 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩২ ‡gvt BQvnvK Avjx gmjxg  DwÏb 884419020149 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৩ ‡gvt kwdKzj Bmjvg bvwmi DwÏb 884419020150 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৪ ‡gvt byiæj Bmjvg kvnRvnvb 884419020151 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৫ ‡gvQvt †iLv gIjv gÛj 884419020152 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৬ ‡gvt †mv‡nj ivbv igRvb Avjx 884419020153 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৭ ‡gvQvt weDwU LvZzb kwn ỳj Bmjvg 884419020154 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৮ ‡gvt dinv` Zvs ‡gvnv¤§v` Avjx 884419020155 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৩৯ ‡gvt †gvKv‡Ïm Avjx Siæ †mL 884419020156 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪০ ‡gvt mv‡bvqvi †nv‡mb ‡mvevnvb Avjx 884419020157 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪১ ‡gvt Avt mvjvg Zvs bRveZ Avjx 884419020158 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪২ ‡gvQvt nvwmbv  †jvKgvb 884419020159 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU
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১৩৪৩ ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb nhiZ Avjx 884419020160 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪৪ ‡gvt m‡ivqvi Zvs bRveZ Zvs 884419020161 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪৫ ‡gvt byi DwÏb Zvs bRveZ Zvs 884419020162 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪৬ ‡gvt Avt iwk` nvivb Zvs 884419020163 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪৭ ‡gvQvt kvnbvR cviwfb Avt jwZd 884419020164 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪৮ ‡gvt Avt ingvb R‡eŸi Lvb 884419020165 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৪৯ ‡gvt Avt nvwKg Pv` Avjx 884419020166 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫০ ‡gvt dviæK †nv‡mb byiæj Bmjvg 884419020167 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫১ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gwRei 884419020168 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫২ ‡gvQvt nvwg`v †eMg gwRei ingvb 884419020169 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৩ ‡gvQvt wkDwj LvZzb Avey nvwbd 884419020170 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৪ ‡gvQvt †invbv LvZzb Avj gvngy` 884419020171 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৫ ‡gvQvt †kdvjx LvZzb Av‡bvqvi †nv‡mb 884419020172 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৬ Avt nvwg` Zviv miKvi 884419020173 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৭ ‡gvt gvbœvb Zvs K…Ïym Zvs 884419020174 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৮ ‡gvQvt bvRgv †eMg Avt gvbœvb 884419020175 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৫৯ ‡gvQvt kvnvbv cvifxb dinv` †nv‡mb 884419020176 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৬০ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb Avt mvgv` 884419020177 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৬১ ‡gvQvt ¯^cœv LvZzb wmivRyj 884419020178 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৬২ ‡gvQvt †kdvjx Ry‡qj 884419020179 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৩৬৩ ‡gvt gwZqvi ingvb g„Z Avt mvgv` 884419020180 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩৬৪ ‡gvt Avt  †gvZv‡je g„Z Avt gwR` 884419020181 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৩৬৫ ‡gvt Avt mvgv` mv‡`K Avjx 884419020182 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৬৬ ‡gvt gqvb DwÏb GeviZ Avjx 884419020183 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৬৭ ‡gvt Avey e°vi gqvb DwÏb 884419020185 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৬৮ ‡gvt †Mvjvg AvRg gqvb DwÏb 884419020186 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৬৯ ‡gvt evejy miKvi ZwgR DwÏb 884419020187 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭০ ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb ZwgR DwÏb 884419020188 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭১ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg gKeyj †nv‡mb 884419020189 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭২ ‡gvt Avt mvËvi gšÍvR Avjx 884419020190 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৩ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg M‡Äi Avjx 884419020191 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৪ ‡gvt †iRvDi Kwig igRvb Avjx 884419020192 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৫ ‡gvt nviæb †mL mv‡`K Avjx 884419020193 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৬ ‡gvQvt Rqbe †eMg ‡gvnv¤§v` Avjx 884419020194 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৭ ‡gvt nvbœvb †mL Q‡ei Avjx 884419020195 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৮ ‡gvt nvq`vi Avjx Q‡ei Avjx 884419020197 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৭৯ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg nvwg` wgqv 884419020198 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮০ ‡gvt Avt gwgb byiæ¾vgvb 884419020199 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮১ ‡gvt Avãyj miKvi &GšÍvR Avjx 884419020200 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮২ ‡gvtkwn ỳj Bmjvg gšÍvR Avjx 884419020201 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৩ ‡gvt gwRei ingvb iwng e· 884419020202 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৪ ‡gvt Avt gwR` mv‡`K Avjx 884419020203 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৫ ‡gvQvt Av‡jqv LvZzb Avwgi †nv‡mb 884419020204 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৬ ‡gvt nweei ingvb mv‡`K Avjx 884419020205 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৭ ‡gvt nvbœvb †mL kg‡ki Avjx 884419020206 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৮ ‡gvt Avkivd Avjx e‡Qi Avjx 884419020207 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৮৯ ‡gvQvt Pvqbv LvZzb Kvjv Pv` 884419020208 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯০ ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb ïKzi Avjx 884419020209 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯১ ‡gvQvt AvwQqv †eIqv ZwgR DwÏb 884419020210 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯২ ‡gvt by‡i Avjg dwb wgbv 884419020211 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৩ ‡gvt AvjZve †nv‡mb dwb wgbv 884419020212 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৪ ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb dwb wgbv 884419020213 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৫ ‡gvt Avey Zv‡ni dwb wgbv 884419020214 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৬ ‡gvt Gg.Gg kwn ỳj Bmjvg dwb wgbv 884419020215 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৭ ‡gvQvt cvifxb ‡eMg Avey Zv‡ni 884419020216 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৮ ‡gvt Avt Kv‡`i dwb wgbv 884419020217 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৩৯৯ ‡gvQvt †Lv‡`Rv †eMg ‡gvL‡jQzi ingvb 884419020218 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০০
‡gvt dRjyi ingvb nvwg` wgbv 884419020219 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০১ ‡gvt g‡bvqviæj Bmjvg nvwg` wgbv 884419020220 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০২ ‡gvQvt‡Mvjvg Avw¤̂vqv  †gvK‡Q` Avjx 884419020221 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০৩ ‡gvQvt byibvnvi QvBdzj Bmjvg 884419020222 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০৪ ‡gvt Rvgvj wgbv QvËvi wgbv 884419020223 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০৫ ‡gvQvt nvmbv †&eMg Rvgvb wgbv 884419020224 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU
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১৪০৬ ‡gvQvt Zviv evby dwb wgbv 884419020225 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০৭ ‡gvQvt gv‡jKv †eIqv AvQve DwÏb 884419020226 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০৮ ‡gvQvt dv‡Zgv  †eIqv dRjvi ingvb 884419020227 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪০৯ ‡gvQvt Qweqv †eMg bRiæj Bmjvg 884419020228 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪১০ ‡gvQvt gv‡jKv †eIqv byiæ¾vgvb 884419020229 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪১১ ‡gvt Avt Mbx gvwbK †mL 884419020230 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪১২  †gvt AgRv` †nv‡mb gvwbK †mL 884419020231 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৪১৩ cÖ`xe Kygvi mvnv cve©Z mvnv 884419020232 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪১৪ mPx› ª̀bv_ mvnv i‡g› ª̀bv_ mvnv 884419020233 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪১৫ wbiÄY P› ª̀ mvnv igYx †gvnb mvnv 884419020234 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪১৬ ‡gvt Avt gvbœvb ‡g‡Qi Avjx 884419020235 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪১৭ ‡gvt †ivRvei Avjx iwng e· 884419020236 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪১৮ ‡gvt nvivb Avjx mvgv ỳjøvn 884419020237 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪১৯ wbZvB P› ª̀ mvnv iv‡g› ª̀bv_ mvnv 884419020238 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২০ ‡gvQvt mv‡jnv †eMg ‡gvni Avjx 884419020239 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২১ Aäjx ivYx w`wjc P› ª̀ 884419020240 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২২ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg ‡Kvgi Avjx 884419020241 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৩ ‡gvt Avt KzÏym nvivb miKvi 884419020242 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৪ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvdRvj †nv‡mb 884419020243 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৫ ‡gvt AvwRZ †nv‡mb  †Kvgi Avjx 884419020244 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৬ ‡gvt mvjvg iæ¯Íg Avjx 884419020245 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৭ ‡gvt Mdzi Avjx iæ¯Íg Avjx 884419020246 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৮ ‡gvt nhiZ Avjx Av‡Qi Avjx 884419020247 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪২৯ ‡gvt mvBdzj Bmjvg  †Qvinve Avjx 884419020248 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩০ ‡gvt †mvinve Avjx Iqvwng DwÏb 884419020250 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩১ mykvj P› ª̀mvnv c~Y©P› ª̀ mvnv 884419020251 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩২ ‡gvt †ZvRv‡¤§j nK gb‡Qi Avjx 884419020252 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৩ ‡gvt †mv‡jgvb †nv‡mb Av‡Qi DwÏb 884419020253 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৪ ‡ieZx †gvnb m&vnv igYx †gvnb mvnv 884419020254 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৫ cwigj P› ª̀ mvnv c ª̀xc P› ª̀ mvnv 884419020255 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৬ mykvšÍ Kzgvi mvnv iv‡R› ª̀bv_ mvnv 884419020256 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৭ ‡gvQvt RqMb †bQv dRjvi ingvb 884419020257 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৮ ‡gvt kvwn ỳj Bmjvg QvKvIqvZ †nv‡mb 884419020258 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৩৯ ‡gvt †Mvjvg †nv‡mb ‡ZvRvg Avjx 884419020259 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪০ ‡gvt ỳjvj gÛj bI‡ki Avjx 884419020260 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪১ ‡gvt nv‡Pb Avjx byPzi Avjx 884419020261 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪২  †gvt myiæZ¾vgvb Avqbvj †mL 884419020262 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৩ ‡gvQvt †mv‡bKv †eIqv AvKei Avjx 884419020263 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৪ MvRx wmivRyj Bmjvg gv`vix †mL 884419020264 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৫ ‡gvt Avt iwk` Aveyj †nv‡mb 884419020265 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৬  †gvt †Kvievb Avjx gwni DwÏb 884419020266 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৭ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg nvivb gÛj 884419020267 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৮ ‡gvt Avt jwZd Avj gvngy` 884419020268 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৪৯ ‡gvQvt AvwQqv LvZzb kwdDjøvn 884419020269 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫০ ‡gvt dRj Avjx nvmvb Avjx 884419020270 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫১  †gvt AvgRv` †nv‡mb byPz †mL 884419020271 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫২  †gvQvt Av‡qkv †eMg gwni DwÏb 884419020272 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৩ ‡gvQvt gBdzj †eIqv Av‡bvqvi †nv‡mb 884419020273 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৪ ‡gvQvt kvnxbv †eMg mvBdzj Bmjvg 884419020274 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৫ ‡gvt †Qvinve Avjx Av‡e` Avjx 884419020275 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৬ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Imgvb 884419020276 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৭ AvIiv½Rxe AveŸvm Avjx 884419020277 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৮  †gvQvt Qv‡jKv †eIqv ‡ZvRvg Avjx 884419020278 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৫৯ ‡gvQvt myg© evby QvKvIqvZ Zvs 884419020279 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৬০ ‡gvQvt LyKx †eMg kwn ỳj Bmjvg 884419020249 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৬১ ‡gvt †mvinve Avjx AvdRvj †nv‡mb 884419020280 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬২ ‡gvt Avt QvËvi Kwig gÛj 884419020281 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৩ M‡ck¦I nvj`vi ‡Mvwe›` nvj`vi 884419020282 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৪ w`wjc Kygvi  †`‡e› ª̀bv_ †Mv¯^vgx 884419020283 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৫ ‡gvwnbx †gvnb hZx› ª̀bv_ evK 884419020284 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৬ iYRxZ Kygvi  †Mvwe›` evK 884419020285 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৭ ‡gvt Avt evwiK †mL gwRei ingvb 884419020286 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৮  †gvt Avt Qvjvg BmgvBj †nv‡mb 884419020287 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৬৯ Kvjy miKvi AvQve miKvi 884419020288 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU
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১৪৭০ cÖ ỳjø Kzgvi evK hZx› ª̀bv_ evK 884419020289 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭১ cvÄy cÖvs ev‡Qi cÖvs 884419020290 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭২ ‡gvt Avjg †mL gwRei ingvb 884419020291 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৩ Awfivg  nvj`vi ejivg nvj`vi 884419020292 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৪ Ag~j¨ Kzgvi evK n‡i› ª̀Kzgvi evK 884419020293 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৫ ‡gvt ReŸvi gÛj gwni DwÏb 884419020294 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৬ DËg Kzgvi  †Mvwe›` evK 884419020296 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৭ ‡gvt Kvwd †mL gb‡Qi Avjx 884419020297 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৮ ‡gvt †RbœZ Avjx gwRei ingvb 884419020298 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৭৯ ‡gvt Zv‡je †mL ZwnR DwÏb 884419020299 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮০ ‡gvt Kvgiæj Bmjvg Avt gwR` 884419020300 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮১ myevm P› ª̀evK g„Z nvivb evK 884419020301 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮২ ‡gvt Avt gwR` kyKzi Avjx 884419020302 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৩  †gvt byi cÖvs BmgvBj †nv‡mb 884419020303 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৪ ỳjvj Pš¿ nvj`vi iwe nvj`vi 884419020304 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৫  †gvt gwdR DwÏb AvgvbZ Avjx 884419020305 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৬ ‡gvt Avt QvËvi ZwnR DwÏb 884419020306 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৭ ‡gvt nhiZ Avjx eqvZ Avjx 884419020307 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৮ mvab Kzgvi evK ‡Mvwe›` evK 884419020308 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৮৯ ‡gvt Avkivdzj Kvjy miKvi 884419020309 ga¨NvU evKcvov ga¨ f ª̀NvU

১৪৯০ ‡gvt Avt  iv¾vK wKmgZ Avjx 884419020310 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯১ ‡`‡jvqvi †nv‡mb  †Mvjevi †nv‡mb 884419020311 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯২  †gvt Avey gymv ‡Kvievb Avjx 884419020312 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৩ ‡gvt Avey mvB` wKmgZ Avjx 884419020313 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৪ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb dRj Lvb 884419020314 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৫ ‡gvt meyR Avjx AvbQvi Avjx 884419020315 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৬ ‡gvt wbhvgZ Avjx bv‡Rg Avjx 884419020316 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৭ ‡gvt †mvinve Avjx gwni DwÏb 884419020317 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৮ ‡gvt Rvdi Avjx AvZve Avjx 884419020318 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৪৯৯ ‡gvQvt nvwjg ‡eMg Avt QvËvi 884419020319 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০০ ‡gvt Avjvwgb gÛj ingZ Avjx 884419020320 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০১ ‡gvt dRjyj nK Avt iwk` 884419020321 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০২ ‡gvQvt nvwmbv †eMg Avt nvwg` 884419020322 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৩ ‡gvt Avt mvËvi KwQi DwÏb 884419020323 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৪ ‡gvt †njvj gÛj  †mvinve Avjx 884419020324 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৫ ‡gvt eyÏy cÖvs Rvdz cÖvs 884419020325 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৬ ‡gvt Avt jwZd  †Mvjevi †nv‡mb 884419020326 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৭ ‡gvt nvmvb Avjx byi †gvnv¤§v` 884419020327 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৮ ‡gvt Rejy Lvb gq`vb 884419020328 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫০৯  †gvt m`iAvjx bvwRg DwÏb 884419020329 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১০ ‡gvt Avt gv‡jK Pv› ỳjøv cÖvs 884419020330 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১১ ‡gvt evejy gÛj  †mvinve Avjx 884419020331 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১২ ‡gvt gyKzj ‡nv‡mb AvRvnvi Avjx 884419020332 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৩ ‡gvt knx` †mL  †mv‡jgvb †mL 884419020333 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৪ ‡gvt gwRei ingvb Kwig e· 884419020334 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৫ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg gwRei Z 884419020335 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৬  †gvt kvnv`Z †nv‡mb AvdRvj †nv‡mb 884419020336 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৭ ‡gvt mvB ỳi iwng wUcy mvB` DwÏb 884419020337 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৮ ‡gvt kvnRvnvb Avjx eqvZ Avjx 884419020338 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫১৯ ‡gvt Avt gv‡jK gq`vb Avjx 884419020339 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২০ ‡gvt Avwgi †nv‡mb  nweei ingvb 884419020340 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২১ byi †gvnv¤§v` gq`vb Avjx 884419020341 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২২ ‡gvt †RjnK Pv› ỳ 884419020342 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৩ ‡gvt kvnRvnvb Avjx Pv› ỳjøvn 884419020343 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৪ ‡gvt Aveyj Kvjvg `v‡bP Avjx 884419020344 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৫ ‡gvt †mivRyj Bmjvg gwRei ingvb 884419020345 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৬ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg gwRei ingvb 884419020346 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৭  †gvt kvnRvgvj eqvZ Avjx 884419020347 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৮ ‡gvt ¯^cb wgqv Aveyj †nv‡mb 884419020355 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫২৯  †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gq`vb Avjx 884419020357 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৩০ ‡gvt nvweeyi ingvb ev‡ni Avjx 884419020441  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩১ ‡gvt RyjgvZ Avjx gs‣jv †mL 884419020442  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩২ ‡gvt ỳjvj ‡mL gsjv †mL 884419020443  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩৩ ‡gvtv Avt Avjxg BQvnvK 884419020444  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU
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১৫৩৪ ‡gvt evnv ỳi Avjx gq`vb Avjx 884419020440  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩৫ ‡gvt Avt iv¾vK gšÍvR Avjx 884419020445  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩৬ ‡gvt jrdi ingvb BQvnvK Avjx 884419020446  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩৭ ‡gvt kvgmyj Avjg  †gvK‡Q` Avjx 884419020447 ga¨f ª̀ NvU bvUvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৩৮ ‡gvt Avt jwZd BQvnvK Avjx 884419020448  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৩৯ ‡gvt Avt nvwg` BQvnvK Avjx 884419020449  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪০ ‡gvt Rwni DwÏb gsjv †mL 884419020450  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪১ ‡gvQvt Rwibv †eMg gsjv †mL 884419020451  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪২ ‡gvt myjZvb †mL Avt gwR` 884419020454  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৩ ‡gvt Avt  †mvevnvb gqvb Avjx 884419020459  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৪ ‡gvt ïKzi Avjx AveevQ Avjx 884419020460  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৫  †gvt kvgxg †nv‡mb AvKei Avjx 884419020462  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৬ ‡gvt Avjvwgb †mL  †MvjRvi †nv‡mb  884419020463  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৭  †gvt igRvb Avjx Av‡ni Avjx 884419020465  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৮  †gvt kwdKzj Bmjvg gmjxg DwÏb 884419020469  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৪৯ ‡gvt †gveviK Avjx wgiæDwÏb 884419020471  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৫০ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv ev‡ni Avjx 884419020473  wÿ ª̀ f ª̀ªNvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৫১ ‡gv: Rvdi BKevj iwdK gÛj 884419020683 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৫৫২ iIkb Avjx M‡Äi Avjx 884419020684 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৫৫৩ ïKzgvi P› ª̀ kvnv c~Y© P› ª̀ mvnv 884419020685 ga¨ f ª̀NvU kvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৫৪ ‡ejvj †nv‡mb  †nv‡mb Avjx 884419020686 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৫৫৫ knv`Z †nv‡mb nv‡Pb Avjx 884419020687 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৫৬ Av: nvwKg gb‡Qi Avjx 884419020688 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৫৭ Av‡bvqviv †eIqv gq`vb Avjx 884419020689 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৫৮ AviwRbv LvZzb kvnRvgvj 884419020690 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৫৯ myRveZ Avjx ïKzi Avjx 884419020691 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৬০ Av: iDd Aveyj †nv‡mb 884419020692 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৬১ gKeyj Zvs RvgvZ Avjx 884419020693 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৬২ kvgmy¾vgvb gK‡Q` Avjx 884419020699 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৫৬৩ ỳjvj Lvb ‡mvinve Avjx 884419020700 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৫৬৪ mvBdzj Bmjvg gwRei ingvb 884419020701 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৫৬৫ Aveyj Kvjvg AvRv` gK‡Q` Avjx 884419020702 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৫৬৬ Ave e&°vi `v‡bP Lvb 884419020703 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৫৬৭ ‡Zvdv¾j †nv‡mb AvwRRyj †mL 884419020704 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৫৬৮ kwdK‚j Bmjvg Avey e°vi †mL 884419020705 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৫৬৯ wmivRyj Bmjvg Avey e°vi 884419020706 ga¨ f ª̀NvU DËi cvov

১৫৭০ mvnvi evby Avey e°vi wmwÏK 884419020707 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭১ ev ỳjx †mL gšÍvR †mL 884419020708 ga¨ f ª̀NvU KvwiMicvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭২ Av: mvgv` miKvi ‡Rvbve miKvi 884419020709 ga¨ f ª̀NvU KvwiMicvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৩ mwKbv †eMg gyRv‡¤§j 884419020710 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৪ iweDj gyZ AwRZ †mL 884419020711 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৫ ‡Mvjvg †gv¯Ídv gywRei ingvb 884419020712 ga¨ f ª̀NvU  bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৬ gvqv LvZzb Av: KzÏym 884419020713 ga¨ f ª̀NvU  bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৭ wjLb ingvb gwRei ingvb 884419020714 ga¨ f ª̀NvU  bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৮ kwdKzj Bmjvg VvÛz gÛj 884419020715 ga¨ f ª̀NvU  bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৭৯ byiRvnvb kvnRvgvj 884419020716 ga¨ f ª̀NvU  bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮০ kixd †Ml nvbœvb Avjx 884419020717 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৫৮১ Rvgvj DwÏb gvwbK †mL 884419020718 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৫৮২ kKzi Avjx A‡n` DwÏb 884419020719 ga¨ f ª̀NvU kvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৩ cÖKvk P› ª̀ gwb› ª̀bv_ 884419020720 ga¨ f ª̀NvU kvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৪ bvwQg DwÏb ev`j miKvi 884419020721 ga¨ f ª̀NvU kvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৫ byibex Lwjjyi ingvb 884419020722 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৬ Avqye Avjx Lwjjyi ingvb 884419020723 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৭ ‡kdvjx †eMg Av: Avjxg 884419020724 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৮ Dlv ivbx nvj`vi Awfivg nvj`vi 884419020725 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৮৯ ‡Kvievb Avjx gb‡Qi Avjx 884419020726 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৯০ iwe nvj`vi ‡hvMx nvj`vi 884419020727 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৯১ ‡Kvwnbyi LvZzb AvjZve †nv‡mb 884419020728 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৯২ b‡ik P› ª̀ KvjvB jvj 884419020729 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৯৩ Rvjvj DwÏb iwng DwÏb 884419020730 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৫৯৪ gKeyj gÛj gyw›`i gÛj 884419020732 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৯৫ RvwKi †nv‡mb Rvjvj †mL 884419020733 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৯৬ Av: KyÏym Av‡Qi DwÏb 884419020734 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৫৯৭ nvweeyi GbvZ Kwig 884419020735 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU
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১৫৯৮ g`b Kzgvi gbx› ª̀bv_ mvnv 884419020771 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৫৯৯ Lvw`Rv LvZzb Pvb wgqv 884419020782 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০০ kwn ỳj Bmjvg ‡mv‡bKv 884419020783 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০১ AvjnvR DwÏb wgRvbyi ingvb 884419020784 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬০২ Avwgbyj Bmjvg Avj gvngy` 884419020786 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০৩ bRiæj &Bmjvg gwni DwÏb 884419020789 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০৪ dwi ỳj Bmjvg GRvg DwÏb 884419020790 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০৫ igRvb Avjx BmgvBj cÖvs 884419020791 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০৬ AvjKvQ cÖvs gbœvd cÖvs 884419020792 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬০৭ AveŸvQ Avjx BmgvBj cÖvs 884419020793 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬০৮ Rvgvj cÖvs Av°vQ cÖvs 884419020794 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬০৯ BmgvBj †nv‡mb AvKei Avjx 884419020796 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬১০ Avey e°vi wm&wÏK Av: gwR` 884419020797 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬১১ Aveyj evmvi Av: evKx 884419020798 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬১২ iv‡k`v †eMg Av‡bvqvi †nv‡mb 884419020799 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬১৩ AvgRv` †nv‡mb Avãyj †mL 884419020800 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬১৪ iwdKzj Bmjvg Av: mvgv` 884419020816 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬১৫ gvmy` ivbv myjZvb gvngy` 884419020817 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৬১৬ Avj Avwgb myjZvb gvngy` 884419020818 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৬১৭ AvKei †nv‡mb Iqv‡R` Avjx 884419020819 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬১৮ Av‡bvqvi †nv‡mb Avãyj †mL 884419020820 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬১৯ evej~ †mL evnv ỳi Avjx 884419020823 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২০ Avey mvB` evnv ỳi Avjx 884419020824 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২১ Rwniæj Bmjvg kvnRvgvj 884419020825 ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬২২ mvBdzj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419020826 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৩ Av: mvjvg ev‡ni Avjx 884419020827 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৪ Aveyj Kvjvg AvRv` ev‡ni Avjx 884419020828 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৫ ‡gvn¤§v` Avix wRbœvn ev‡ni Avjx 884419020829 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৬ Av: evixK mv‡ne Avjx 884419020830 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৭ byiæj Bmjvg Rqbvj Ave`xb 884419020831 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৮ Avqkv †eMg Avãyj †mL 884419020832 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬২৯ Av: †gvwgb Av: Kwig 884419020833 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩০ Av: Inve evei Avjx 884419020834 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩১ RyjwdKvi Avjx myiæZ¾vgvb 884419020835 ga¨ f ª̀NvU KvwiMicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩২ nvwdRv Rmxg 884419020836 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩৩ Avãyjøvn AvwjgywÏb 884419020837 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩৪ AveŸvQ Avjx Kv‡mg Avjx 884419020838 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩৫ Av: gvbœvb ‡gvn¤§v` gyÝx 884419020839 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৩৬ kwn ỳj Bmjvg Av: mvgv` 884419020840 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৩৭ iv‡kj †nv‡mb nvweeyi ingvb 884419020841 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৩৮ gwbiæ¾vgvb Kvgvj DwÏb 884419020842  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৩৯ Av: AvwRR Kvgvj DwÏb 884419020843  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪০ Avwgbyj Bmjvg ‡gvnv¤§v` Avjx 884419020844  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪১ Rûiæj Bmjvg gK‡Q` Avjx 884419020845  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪২ kvwggv AvKZvi gvngy ỳj 884419020846  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪৩ ‡ivwRbv LvZzb AvgRv` Avjx 884419020847  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪৪ Avwidzj Bmjvg BmgvBj †nv‡mb 884419020848  ga¨ f ª̀NvU bqvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪৫ Rqbvj Av‡e`xb kvRvnvb Avjx 884419020849 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৬৪৬ gBdzj †eMg gqvb DwÏb 884419020850 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৬৪৭ ‡n`v‡qZzj iwdK DwÏb 884419020851 ga¨ f ª̀NvU wÿ ª̀v ga¨ f ª̀NvU

১৬৪৮ evmy‡`e P› ª̀ iv‡Rm P› ª̀ bv_ 884419020853 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৪৯ Avwgbyj Bmjvg QvB ỳi ingvb 884419020854 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫০ Avwgiæj Bmjvg AvdRvj †nv‡mb 884419020855 ga¨ f ª̀NvU mvnvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫১ kvn Avjg gq`vb Avjx 884419020856 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫২ Av: gvbœvb mvKvIqvZ †nv‡mb 884419020857 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৩ c‡ik P› ª̀ KvbvBjvj 884419020858 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৪ wb‡c› ª̀bv_ gnx› ª̀bv_ 884419020859 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৫ Av: gwgb Qv‡e` Avjx 884419020860 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৬ Qvjgv LvZzb byiæj Bmjvg 884419020861 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৭ AvdRvj †nv‡mb mvgvZzjøvn 884419020862 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৮ AvKei Avjx Av‡e` Avjx 884419020864 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৫৯ gwb gÛj ¸RiK Avjx 884419020865 ga¨ f ª̀NvU emvKcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৬০ ‡ejøvj gÛj ‡mvinve Avjx 884419020866 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৬১ cwiQb mvBd DwÏb 884419020867 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

১৬৬২ Qvqbv LvZzb nhiZ Avjx 884419020868 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৬৩ L›`Kvi Av: gwZb ‡Mvjvg gv‡R` 884419020869 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৬৪ Av: evixK ‡g‡Qi †mL 884419020870 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৬৫ Av: iv¾vK bvwmg DwÏb 884419020871 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৬৬ myiæZ Rvgvb Svo– †mL 884419020872 ga¨ f ª̀NvU KvwiMicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৬৭ Av‡bvqviv †nv‡mb RvgvZ Avjx 884419020873 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৬৮ ‡LvKb Avjx Av: iv¾vK 884419020874 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৬৯ kwn ỳj Bmjvg myRveZ Avjx 884419020875 ga¨ f ª̀NvU Zvjy`vicvovga¨ f ª̀NvU

১৬৭০ g‡¾j †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419020876 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭১ iæûj Avwgb Aveyj Kvjvg 884419020877 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭২ ev‡Q` Avjx nweei ingvb 884419020879 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৩ ‡Mvjvg ‡nv‡mb Av‡Qi DwÏb 884419020880 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৪ Avjg †mL gšÍvR †mL 884419020881 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৫ nvweei ingvb byi †gvnv¤§v` 884419020882 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৬ kvnRvnvb Avjx Kwig e· 884419020883 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৭ dwi ỳj Bmjvg ‡Mvjevi †nv‡mb 884419020884 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৮ Aveyj Kvjvg byi †gvnv¤§v` 884419020885 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৭৯ Avwid †nv‡mb Aveyj Kvjvg 884419020886 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৮০ bvwmi DwÏb byi †gvnv¤§v` 884419020887 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৮১ kvgmyj Bmjvg gwni DwÏb 884419020888 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৮২ Rûiæj Bmjvg gwZDi ingvb 884419020889 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৮৩ Av: mvjvg  †ZvRvg Avjx 884419020890 ga¨ f ª̀NvU `eyjøvcvovga¨ f ª̀NvU

১৬৮৪ RvwbK †nv‡mb Avey e°vi 884419020891 wÿ ª̀ f ª̀NvU ga¨ f ª̀NvU

১৬৮৫ ‡gvQv: jvfjx LvZzb ‡gv: myRveZ Avjx 884419020895 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৮৬ ‡gv: Avãyj evix gwRei ingvb 884419020897 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬৮৭ ‡gv: kvnRvgvj ‡gvK‡Q` Avjx 884419020898 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬৮৮ Igi dviæK Av: evix 884419020899 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬৮৯ ‡gv: AvwZKzi ingvb Av: gwgb †mL 884419020900 ga¨ f ª̀NvU DËi cvovga¨ f ª̀NvU

১৬৯০ ‡Lv›`Kvi Av: gwZb ‡Mvjvg gv‡R` 884419020901 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৯১ Av: ev‡Q` ‡Mvjvg gv‡R` 884419020902 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৯২ Av: gv‡jK ‡Mvjvg gv‡R` 884419020903 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivga¨ f ª̀NvU

১৬৯৩ nvRx Avkivd Lvb evei Avjx 884419040001      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৬৯৪ ‡gvQvt eyjeywj †eMg Avt gv‡jK 884419040002      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৬৯৫ ‡gvt gvmy` ivbv Avnmvb Avjx 884419040003      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৬৯৬ ‡gvt Avt nvbœvb nvRx †gvK‡jQzi ingvb 884419040004      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৬৯৭ ‡gvt wd‡ivR nvRx †gvK‡jQzi ingvb 884419040005      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৬৯৮ nvRx Imgvb MY iwng DwÏb f‚Bqv 884419040006      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৬৯৯ ‡gvt myiæZ Rvgvb Rvgvj DwÏb 884419040008      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০০ ‡gvt g›Uz gÛj dRj gÛj 884419040009      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Bwby gÛj 884419040010      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০২ ‡gvt Avt AvIqvj Gbv‡qZ f~Bqv 884419040011      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৩ ‡gvt mwn ỳj Bmjvg ‡Kvievb Avjx 884419040012      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৪ ‡gvt Avey mvB` wmivR f~Bqv 884419040013      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৫ ‡gvQvt kvnvbv †eMg mvBdzj Bmjvg 884419040014      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৬ ‡gvt Avt gvbœvb †mL `viæ¾vgvb 884419040015      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৭ ‡gvt †Zvg‡Rj f‚Bqv Mbx fzBqv 884419040016      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৮ ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb BmgvBj †nv‡mb 884419040017      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭০৯ ‡gvt AvRgj †nv‡mb byi †gvnv¤§v` 884419040018      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১০ ‡gvt Avt Iqvnve ‡gvm‡jg DwÏb 884419040019      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১১ ‡gvt AvRg Avjx Rqbvj Lvb 884419040020      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১২ ‡gvt ev`kv Lvb ingvb Lvb 884419040021      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৩ ‡gvt Avt gwR` Avt ingvb 884419040022      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৪ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Avt †RveŸvi 884419040023      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৫ ‡gvt byiæj Bmjvg Avt ingvb 884419040024      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৬ ‡gvt nhiZ Avjx Lvb Rqbvj Lvb 884419040025      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৭ ‡gvt kvnxb †mL Avt mvgv` †mL 884419040026      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৮ ‡gvt iIkb Avjx ‡Kvievb Avjx 884419040027      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭১৯ ‡gvt Avt gvbœvb f‚Bqv mvgv` f‚Bqv 884419040028      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২০ ‡gvt Avt jwZd Avt mvgv` 884419040029      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২১ ‡gvt Avnmvb Avjx gwni DwÏb 884419040030      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২২ ‡gvt kwidzj  Bmjvg Avt evix 884419040031      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২৩ ‡gvt mv‡ivqvi †nv‡mb mvgIqR †nv‡mb 884419040032      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২৪ ‡gvt QvËvi Zvs byi †gvnv¤§v` 884419040033      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২৫ ‡gvt †ejvj †nv‡mb m‡gR Lvb 884419040034      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU
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১৭২৬ ‡gvt †gvm‡jg Zvs byi †gvnv¤§v` 884419040035      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২৭ ‡gvQvt †eex LvZyb Avt iwk` 884419040036      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২৮ ‡gvt myiæZ Rvgb Zvs Avt QvËvi Zvs 884419040037      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭২৯ ‡gvt Avt Qvgv` Zvs Avt QvËvi Zvs 884419040038      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩০ ‡gvt Avt Qvjvg Zvs Avt QvËvi Zvs 884419040039      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩১ ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg AvKei Avjx 884419040040      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩২ ‡gvt BDbym Avjx bRveZ Avjx 884419040041      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৩ ‡gvt Bwjqvm Av³vi ‡nv‡mb 884419040042      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৪ ‡gvQvt ebvbx †eMg  †`j‡Lvg 884419040043      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৫ ‡gvQvt †Kvwnbyi †eMg BDbym Avjx 884419040044      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৬ ‡gvt AvwbQzi ingvb g‡¾j †nv‡mb 884419040045      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৭ ‡gvt Avt nvwg` fzBqv KvwjgywÏb fzBqv 884419040046      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৮ ‡gvt Avt QvËvi KvwjgywÏb fzBqv 884419040047      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৩৯ ‡gvQvt Rjx †eMg BQvnvK Avjx 884419040048      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪০ ‡gvt kvRvnvb Avjx ‡g‡Qi Avjx 884419040049      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪১ ‡gvt BqvwQb Avjx Avt nvB 884419040050      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪২ ‡gvt Avjx AvKei nviæbi iwk` 884419040051      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৩ ‡gvt iwdKzj Bmjvg nvRx wgRvbyi ingvb 884419040052      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৪ ‡gvt Avt iv¾vK Bgvb Avjx 884419040053      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৫ ‡gvnv¤§v` Avjx Avjx AvgRv` 884419040054      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৬ ‡gvt iIkb Avjx bRxg DwÏb 884419040055      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৭ ‡gvt †gv³vi †nv‡mb ‡gvZv‡je †nv‡mb 884419040056      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৮ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ‡KivgZ Ajx 884419040057      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৪৯ ‡gvt BQvnvK Avjx ‡KivgZ Ajx 884419040058      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৫০ ‡gvt †RjnK †nv‡mb ‡KivgZ Ajx 884419040059      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৫১ ‡gvQvt eyjeywj †eMg Avt gv‡jK 884419040060      bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৭৫২ ‡gvt Avt iv¾vK iwng DwÏb 884419040061 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৩ ‡gvt ZwiKyj Bmjvg iwng DwÏb 884419040062 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৪ Avt ïKzi iwng DwÏb 884419040063 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৫ ‡gvt gwZqvi ingvb AvwjgywÏb 884419040064 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৬ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡bRve DwÏb 884419040065 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৭ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg ‡bRve DwÏb 884419040066 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৮ ‡gvt ‡gv‡¾g †nv‡mb weï fzBqv 884419040067 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৫৯ ‡gvt kvgmyj nK weï fzBqv 884419040068 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬০ ‡gvt Avt nvwKg mvgmyj nK 884419040069 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬১ ‡gvt dinv` †nv‡mb mvgmyj nK 884419040070 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬২ ‡gvt iwdKzj Bmjvg mvgmyj nK 884419040071 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৩ ‡gvt  †ivKby¾vgvb mvgmyj nK 884419040072 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৪ ‡gvt Avjx AvKei `viæ¾vgvb 884419040073 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৫ ‡gvt ‡gv‡¾g †nv‡mb `viæ¾vgvb 884419040074 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৬ ‡gvt AvQv ỳj nK  †Rvgb DwÏb 884419040075 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৭ ‡gvt Rv‡e` Avjx gyQv †mL 884419040076 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৮ ‡gvt Avt gvbœvb Zvs cvlvb Zvs 884419040077 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৬৯ ‡gvt ‡gv¯Ívnvi Avjx gwZqvi ingvb 884419040078 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭০ ‡gvt kvnRvnvb Avjx Av‡e` Avjx 884419040079 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭১ ‡gvt Avt nvwKg Avt †gvZv‡je 884419040080 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭২ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Avwgi ‡nv‡mb 884419040081 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৩ ‡gvt Zviv †mL Kzigvb Avjx 884419040082 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৪ ‡gvt Avwgi †nv‡mb  Zviv †mL 884419040083 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৫ ‡gvt AvjvDwÏb Zviv †mL 884419040084 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৬ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Avt QvËvi 884419040085 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৭ ‡gvt evejy wgqv Avt QvËvi 884419040086 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৮ ‡gvQvt wjwj †eMg Avwgi ‡nv‡mb 884419040087 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৭৯ ‡gvt nvq`vi Avjx R‡e` Avjx 884419040088 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮০ ‡gvt cvkv Kvgvj DwÏb 884419040089 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮১ ‡gvt ew`D¾vgvb Lvb  †`jIqvi †nv‡mb Lvb 884419040090 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮২ ‡gvt QvB ỳj Bmjvg BmgvBj †nv‡mb 884419040091 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৩ ‡gvt kixd  DwÏb nvbœvb 884419040092 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৪ ‡gvt †njvj DwÏb gwZqvi ingvb 884419040093 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৫ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg BbQve Avjx 884419040094 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৬ ‡gvt Avt Rwjj ‡KdvZ Avjx 884419040095 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৭ ‡gvt Avey mvB` BDbym Avjx 884419040096 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৮ ‡gvt Avey e°vi ‡Lvi‡k` Avjx 884419040097 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৮৯ ‡gvt eiv` Avjx Avey e°vi 884419040098 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU
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১৭৯০ ‡gvt Rvnv½xi Avjg BDbym Avjx 884419040099 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯১ ‡gvt Avt Kv‡`i ‡Kvev` †nv‡mb 884419040100 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯২ ‡gvt ïKzi Avjx Avt iwk` 884419040101 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৩ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419040102 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg Qv‡KvqvZ †nv‡mb 884419040103 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৫ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avt nvwg` 884419040104 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৬ ‡gvt Avt nvwjg L‡qi Avjx 884419040105 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৭ ‡gvQvt mywdqv †eMg  †gvt Avt Mdzi 884419040106 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৮ ‡gvQvt kwn`v LvZzb Avt gv‡jK 884419040107 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৭৯৯ ‡gvt Avt jwZd Avt nvwg` 884419040108 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০০ ‡gvt Kvgvj †nv‡‡mb Aveyj †nv‡mb 884419040109 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০১ ‡gvt gwbiæ¾vgvb Aveyj †nv‡mb 884419040110 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০২ ‡gvt Avt ingvb mvLvIqvr †nv‡mb 884419040111 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৩ ‡gvt nvweeyi ingvb AvwRRj nK 884419040112 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৪ ‡gvt Avt gvbœvb mvgmyj Bmjvg 884419040113 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৫ ‡gvt Iqv‡R` Avjx Zvs `viæ¾vgvb Zvs 884419040114 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৬ ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419040115 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৭ ‡gvt nhiZ Avjx QzUz †gvnv¤§v` 884419040117 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৮ ‡gvt mygb (kvnAvjg) Avey e°vi 884419040118 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮০৯ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb eiæ f‚Bqv 884419040119 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১০ ‡gvt Avt gv‡jK Avt iwng 884419040120 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১১ ‡gvt Igi dviyK Kvgiy¾vgvb 884419040121 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১২ ‡gvt Aveyj Kvjvg Avn‡¤§` Avjx 884419040122 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৩ ‡gvt Kvgiy¾vgvb Avn‡¤§` Avjx 884419040123 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৪ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb Iqv‡R` Avjx 884419040124 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৫ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gQiZ Avjx 884419040125 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৬ ‡gvt  Avt Rwjj Av‡ni Avjx 884419040126 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৭ ‡gvt dRj †mL Av‡ni Avjx 884419040127 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৮ ‡gvt gv› ỳ †mL Av‡ni Avjx 884419040128 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮১৯ ‡gvt †ejvj †nv‡mb Avgv` Avjx 884419040129 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২০ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb Avt ingvb Zvs 884419040130 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২১ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb Lvb Puv` Avjx Lvb 884419040131 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২২ ‡gvt myRveZ Avjx gwRei ingvb 884419040132 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৩ ‡gvt †mvbvDjøvn gwRei ingvb 884419040133 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৪ ‡gvt Avt iwk` ‡Mvjvg †nv‡mb 884419040134 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৫ ‡gvt Avt nvwg`( ỳjøv) ‡Mvjvg †nv‡mb 884419040135 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৬ ‡gv~t Avt nvwKg ‡Mvjvg †nv‡mb 884419040136 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৭ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb ‡Mvjvg †nv‡mb 884419040137 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৮ ‡gvt AvjnvR Avjx ‡Mvjvg †nv‡mb 884419040138 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮২৯ ‡gvyQvt ggZv LvZzb nvRx KvjyfzBqv 884419040139 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩০ ‡gvt †mv‡qe Avjx Avt AvwRR 884419040140 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩১ ‡gvQvt mywdqv LvZyb jvj Puv` †nv‡mb 884419040141 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩২ ‡gvt mv‡ni Avjx Rmxg DwÏb 884419040142 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৩ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg Avnv` Avjx 884419040143 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৪ ‡gvt Avt †mvevnvb AvwRRj nK 884419040144 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৫ ‡gvt kvnRvnvb Avjx AvwRRj nK 884419040145 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৬ ‡gvt evnv ỳi Avjx ‡gvRvnvi 884419040146 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৭ ‡gvt Rnyiæj Bmjvg gwZqvi ingvb 884419040147 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৮ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb dRy miKvi 884419040148 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৩৯ ‡gvt Zviv Zvs dRjvi ingvb 884419040149 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪০ ‡gvt Rnyiæj nK ‡mvbvDjøvn 884419040150 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪১ ‡gvt Avt iv¾vK ‡mvbvDjøvn 884419040151 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪২ ‡gvt †Lv`vg· Lvb Avt nvwg` Lvb 884419040152 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৩ ‡gvt ỳjvj  †bRve DwÏb 884419040153 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৪ ‡gvt kvnxb Zvs AvgRv` †nv‡mb Zvs 884419040154 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৫ ‡gvt Avt QvËvi gxi Puv` gxi 884419040155 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৬ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg Puv` gxi 884419040156 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৭ ‡gvt ZK‡gi Avjx AvjxgywÏb 884419040157 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৮ ‡gvt Avey mvB` Bgvb Avjx 884419040158 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৪৯ ‡gvt AvjxgywÏb KvjxgywÏb 884419040159 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫০ ‡gvt ivwk ỳj Bmjvg Avt ingvb 884419040160 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫১ ‡gvt †Kvev` Avjx gwdR DwÏb 884419040161 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫২ ‡gvt †Mvjvg †nv‡mb gwdR DwÏb 884419040162 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫৩ ‡gvt Avt nvwg` Iqv‡R` Avjx 884419040163 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU
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১৮৫৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg dRjvi ingvb 884419040165 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫৫ ‡gvt wknve DwÏb Avt nvwg` 884419040166 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫৬ ‡gvQvt mvB`v †eMg  †iRvDj Kwig 884419040167 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫৭ ‡gvt wicb dRjvi ingvb 884419040168 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫৮ ‡gvt †ejvj Lvb Iqv‡R` Avjx Lvb 884419040169 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৫৯ ‡gvt weï †mL ‡gveviK †mL 884419040170 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬০ ‡gvt Kvgiy¾vgvb Lvb Avt nvwg` Lvb 884419040171 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬১ ‡gvt Avt nvwKg AvdQvi Avjx 884419040172 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬২ ‡gvt Avt Lv‡jK Avey †nv‡mb 884419040173 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৩ ‡gvt nigyR Avjx AvwRRj nK 884419040174 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৪ ‡gvt g›Uy gÛj AvdQvi Avjx 884419040175 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৫ ‡gvt Avjn¾ †mL AvjxgywÏb 884419040176 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৬ ‡gvt kwdKzj Bmjvg iwng e· 884419040177 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৭ ‡gvt Avey nvwbd fzBqv Av‡bvqvi †nv‡mb 884419040178 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৮ ‡gvQvt ivbx †eMg gv‡Mi Avjx 884419040179 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৬৯ ‡gvt mvÏvg †nv‡mb wRbœvn f‚Bqv 884419040180 bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

১৮৭০ ‡gvt Avkivdzj Zd¾j †nv‡mb 884419040181 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭১ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg ‡gvZvnvi †nv‡mb 884419040182 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭২ ‡gvt †gvKv‡Ïm Avjx AvRvnvi Avjx 884419040183 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৩ ‡gvt kwdKzj Bmjvg GšÍvR Avjx 884419040184 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৪ ‡gvt Avigvb †nv‡mb gwZqvi ingvb 884419040185 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৫ ‡gvt Ryovb Luv ‡gvm‡jg Luv 884419040186 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৬ ‡gvt nweei Lv ‡gvm‡jg Luv 884419040187 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৭ ‡gvt Iqv‡R` Luv ‡gvm‡jg Luv 884419040188 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৮ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡gvm‡jg &&DwÏb 884419040189 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৭৯ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb Aveyj Kvjvg 884419040190 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮০ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Aveyj Kvjvg 884419040191 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮১ ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg Aveyj Kvjvg 884419040192 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮২ ‡gvt evejy Luv Ryovb Luv 884419040193 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৩ ‡gvt Avt gwR` jrdi ingvb 884419040194 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৪ ‡gvt gvmy` ivbv iwk` Lv 884419040195 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৫ ‡gvt Avkivdzj Avjg  †mvbvDjøvn 884419040196 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৬ ‡gvt evnv ỳi Avjx bBgywÏb 884419040197 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৭ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Iqv‡R` Avjx 884419040198 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৮ ‡gvt bvg`vi †nv‡mb Iqv‡R` Avjx 884419040199 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৮৯ ‡gvt Zviv f‚Bqv e‡›`iAvjx 884419040200 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯০ ‡gvt gwei DwÏb g‡qb DwÏb 884419040201 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯১ ‡gvt Rvwn` †nv‡mb Av‡bvqvi †nv‡mb 884419040202 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯২ ‡gvt Avt nvwKg g‡qb DwÏb 884419040203 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৩ ‡gvQvt †mwjbv †eMg Avt nvwKg 884419040204 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৪ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg AvZve DwÏb 884419040205 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৫ ‡gvQvt Avbœv LvZzb myRveZ 884419040206 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৬ ‡gvt Avt Avwjg mvgmyj nK 884419040207 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৭ ‡gvt byiæj Bmjvg iwnP DwÏb 884419040208 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৮ ‡gvt Avt †mvevnvb Iqvmxg DwÏb 884419040209 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৮৯৯ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡mvjvqgvb 884419040210 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০০ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg AvdQvi Avjx 884419040211 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০১ ‡gvt Avt  iDd f‚Bqv gwRei ingvb 884419040212 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০২ ‡gvt gvngy ỳj Avjg Avt iv¾vK 884419040213 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৩ ‡gvQvt wkLv cvifxb Gbvgyj nvmvb 884419040215 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৪ ‡gvt Avãym mvgv` gv‡¾g Avjx 884419040216 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৫ ‡gvt Avt nvwjg wmivRyj nK 884419040217 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৬ ‡gvt AvjxDwÏb wmivRyj nK 884419040218 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৭ ‡gvt Avt iwk` gwRei ingvb 884419040219 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৮ ‡gvt eivZ Avjx ‡mvnive Avjx 884419040220 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯০৯ ‡gvt †mvnive Avjx d‡qR DwÏb 884419040221 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১০ ‡gvt Lwei DwÏb AvdRvj Luv 884419040222 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১১ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` Imgvb MYx 884419040223 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১২ ‡gvt †K.Gg.‡di‡`․m ‡gvkvid †nv‡mb 884419040224 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১৩ ‡gvt kvgxg †nv‡mb wgR©v Luv 884419040225 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১৪ ‡gvt gwÄj Luv evei Avjx Luv 884419040226 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১৫ ‡gvt gwZqvi ingvb I‡n` Avjx 884419040227 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১৬ ‡gvt nvkgZ Avjx ‡Qvinve Avjx 884419040228 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১৭ ‡gvt Bw ª̀m Avjx KwQg DwÏb 884419040229 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU
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১৯১৮ ‡gvt ‡bRveZ Avjx gq`vb Avjx 884419040230 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯১৯ ‡gvt iIkb Avjx dRjvi ingvb 884419040231 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২০ ‡gvt wkcb wgqv dRjvi ingvb 884419040233 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২১ ‡gvt Avt evix ‡Qvnive Avjx 884419040234 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২২ ‡gvt mv‡ne Avjx bv‡qe Avjx 884419040235 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২৩ ‡gvt kixd †nv‡mb bv‡qe Avjx 884419040236 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২৪ ‡gvt eyÏy wgqv ‡gvqv‡¾g †nv‡mb 884419040237 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২৫ ‡gvt eiv` Avjx Avt Kv‡`i 884419040238 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২৬ ‡gvt Avt jwZd gqvb DwÏb 884419040239 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২৭ ‡gvQvt cviæj LvZzb ‡gvbv‡qg Lvb 884419040240 bvw›`bv Kvt `wÿb cvovga¨ f ª̀NvU

১৯২৮ ‡gvt KvBqyg †nv‡mb mwjg DwÏb 884419040241   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯২৯ ‡gvQvt jvBjx †eMg AvbQvi Avjx 884419040242   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩০ ‡gvt Avt gvbœvb ‡gvnv¤§v` Avjx 884419040243   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩১ ‡gvQvt ivwnjv †eIqv ïKzi Avjx 884419040244   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩২ ‡gvt Avt Kwig &GšÍvR Avjx 884419040245   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৩ ‡gvt evejy cÖvs Kwig cÖvs 884419040246   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৪ ‡mL kwn ỳj Bmjvg bRiæj Bmjvg 884419040247   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৫ ‡mL myjZvb gvngy` bRiæj Bmjvg 884419040248   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৬ ‡mL `xb †gvn¤§v` bRiæj Bmjvg 884419040249   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৭ ‡mL wmiRD‡`․jv bRiæj Bmjvg 884419040250   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৮ ‡gvt kvšÍvnvi Avjx bv‡qe Avjx 884419040251   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৩৯ ‡gvt kvnAvjg Bgvb Avjx 884419040252   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪০ ‡gvt Avt iv¾vK Bgvb Avjx 884419040253   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪১ ‡gvt Avt gvbœvb Bgvb Avjx 884419040254   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪২ ‡gvt bvbœy wgqv Bgvb Avjx 884419040255   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৩ ‡gvt Avt Lv‡jK Rv‡e` Avjx 884419040256   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৪ ‡gvt Avey e°vi Rqbvj 884419040257   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৫ ‡gvt nvwdRyj Bmjvg Iqv‡R` Avjx 884419040258   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৬ ‡gvt Avt Avjxg ‡gvnv¤§v` Avjx 884419040259   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৭ ‡gvt RvwKi †nv‡mb ‡gvRv‡¤§j †nv‡mb 884419040260   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৮ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg Lwei DwÏb 884419040261   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৪৯ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg AvgRv` †nv‡mb 884419040262   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫০ ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg nvweeyi ingvb 884419040264   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫১ ‡gvQvt mvwn`v †eMg Avt QvËvi 884419040265   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫২ ‡gvt Avt iv¾vK(g›Uz) AvwRR †g‡Qi 884419040266   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৩ ‡gvt kvnRvnvb Avjx iwnP DwÏb 884419040267   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৪ ‡gvt Avt gvbœvb gwRei ingvb 884419040268   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৫ ‡gvt myRveZ Avjx ‡Mvjevi †nv‡mb 884419040269   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৬ Avey BDm~d gwRei ingvb 884419040270   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৭ ‡gvt Av³vi †nv‡mb gwRei ingvb 884419040271   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৮ ‡gvt gwbiæ¾vgvb g‡¾j †nv‡mb 884419040272   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৫৯ ‡gvt Avt iv¾vK gyKzj †nv‡mb 884419040273   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬০ ‡gvt †gv¯Ívnvi Avjx kni Avjx 884419040274   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬১ ‡gvt AvZvDi ingvb kni Avjx 884419040275   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬২ ‡gvt Avjx AvKei Avdmvi Avjx 884419040276   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৩ ‡gvt Avjx AvmMi Avdmvi Avjx 884419040277   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৪ ‡gvt Avikv` Avjx Avdmvi Avjx 884419040278   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৫ ‡gvt gwZqvi ingvb Avdmvi Avjx 884419040279   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৬ ‡gvt nvweeyi ingvb Avdmvi Avjx 884419040280   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৭ ‡gvt gvnZve DwÏb gni Avjx 884419040281   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৮ ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb ‡gvKv‡Ïm 884419040282   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৬৯ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb ‡gvK‡Ïm Avjx 884419040283   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৭০ ‡gvt Aveyj Kvjvg Zviv †mL 884419040284   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৭১ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg nvRx †gvZv‡je 884419040285   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

১৯৭২ ‡gvQvt gwiqg †eMg nvRx †gvZv‡je 884419040286 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৩ ‡gvt iwdKzj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419040288 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৪ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Avt mvgv` 884419040289 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৫ ‡gvQvt gvqv †eMg Rvnv½xi 884419040290 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৬ ‡gvt †njvj DwÏb nvweeyi ingvb 884419040291 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৭ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gwRei ingvb 884419040292 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৮ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Lv‡`g f‚Bqv 884419040293 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৭৯ ‡gvt myRb Avt QvËvi 884419040294 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮০ Awj †gvnv¤§v` Avt MYx 884419040295 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮১ ‡gvt Avt mvjvg †RvÏvi AvQve DwÏb 884419040296 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU
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১৯৮২ ‡gvQvt jrdi bvnvi Avt  gwR` 884419040297 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৩ ‡gvt †ZvRv‡¤§j †nv‡mb Avt †RveŸvi 884419040298 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৪ ‡gvQvt gwbiv †eMg ‡Zvg‡¾j 884419040299 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৫ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Ryovb gyÝx 884419040300 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৬ ‡gvQvt Rv‡gjv LvZzb Av‡bvqvi †nv‡mb 884419040301 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৭ ‡gvt dRjvi ingvb Avey f‚Bqv 884419040302 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৮ ‡gvt Avt iwk` Avt gbœvd 884419040303 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৮৯ ‡gvt dzjvj †nv‡mb Zd¾j †nv‡mb 884419040304 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯০ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb Zd¾j †nv‡mb 884419040305 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯১ ‡gvt g››Uz f‚Bqv gKeyj f‚Bqv 884419040306 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯২ ‡gvt Avkivd †nv‡mb Av‡bvqvi †nv‡mb 884419040307 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৩ ‡gvt QvBdzj Bmjvg gKeyj †nv‡mb 884419040308 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৪ ‡gvt we.Gg.‡Mvjvg †gv¯Ídv gKeyj †nv‡mb 884419040309 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৫ ‡gvt †Lvi‡k` Avjx beve Avjx 884419040310 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৬ ‡gvt †ejvj †nv‡mb kg‡mi Avjx 884419040311 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৭ ‡gvt iv¾vK Qvgvb Avjx 884419040312 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৮ ‡gvt ZwiKyj Bmjvg AvjZve †nv‡mb 884419040313 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

১৯৯৯ ‡gvQvt †mv‡njx †eMg kwn ỳj Bmjvg 884419040314 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

২০০০ ‡gvt Avt iDd ‡Mvjvg †nv‡mb 884419040315 bv.Kvgvwqv cwðg ga¨ f ª̀NvU

২০০১ ‡gvt Avey †iRv AvKZvi †nv‡mb 884419040316  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০২ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg nweei ingvb 884419040317  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৩ ‡gvt Avãym QvËvi gywdR DwÏb 884419040318  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৪ ‡gvQvt ¯^vcœv †eIqv Avt  jwZd 884419040319  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৫ ‡gvt wgjb AvKZvi  †gv¯Ívnvi Avjx 884419040320  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৬ „‡gvt Avt Lv‡jK Avey e°vi 884419040321  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৭ ‡gvt Avwgi †nv‡mb  nviæbi iwk` 884419040322  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৮ ‡gvt gK‡ej †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419040323  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০০৯ ‡gvt nhiZ Avjx gwZqvi ingvb 884419040324  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১০ ‡gvt iwdKzj Bmjvg gKeyj †nv‡mb 884419040325  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১১ ‡gvt Pv` Avjx gKeyj †nv‡mb 884419040326  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১২ ‡gvt Avt Lv‡jK gK‡Q` Avjx 884419040327  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১৩ ‡gvt Avey e°vi gwZqvi ingvb 884419040328  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১৪ ‡gvt AvQv ỳj f‚Bqv kwn ỳj fzBqv 884419040329  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১৫ ‡gvt Bw ª̀m Avjx gwZDi ingvb 884419040330  bv.Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২০১৬ ‡gvt Qvgv` gÛj Avnv` Avjx 884419040331     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০১৭ ‡gvQvt Rnyiv Avt gvbœvb 884419040332     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০১৮ ‡gvt Rvwn` Kvgvj Avt mvgv` 884419040333     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০১৯ ‡gvt Rvnv½xi Avjg Avt mvgv` 884419040334     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২০ ‡gvt Avt QvËvi Avnv` Avjx 884419040335     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২১ ‡gvt †iv¯Íg Avjx Avdmvi Avjx 884419040336     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২২ ‡gvt Imgvb Mbx Avdmvi Avjx 884419040337     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৩ ‡gvt nweei ingvb Avdmvi Avjx 884419040338     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৪ ‡gvt Avt ingvb dRj †gvR`vi 884419040339     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৫ ‡gvt RvgvZ Avjx nhiZ Avjx 884419040340     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৬ ‡gvt QvËvi wgqv RvgvZ Avjx 884419040341     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৭ ‡gvt bexi miKvi Iqv‡R` Avjx 884419040342     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৮ ‡gvt kvnxb †iRv mvgv` gÛj 884419040343     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০২৯ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb Avt mvgv` 884419040344     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩০ ‡gvt Avt nvwg` †mL AvwRRj †mL 884419040345     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg kvgmyj nK 884419040346     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩২ ‡gvt †iv¯Íg Avjx Ihv‡n` Avjx 884419040347     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৩ ‡gvt gwbiyj Bmjvg bvwRg DwÏb 884419040348     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৪ ‡gvt‡gvRv‡¤§j ‡nv‡mb AvRMi Avjx 884419040349     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৫ ‡gvt wbRvg DwÏb iRe Avjx 884419040350     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৬ ‡gvt †ZvRv‡¤§j †mL AvRMi Avjx 884419040351     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৭ ‡gvt nvweeyi ingvb iwng DwÏb 884419040352     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৮ ‡gvt eiv` Avjx KwQg DwÏb 884419040353     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৩৯ ‡gvt Bw ª̀m Avjx nhiZ Avjx 884419040354     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪০ ‡gvt †njvj †mL ỳgv †mL 884419040355     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪১ ‡gvt eyÏy cÖvs AvmMi Avjx 884419040356     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪২ ‡gvt VvÛz wgqv AvmMi Avjx 884419040357     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪৩ ‡gvt wgRvbyi ingvb iwnge· 884419040358     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪৪ ‡gvQvt gvngy`v LvZzb Rvwn` Kvgvj 884419040359     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪৫ ‡gvt Avãyj nK AvwRRj nK 884419040360     weqvov ga¨ f ª̀NvU
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২০৪৬ ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb Avt mvgv` 884419040361     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪৭ ‡gvt kvgxg †nv‡mb Avt mvgv` 884419040362     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪৮ ‡gvt †gv¯Ívnvi Avwgi †nv‡mb 884419040363     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৪৯ ‡gvt nic Avjx bvwRg DwÏb 884419040364     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫০ ‡gvt BDmye Avjx iwng e· 884419040365     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Rvb gvngy` 884419040366     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫২ ‡gvt Ryovb cÖvs M‡Äi cÖvs 884419040367     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৩ ‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb AvdRvj †nv‡mb 884419040368     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৪ Avt †RveŸvi dRjvi ingvb 884419040369     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৫ ‡gvt nviæbi iwk` dRjvi ingvb 884419040370     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৬ ‡gvt †mvnvM ivbv Ryovb cÖvs 884419040371     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৭ ‡gvQvt mywdqv †eMg  †mvjvqgvb 884419040372     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৮ ‡gvt myjvBgvb †nv‡mb Lv‡`g gÛj 884419040373     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৫৯ ‡gvQvt iIkb Aviv Avt mvgv` 884419040374     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬০ ‡gvt Avt KzÏym iwng e· 884419040376     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬১ ‡gvQvt eyjeywj †eMg Avt QvËvi 884419040377     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬২ ‡gvt Avey e°vi iwng e· 884419040378     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৩ ‡gvt mvLvIqvr †nv‡mb Rqbvj 884419040379     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৪ ‡gvQvt mywdqv LvZyb Rqbvj Av‡e`xb 884419040380     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৫ ‡gvt Aveyj Kv‡kg dRjvi ingvb 884419040381     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৬ ‡gvt AvQve DwÏb dRjvi ingvb 884419040382     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৭ ‡gvt Kvjy e°vi 884419040383     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৮ ‡gvt ingZ gÛj mieZ gÛj 884419040384     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৬৯ ‡gvt Bbmve Avjx  †Lvi‡k` Avjx 884419040385     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭০ ‡gvt Avt nvwKg dRjvi ingvb 884419040386     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭১ ‡gvt †Lv`ve· gÛj ‡nv‡mb Avjx 884419040387     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭২ ‡gvt kvnRvnvb Avjx GšÍvR Avjx 884419040388     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৩ ‡gvt Avt gwR` eyRiZ Avjx 884419040389     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৪ ‡gvt Avqbvj nK AvdRvj †nv‡mb 884419040390     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৫ ‡gvt Avey e°vi AvdRvj †nv‡mb 884419040391     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৬ ‡gvt †`jevi †nv‡mb AvdRvj †nv‡mb 884419040392     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg g‡nRyj 884419040393     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৮ ‡gvQvt gwiqg †eMg Avt gwR` 884419040394     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৭৯ ‡gvt ¯^cb Zvs ‡Lv`v e· 884419040395     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮০ ‡gvt Bqvi e· mg‡ki Avjx 884419040396     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮১ ‡gvt †R›`vj †nv‡mb ‡Zvdv¾j †nv‡mb 884419040397     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮২ ‡gvt †iRvDj †nv‡mb ‡Zvdv¾j †nv‡mb 884419040398     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৩ ‡gvt AvIqvj ‡Zvdv¾j †nv‡mb 884419040399     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৪ ‡gvt Avt KzÏym ‡Zvdv¾j †nv‡mb 884419040400     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৫ ‡gvt nvq`vi Avjx cvPz gÛj 884419040401     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৬ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb gvngy` Avjx 884419040402     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৭ ‡gvt  †Zvg‡Qi Avjx Zzdvb Avjx 884419040403     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৮ ‡gvt ‡nv‡mb Avjx Zzdvb Avjx 884419040404     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৮৯ ‡gvt Puv` Avjx Zzdvb gÛj 884419040405     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯০ ‡gvt kvšÍvnvi Avjx gwn ỳj nK 884419040406     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯১ ‡gvQvt Qv‡Kiv †eMg Rqbvj 884419040407     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯২ ‡gvt AvRvnvi Avjx ‡m‡K›`vi Avjx 884419040408     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৩ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ‡m‡K›`vi Avjx 884419040409     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৪ ‡gvt Rvgvj DwÏb AvQve DwÏb 884419040410     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৫ ‡gvt Avt Lv‡jK Rqbvj †nv‡mb 884419040411     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৬ ‡gvt Avt gvbœvb Rqbvj Av‡e`xb 884419040412     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৭ ‡gvt Avt Qv‡ei Ryovb †mL 884419040413     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৮ ‡gvt RvgvZ Avjx AvwRRj 884419040414     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২০৯৯ ‡gvt iweqvj AvwRRj nK 884419040415     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০০ ‡gvt gwgiyj Bmjvg Rvb gvngy` 884419040416     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০১ ‡gvt igRvb Avjx gwnRyj †nv‡mb 884419040417     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০২ ‡gvt AvQv ỳj Avjx ïKzi Avjx 884419040418     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৩ ‡gvt Rûiæj Bmjvg Rwni DwÏb 884419040420     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৪ ‡gvt Avt nvwjg Rwni DwÏb 884419040421     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৫ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gvnvg †mL 884419040422     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৬ ‡gvt †`jevi †nv‡mb KwQg DwÏb 884419040423     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৭ ‡gvt Avt iwk` gÛj Ryovb gÛj 884419040424     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৮ ‡gvQvt †kdvjx LvZzb bv‡qe Avjx 884419040425     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১০৯ ‡gvt gwR` gÛj mvgmy gÛj 884419040426     weqvov ga¨ f ª̀NvU
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২১১০ ‡gvt gb‡Qi Avjx igRvb Avjx 884419040427     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১১ ‡gvt mwn ỳj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419040428     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১২ ‡gvt BqvKze Avjx  †g‡Qi Avjx 884419040429     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১৩ ‡gvt nv‡Qb Avjx GeviZ Avjx 884419040430     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১৪ ‡gvt kvgmyj †nv‡mb Rqbvj †nv‡mb 884419040431     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১৫ ‡gvt kwiqZ Djøvn gnmxb Avjx 884419040432   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১১৬ ‡gvt RvgvZ Avjx `v‡ivM Avjx 884419040433     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১৭ ‡gvt †Kvev` †nv‡mb `v‡ivM Avjx 884419040435     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১৮ ‡gvt Kzigvb Avjx gq`vb Avjx 884419040436     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১১৯ ‡gvt Avt Mdzi gq`vb Avjx 884419040437     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২০ ‡gvt Avt KzÏym gq`vb Avjx 884419040438     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২১ ‡gvt †iv¯Íg Avjx gq`vb Avjx 884419040439     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২২ ‡gvt Avey mvB` RvgvZ Avjx 884419040440     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২৩ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb RyjgvZ †nv‡mb 884419040441     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২৪ ‡gvt AvwbQzi ingvb wiqvR DwÏb 884419040442   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১২৫ ‡gvt Avey e°vi ‡gvK‡Zj †nv‡mb 884419040443     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২৬ ‡gvt ‡ejøvj ‡nv‡mb RyjgvZ †nv‡mb 884419040444     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২৭ ‡gvt †KivgZ Avjx wiqvR DwÏb 884419040445   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১২৮ ‡gvt Zzdvb Avjx gvwbK 884419040446     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১২৯ ‡gvt Pv› ỳ wgqv AvRvnvi Avjx 884419040447     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩০ ‡gvt Avt RyeŸvi AvKei †nv‡mb 884419040448     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩১ ‡gvt Aãyj Kwig I‡n` Avjx 884419040449     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩২ ‡gvt Avt Rwjj weQz cÖvs 884419040450     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩৩ ‡gvt †Lv`ve· Avt AvwRR 884419040451     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩৪ ‡gvt kvgxg Avn‡¤§` Q‡ãi Avjx 884419040452   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৩৫ ‡gvt AvwbQzi ingvb Avt KzÏym 884419040453     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩৬ ‡gvt kvnvxb †iRv Siæ †mL 884419040455   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৩৭ ‡gvt ew`D¾vgvb  ‡Kvev` †nv‡mb 884419040456     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩৮ ‡gvt wjUb Zvs  †Lv`v e· 884419040457     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৩৯ ‡gvQvt ivwnjv †eMg ‡Mvjevi †nv‡mb 884419040458   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৪০ ‡gvt QvKvIqvZ ‡nv‡mb  wiqvR DwÏb 884419040459   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৪১ ‡gvt †givRyj Bmjvg wiqvR DwÏb 884419040460   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৪২ ‡gvt fzÆz †nv‡mb Rqbvj 884419040461     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৪৩ ‡gvt kwiqZ Djøvn gnmxb Avjx 884419040462   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৪৪ ‡gvt Av‡giæj ‡`jevi †nv‡mb 884419040463     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৪৫ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Q‡ãi Avjx 884419040464   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৪৬ ‡gvt Avmv ỳj Zvs evnvR DwÏb 884419040465     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৪৭ ‡gvt Avt gvbœvb Rqbvj †nv‡mb 884419040466     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৪৮ ‡gvt AvKevi Avjx igRvb Avjx 884419040467     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৪৯ ‡gvt Rqbe †nv‡mb ‡iRvDj Kwig 884419040468     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫০ ‡gvt bRiæj Bmjvg eyRiZ Avjx 884419040469     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫১ ‡gvt Aveyj ‡nv‡mb Zvs Avt AvwRR 884419040470     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫২ ‡gvt Kvjv Pvb Avt Rwjj 884419040472     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫৩ ‡gvt Avt ïKzi gyQv AvK›` 884419040473     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫৪ ‡gvt †njøvj †mL RvgvZ Avjx 884419040474     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫৫ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb Avt KzÏym 884419040475     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫৬ ‡gvQvt gv‡R`v LvZyb Q‡ãi Avjx 884419040476   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৫৭ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Q‡ãi Avjx 884419040477   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৫৮ ‡gvt gwbi †nv‡mb ‡mvbvDjøvn 884419040479     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৫৯ ‡gvt †ejøvj †nv‡mb RvgvZ Avjx 884419040480     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৬০ ‡gvt Rqbvj ewki DwÏb 884419040481     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৬১ ‡gvt dRj †mL nv‡Zg Avjx 884419040482     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৬২ ‡gvt AvwRRj †mL Zzdvb †mL 884419040483     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২১৬৩ ‡gvt bvwmi DwÏb g‡d¾j †nv‡mb 884419040484   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৬৪ ‡gvt Avt Kwig g‡d¾j †nv‡mb 884419040485   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৬৫ ‡gvt Rvjvj miKvi Rmxg DwÏb 884419040486   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৬৬ ‡gvt Avt nvwg` iwdKzj Bmjvg 884419040487   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৬৭ ‡gvt wMqvm DwÏb eRjvi ingvb 884419040488   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৬৮ ‡gvt gwd ỳj Bmjvg me‡`iAvjx 884419040489   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৬৯ ‡gvt gy¯ÍvwdRyi ingvb Q‡ãi Avjx 884419040490   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭০ ‡gvQvt nym‡bAviv †eMg ‡gv¯Ídv gvngy` 884419040491   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭১ ‡gvt Avt nvwg` mv‡n`vjx 884419040492   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭২ ‡gvt Aveyj Kvjvg gqvR DwÏb 884419040493   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭৩ ‡gvt AvwRRj nK gqvR DwÏb 884419040494   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU
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২১৭৪ ‡gvt †njvj DwÏb gvwbK DwÏb 884419040495   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭৫ ‡gvt Lwei DwÏb gvwbK †nv‡mb 884419040496   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭৬ ‡gvt †Qvnive Avjx gwni DwÏb 884419040497   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭৭ ‡gvt AvjZve †nv‡mb Qv‡e` Avjx 884419040498   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭৮ ‡gvt †Kvev` †mL gyÝx †mL 884419040499   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৭৯ ‡gvt kixd DwÏb AvwRRj nK 884419040500   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮০ ‡gvt igRvb Avjx wiqvR DwÏb 884419040501   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮১ ‡gvt gKeyj †nv‡mb Kvwjg DwÏb 884419040502   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮২ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb Zc¾j †nv‡mb 884419040503   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৩ ‡gvt Avt Qvjvg Zdv¾j †nv‡mb 884419040504   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৪ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb wiqvR DwÏb 884419040505   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৫ ‡gvt gwZqvi ingvb g‡qR DwÏb 884419040506   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৬ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg mvgmyj nK 884419040507   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৭ ‡gvt AvmMi Avjx Avt ingvb 884419040508   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৮ ‡gvt wmwÏK Avjx gvn‡mg 884419040509   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৮৯ ‡gvt Avt iv¾vK  †gvnv¤§v` †mL 884419040510   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯০  †gvt wicb †nv‡mb Avt †gv‡gb 884419040511   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯১ ‡gvt gvndzj †nv‡mb gwni DwÏb 884419040512   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯২ ‡gvQvt meyiv †eMg gKeyj †nv‡mb 884419040513   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৩ ‡gvt nv‡Qb †mL gv› ỳ †mL 884419040514   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৪ ‡gvt Lwei DwÏb Avt †RveŸvi 884419040515   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৫ ‡gvt †mwjg DwÏb †mL eRjvi ingvb 884419040516   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৬ ‡gvt mvLvIqvr †nv‡mb AvdRvj †nv‡mb 884419040517   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৭ ‡gvt Avt mvgv` AvdRvj †nv‡mb 884419040518   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৮ ‡gvQvt mvjgv LvZzb Avt  Qvjvg 884419040519   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২১৯৯ ‡gvt ev‡ni Avjx Iqv‡R` Avjx 884419040520   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০০ ‡gvt AvwQi DwÏb Avt AvwRR 884419040521   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০১ ‡gvt †nv‡Qb Avjx KwQg DwÏb 884419040522   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০২ ‡gvt ïKzi Avjx gyPz †mL 884419040523   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৩ ‡gvt †Qvbvqvi †nv‡mb ‡gvnv¤§v` Avjx 884419040524   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৪ ‡gvt e°vi †nv‡mb gyPz †mL 884419040525   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৫ ‡gvQvt †nbv †eMg gb‡Qi Avjx 884419040526   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৬ ‡gvt nviæb †mL gyQv †mL 884419040527   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৭ ‡gvt bvwRg DwÏb gyQv †mL 884419040528   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৮ ‡gvt gwRei ingvb iwngywÏb 884419040529   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২০৯ ‡gvt Ave ỳjøvn Avt iwng 884419040530   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১০ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ỳnv †mL 884419040531   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১১ ‡gvt wgRvbyi ingvb gwni DwÏb 884419040532   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১২ ‡gvQvt †gv‡gbv †eMg mvBdzj Bmjvg 884419040533   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৩ ‡gvt Avjx AvKei Siæ †mL 884419040534   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৪ ‡gvt Avt iwk` †mL Siæ †mL 884419040535   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৫ ‡gvt iIkb Avjx Siæ †mL 884419040536   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৬ ‡gvt gwgiyj Bmjvg Siæ †mL 884419040537   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৭ ‡gvt Avt AvIqvj Siæ †mL 884419040538   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৮ ‡gvQvt mv‡jnv LvZzb ewki DwÏb 884419040539   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২১৯ ‡gvt ivRv †mL gvwbK †mL 884419040540   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২০ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Avt QvËvi 884419040542   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২১ ‡gvt AvKevi Avjx I‡g` Avjx 884419040543   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২২ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gwRei 884419040544   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৩ ‡gvQvt miæcv †eMg Avqbvj miKvi 884419040545   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৪ ‡gvt Rvnv½xi  †nv‡mb gwÄj 884419040546   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৫ ‡gvt †Mvjevi †nv‡mb ‡gvK‡Q` Avjx 884419040547   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৬ ‡gvt †mvbvDjøvn Rv‡ni †mL 884419040548   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৭ ‡gvt AvZvnvi Avjx I‡g` Avjx 884419040549   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৮ ‡gvt iwdKzj Bmjvg nvq`vi Avjx 884419040550   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২২৯ ‡gvt iv‡k ỳj Bmjvg `wei DwÏb 884419040551   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩০ ‡gvt Avwidzj †nv‡mb BqvKze Avjx 884419040552   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg igb miKvi 884419040553   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩২ ‡gvt dRjvi miKvi igb miKvi 884419040554   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩৩ ‡gvt Avt evwiK igb Avjx 884419040555   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩৪ ‡gvt ivwk ỳj miKvi igb miKvi 884419040556   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩৫ ‡gvt wRbœvn gwR` Lvb 884419040558   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩৬ ‡gvQvt †Rmwgb dzqv` 884419040559   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩৭ ‡gvt Avkivdzj Avjg gwdR DwÏb 884419040560   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU
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২২৩৮ ‡gvt bRiæj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419040561   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৩৯ ‡gvt AvjZve †nv‡mb gwdR DwÏb 884419040562   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪০ ‡gvt gwZqvi ingvb mvevb Avjx 884419040563   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪১ ‡gvt †ejvj †nv‡mb Avdmvi Avjx 884419040564   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪২ ‡gvt Avt jwZd Bdmye Avjx 884419040565   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৩ ‡gvQvt gv‡njv †eMg Avdmvi miKvi 884419040566   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৪ ‡gvt bvwRg DwÏb I‡g` Avjx 884419040567   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৫ ‡gvt Avt nvwjg Imgvb MYx 884419040568   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৬ ‡gvt Avt gwR` AvKei Avjx 884419040569   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৭ ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg nvq`vi Avjx 884419040570   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৮ ‡gvt gymwjg DwÏb Av‡e` Avjx 884419040571   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৪৯ byi †gvnv¤§v` Bdmye Avjx 884419040572   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫০ ‡gvt Avt gv‡jK ‡mvbvDjøvn 884419040573   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫১ ‡gvt ew`D¾vgvb  Avt AvIqvj 884419040574   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫২ ‡gvt Avt ingvb gb‡Qi Avjx 884419040576   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৩ ‡gvt †RjnK miKvi g½j miKvi 884419040577   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৪ ‡gvQvt ivwk`v †eMg Avj gvngy` 884419040578   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৫ ‡gvt nvwbd †mL gKeyj †nv‡mb 884419040579   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৬ ‡gvt kvnxb †mL Avkivdzj Avjx 884419040580   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৭ ‡gvt bRiæj Bmjvg igb miKvi 884419040581   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৮ ‡gvt evej ‡nvmb igb miKvi 884419040582   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৫৯ ‡gvt wjUb miKvi  †ivgb miKvi 884419040583   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৬০ ‡gvt nhiZ Avjx nv‡Qb Avjx 884419040584   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৬১ ‡gvt kvnRvnvb Avjx ‡ZvRvg †nv‡mb 884419040585   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২২৬২  ‡gvQvt wjwj †eMg QeK Avjx 884419040586  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৩ ‡gvt †gvm‡jg DwÏb Avt iwng 884419040587  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৪ ‡gvt iZb Rmxg DwÏb 884419040588  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৫ ‡gvt Avt iwk` KwQi DwÏb 884419040589  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৬ ‡gvt nv‡Qb Avjx ewki DwÏb 884419040590  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৭ ‡gvt Avkivd Avjx KwQi DwÏb 884419040591  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৮ ‡gvt Avt iwng KIDg DwÏb 884419040592  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৬৯ ‡gvt BmivBj ‡nv‡mb gwRei ingvb 884419040593  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭০ ‡gvt AvdRvj †nv‡mb bI‡ki Avjx 884419040594  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭১ ‡gvt †ejvj †nv‡mb iRe Avjx 884419040595  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭২ ‡gvt mvBdzj Bmjvg Gg Avwgi †nv‡mb 884419040596  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৩ ‡gvt kvgmyj nK miKvi AvdvR DwÏb 884419040597  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৪ ‡gvt Avt QvËvi BmgvBj †nv‡mb 884419040598  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৫ ‡gvt jvj Puv` Av‡ni Avjx 884419040599  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৬ ‡gvt †gvd¾j †nv‡mb  †gvb‡mi Avjx 884419040600  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৭ ‡gvt nweei ingvb Mdzi Avjx 884419040601  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৮ ‡gvt Avjg †nv‡mb gb‡Qi Avjx 884419040602  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৭৯ ‡gvt gwZqvi ingvb igRvb Avjx 884419040603  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮০ ‡gvt Rwni DwÏb gwni DwÏb 884419040604  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮১ ‡gvt g‡b&Rj †nv‡mb bv‡Rg DwÏb 884419040605  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮২ ‡gvt †Kvivb wgqv bv‡Rg 884419040606  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৩ ‡gvt nweei ingvb bv‡Rg DwÏb 884419040607  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৪ ‡gvt gwbiyj Bmjvg gb‡Qi Avjx 884419040609  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৫ ‡gvt Avnmvb Avjx ‡mvbvDjøvn 884419040610  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৬ ‡gvt Avkivd Avjx ‡mvbvDjøvn 884419040611  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৭ ‡gvt nvwcRyj Bmjvg gb‡Qi Avjx 884419040612  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৮ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb gwRg DwÏb 884419040613  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৮৯ ‡gvt gqvb miKvi  †gvRvg miKvi 884419040614  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯০ ‡gvt Avt Qvjvg A‡n` Avjx 884419040615  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg A‡n` Avjx 884419040616  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯২ ‡gvt Avt Rwjj kg‡mi Avjx 884419040617  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৩ ‡gvt ïKzi Avjx Rmxg DwÏb 884419040618  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৪ ‡gvt Avt Qvjvg Avn‡¤§` Avjx 884419040619  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৫ ‡gvt Kvjv Puv` Avnv` Avjx 884419040620  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৬ ‡gvt AvwRRj nK ingZ Djvøvn 884419040621  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৭ ‡gvQvt kvwšÍ †eMg BmgvBj †nv‡mb 884419040622  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৮ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gwRei ingvb 884419040623  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২২৯৯ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb gwRei ingvb 884419040624  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০০ ‡gvt byiæj †nv‡mb  iwng DwÏb 884419040625  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০১ ‡gvQvt Rv‡n`v Avt QvËvi 884419040626  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU
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২৩০২ ‡gvt Avt mvgv` †mL gwni DwÏb 884419040627  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৩ ‡gvt Avj Avwgb ‡gveviK Zvs 884419040628  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৪ ‡gvt †gv³vi †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419040629  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৫ ‡gvt Avkivd ‡nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419040630  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৬ ‡gvt Beªvwng †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419040632  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৭ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Avt KzÏym 884419040633  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৮ ‡gvt †gvqv‡¾j †nv‡mb beve Avjx 884419040634  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩০৯ ‡gvQvt gvngy`v ‡eMg Avt gvbœvb 884419040635  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১০ ‡gvQvt Avmgv Beªvwng 884419040636  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১১ ‡gvt kvn Kvgvj †mL Avnv` Avjx †mL 884419040637  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১২ ‡gvt Avt Rwjj Zvs ‡m‡K›`vi Avjx 884419040638  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৩ ‡gvt Avjg ZvjyK`vi Avt KzÏym Zs 884419040639  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৪ ‡gvt byibx †mL ‡mvbvDjøvn 884419040640  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৫ byi †gvnv¤§v` Bdmye Avjx 884419040641  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৬ ‡gvt ‡gvK‡ej ‡nv‡mb ‡gv³vi †nv‡mb 884419040642  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৭ ‡gvt Avt nvwjg Rg‡m` Avjx 884419040643  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৮ ‡gvt †iRvDj Kwig Avwgiæj 884419040644  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩১৯ ‡gvt Avt Lv‡jK Avt KzÏym 884419040645  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২০ ‡gvt AvKei †nv‡mb AvdRvj †nv‡mb 884419040646  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২১ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb ‡ejvZ †nv‡mb 884419040647  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২২ ‡gvt cvlvb wgqv AvwRRj nK 884419040648  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৩ ‡gvt mvevb Avjx gv ỳ †mL 884419040649  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৪ ‡gvt Qvgvb Avjx ‡ZvRvg †nv‡mb 884419040650  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৫ ‡gvt mvBdzj Bmjvg I‡n` Avjx 884419040651  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৬ ‡gvt mwn ỳj Bmjvg nv‡Qb Avjx 884419040652  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৭ ‡gvt Avt iv¾vK Avqbvj nK 884419040653  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৮ ‡gvQvt meyiv †eMg BmgvBj 884419040654  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩২৯ ‡gvQvt AvKwjgv †eMg bRiæj Bmjvg 884419040655  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৩৩০ ‡gvQvt †Mv‡jQvb †eMg Siæ f‚Bqv 884419040849 bv: Kvgvwjqv DËiga¨ f ª̀NvU

২৩৩১ ‡gvt Avt QvËvi wgivR f‚Bqv 884419040850 bv: Kvgvwjqv DËiga¨ f ª̀NvU

২৩৩২ ‡gvt ỳjy f‚Bqv  †Mvjvg †nv‡mb 884419040851 bv: Kvgvwjqv DËiga¨ f ª̀NvU

২৩৩৩ ‡gvt iweDj Avjg Zviv f‚Bqv 884419040852 bv: Kvgvwjqv DËiga¨ f ª̀NvU

২৩৩৪ ‡gvt nvwdR DwÏb Avt †gvwKZ 884419040853 bv: Kvgvwjqv c~: ga¨ f ª̀NvU

২৩৩৫ ‡gvt Avt nvwg` bv‡qe Avjx 884419040854 bv: Kvgvwjqv `wÿYga¨ f ª̀NvU

২৩৩৬ ‡gvt Qvjvg †mL Kv‡`i †mL 884419040855 bv: Kvgvwjqv `wÿYga¨ f ª̀NvU

২৩৩৭ ‡gvt gvneyeyi ingvb nvRx Avt †gvZv‡je 884419040856 bv.Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৩৮ ‡gvQvt bvRgv †eMg mwn ỳj Bmjvg 884419040857 bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৩৯ ‡gvQvt myjZvbv ivwRqv Avt Qvjvg 884419040858 bv. Kvgvwjqv c~e© ga¨ f ª̀NvU

২৩৪০ ‡gvQvt ggZv †eMg iIkb Avjx 884419040859 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪১ ‡gvt AvjvDwÏb Avt Kv‡`i 884419040860 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪২ ‡gvt Avt gv‡jK  †Zvdv¾j †nv‡mb 884419040861 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৩ ‡gvQvt Av‡qkv †eMg ‡ivgvb Avjx 884419040862 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৪ ‡gvQvt Pvqbv LvZzb Avnmvb Avjx 884419040863 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৫ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` ‡gvZv‡je †nv‡mb 884419040864 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৬ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb BmgvBj †nv‡mb 884419040865 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৭ ‡gvt Avey e°vi `v‡ivM Avjx 884419040866 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৮ ‡gvQvt Sb©v LvZzb Avt gwR` 884419040867 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৪৯ ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb Qv‡bvqvi 884419040868 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৫০ ‡gvQvt dv‡Zgv ‡eMg Av‡bvqvi †nv‡mb 884419040869 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৫১ ‡gvQvt Av‡qkv †eMg ‡jvKgvb †nv‡mb 884419040870 bv.Kvgvwjqv DËi ga¨ f ª̀NvU

২৩৫২ ‡gvt kvn Avjg Luv ‡`jIqvi Luv 884419040871 bv.Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৫৩ ‡gvQvt wkíx †eMg Avãyj nvB 884419040872 Pi Mvovevox ga¨ f ª̀NvU

২৩৫৪ ‡gvt gwbiyj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419040873 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৫৫ ‡gvt Rvnv½xi Avjg nvwdRyi ingvb 884419040874 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৫৬ ‡gvt evnv ỳi Avjx Iqv‡n` Avjx 884419040875 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৫৭ ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb Aveyj ‡nv‡mb 884419040876 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৫৮ Gg.Gg nvweeyjøvn AvgRv` †nv‡mb 884419040877 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৫৯ ‡gvt BDmye Avjx gwRei ingvb 884419040878 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬০ ‡gvt †gveviK Avjx nviæ †mL 884419040879 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬১ ‡gvt gybmyi Avjx gwZqvi ingvb 884419040880 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬২ ‡gvQvt wkDwj †eMg Avjvwgb †mL 884419040881 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬৩ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvKv‡Ïm Avjx 884419040882 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬৪ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ingZ Avjx 884419040883 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬৫ ‡gvQvt bvwmgv  †gvK‡jQzi 884419040884 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU
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২৩৬৬ ‡gvt Iqvnve f‚Bqv  †Mvjvg †nv‡mb 884419040885 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬৭ ‡gvt Avt gvbœvb myigvb 884419040886 bv. Kvgvwjqv cwðgga¨ f ª̀NvU

২৩৬৮ ‡gvt Lwjjyi ingvb ‡Kvievb Avjx 884419040887 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৬৯ ‡gvt mvB ỳj Bmjvg BmgvBj †nv‡mb 884419040888 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৭০ ‡gvt  †ejvj Luv gv‡R` Lvu 884419040889 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৭১ ‡gvt Kvgiæj f‚Bqv Avdmvi Avjx 884419040891 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৭২ ‡gvt †ivgvb Avjx L›`Ki avby L›`Kvi 884419040892 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৭৩ ‡gvt Avt ev‡Zb iægvb Avjx 884419040893 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৭৪ ‡gvt BKevj evnviZ L›`K nvwdRyi ingvb 884419040894 bv. Kvgvwjqv `wÿYcvovga¨ f ª̀NvU

২৩৭৫ ‡gvt Avt QvËvi Avnv` Avjx 884419040895     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৩৭৬ ‡gvt  kvnv`Z †nv‡mb Avt mvgv` 884419040896     weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৩৭৭ ‡gvQvt Sb©v ‡eMg Avt gwR` 884419040897  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৭৮ ‡gvQvt ivwk` †eMg Aveyj Kvjvg AvRv` 884419040898  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৭৯ ‡gvQvt ggZv †eMg iIkb Avjx 884419040899  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮০ ‡gvt Avt ingvb wgqv Avt iwk` 884419040900  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮১ ‡gvt nvmvb Avjx Rv‡e` Avjx 884419040901  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮২ ‡gvt AvjnvR f‚Bqv nviæb f‚Bqv 884419040902  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৩ ‡gvQvt ixbv †eMg Avt mvgv` 884419040903  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৪ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` Zc¾j †nv‡mb 884419040904  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৫ „‡gvt †njvj DwÏb Iqv‡R` Avjx 884419040905  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৬ ‡gvt Avt nvwKg mvgmyj nK 884419040906  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৭ ‡gvt wknve DwÏb g„Z iZb wgqv 884419040907  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৮ ‡gvt myRveZ Avjx  †Mvjevi f~Bqv 884419040908  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৮৯ ‡gvt Avt †Qvevnvb dwKi DwÏb 884419040909  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯০ ‡gvt Avwgiæj AvKei Avjx 884419040910  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯১ ‡gvt Avt iwng gÛj Avt Rwjj gÛj 884419040911  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯২ ‡gvQvt wejwKm LvZyb Avt mvgv` 884419040912  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৩ ‡gvt  †jvKgvb †nv‡mb Avt nvwg` 884419040913  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৪ ‡gvt iweDj Bmjvg Avt iwk` 884419040914  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৫ ‡gvt kvgxg †nv‡mb mvgv` †mL 884419040915  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৬ ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb gybmyi Avjx 884419040916  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৭ ‡gvt Kvgiæj nvmvb  †ZvRv‡¤§j †nv‡mb 884419040917  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৮ ‡gvt ‡mv‡nj ivbv ‡gvt †iRvDj evix 884419040918  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৩৯৯ ‡gvQvt Qv‡bvqviv †eMg Avt jwZd 884419040919  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০০ ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb Byw ª̀m Avjx †mL 884419040920  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০১ ‡gvt Avt QvËvi iwng DwÏb 884419040921  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০২ ‡gvQvt Avwgbv LvZzb  †gvm‡jg DwÏb 884419040922  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৩ ‡gvt wmivRyj Bmjvg Bgvb Avjx 884419040923  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৪ ‡gvt gwb fzBqv gwZqvi ingvb 884419040924  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৫ ‡gvt AvZvDi ingvb  †iv¯Íg Avjx 884419040925  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৬ ‡gvt byiiæj Bmjvg gyQv gÛj 884419040926  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৭ ‡gvt iwdKzj Bmjvg g‡¾j †nv‡mb 884419040927  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৮ ‡gvt myiæZ †mL nweei ingvb 884419040928  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪০৯ ‡gvt gwdR DwÏb nweei ingvb 884419040929  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪১০ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Rvdi Avjx 884419040930  bvw›`bv Kvgvwjqv ga¨ f ª̀NvU

২৪১১ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb Avnv` Avjx 884419040948  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৪১২ ‡gvt byRiæj Bmjvg  †mvbvDjøvn 884419040949  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৪১৩ ‡gvt nvweeyi ingvb QvB ỳj Bmjvg 884419040950   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪১৪ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb I‡n` Avjx 884419040952   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪১৫ ‡gvQvt bvmwib †¦eMg iwdKzj Bmjvg 884419040953   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪১৬ ‡gvQvt Sb©v  †eMg Avjx Avn¤§v` 884419040954   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪১৭ ‡gvt kvnRvnvb Avjx g‡d ỳj †nv‡mb 884419040955   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪১৮ ‡gvt myiæZ Rvgvb dRjvi ingvb 884419040956   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪১৯ ‡gvt jrdi ingvb QvB ỳj Bmjvg 884419040957   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২০ ‡gvt AvKZviæ¾vgvb QvB ỳj Bmjvg 884419040958   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২১ ‡gvt iænyj Avwgb QvB ỳj Bmjvg 884419040959   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২২ ‡gvt wd‡ivR Avjx QvB ỳj Bmjvg 884419040960   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২৩ ‡gvQvt gÄyqviv †eMg nvwKg 884419040961   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২৪ ‡gvQvt bvRgv LvZzb dinv` †nv‡mb 884419040962   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২৫ ‡gvt †ejvj †nv‡mb kvnRvgvj †nv‡mb 884419040963  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৪২৬ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb  †Zvdv¾j †nv‡mb 884419040964  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৪২৭ ‡gvt nweei ingvb KwQi DwÏb 884419040965  †QvU †avcv Kvw›`  ga¨ f ª̀NvU

২৪২৮ ‡gvQvt iv‡eqv †eMg evejy Av³vi 884419040966   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪২৯ ‡gvt Avt mvgv` nviæbi iwk` 884419040967   weqvov ga¨ f ª̀NvU
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২৪৩০ ‡gvt Avdmvi Avjx KvbvB 884419040968   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩১ ‡gvt Av‡°j Avjx gwRei 884419040969   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩২ ‡gvt Avt Qvjvg gwni DwÏb 884419040970   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৩ ‡gvQvt †ivwRbv †eMg Aveyj  †nv‡mb 884419040971   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৪ ‡gvt nweei ingvb Avt KyÏym 884419040972   †avcvKvw›` ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৫ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg ‡mvnive Avjx 884419040973   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৬ ‡gvt nvwdRyi ingvb  evnvR DwÏb 884419040974   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৭ ‡gvt Lwjj †nv‡mb wekv cÖvs 884419040975   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৮ ‡gvt Avey mvgv ‡gvK‡ej †nv‡mb 884419040976   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৩৯ ‡gvt myiæZ Rvgvb ‡Lvi‡k` Zvs 884419040977   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪০ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Kv‡kg Zvs 884419040978   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪১ ‡gvt †RjnK gÛj  †Lv`v e· 884419040979   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪২ ‡gvt AvKei †nv‡mb AvdRvj †nv‡mb 884419040980   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৩ ‡gvt Avt Iqvnve mg‡ki Avjx 884419040981   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৪ ‡gvt Avt gv‡jK ingZ Avjx 884419040982   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৫ ‡gvt iyûj Avwgb AvKei †nv‡mb 884419040983   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৬ ‡gvt mv‡ne Avjx Avt Mdzi 884419040984   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৭ ‡gvt gwgb Zvs kvnRvnvb Avjx 884419040985   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৮ ‡gvt †Mvjvg †mL mg‡ki Avjx 884419040986 ‡QvU †avcv Kvw›` ga¨ f ª̀NvU

২৪৪৯ ‡gvQvt KvRjx †eMg igRvb Avjx 884419040987   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫০ ‡gvt Avt ‡gvZv‡je Zv‡ni 884419040988   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫১ ‡gvt byiiæj Bmjvg cieZ Avjx 884419040989   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫২ gwgiyj Bmjvg Zviv Zvs 884419040990   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৩ ‡gvt nv‡kg Avjx Pv› ỳjv †mL 884419040991   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৪ ‡gvt nv‡iR Avjx Pv› ỳjv †mL 884419040992   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৫ ‡gvt wKmgZ Avjx AvK‡Q` Avjx 884419040993   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৬ ‡gvt Avt nvwKg Pv` Avjx 884419040994   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৭ ‡gvt nvweeyi ingvb igRvb Avjx 884419040995   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৮ ‡gvQvt gwiqg †eMg AvKei Avjx 884419040996   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৫৯ ‡gvt AvjZvd g„Z ewQi 884419040997   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৬০ ‡gvQvt myh¨© †eIqv g„Z AvwRRj 884419040998   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৬১ ‡gvt bvwRg DwÏb gyQv †mL 884419040999   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৬২ ‡gvt Beªvwng Avjx byi †gvnv¤§v` 884419041000   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৬৩ ‡gvt Avwgiæj miKvi dRjvi ingvb 884419041001   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৬৪ ‡gvt iwdKzj Bmjvg wiqvR DwÏb 884419041002   †Px ỳqvi ga¨ f ª̀NvU

২৪৬৫ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb Pv› ỳjv †mL 884419041003   weqvov ga¨ f ª̀NvU

২৪৬৬ ‡gvt bRiæj Bmjvg g„Z †gvqvw¾g †nv‡mb 884419041004   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৬৭ wgRvbyi ingvb AvwRRyi ingvb 884419041008   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৬৮ AvjnvR ‡nv‡mb f‚Bqv nviæY f~Bqv 884419041009   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৬৯ Av: gbœvd Avjx f‚Bqv gwZqvi ingvb 884419041010   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭০ ‡ZvRv‡¤§j †nv‡mb f‚Bqv Av: ReŸvi f‚Bqv 884419041011   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭১ ‡gv^Qv: gvKQz`v LvZzb wgRvbyi ingvb 884419041012   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭২ ‡gvQv: †iwRqv †eMg wmivR †nv‡mb 884419041013   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৩ ‡gvQv: †gv‡bqviv †eMg `wei DwÏb 884419041014   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৪ ‡gvQv: kvgxgv cvifxb AvRvnvi Avjx 884419041015   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৫ ‡gvQv: gwbiv ‡eMg ‡ZvRv‡¤§j ‡nv: 884419041016   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৬ ‡gvQv: gv‡njv †eIqv ïKzi gvngy` 884419041017   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৭ ‡gvQv: ‡g․mygx †eMg ‡gv: wgRvbyi ingvb 884419041018   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৮ ‡gv: †Lvi‡k` Avjg beve Avjx 884419041019   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৭৯ ‡gvQv: mv_x †eMg ‡gv: BmgvBj †nv‡mb 884419041020   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮০ ‡gvQv:  †gRv †eIqv gig Avjx †mL 884419041021   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮১ ‡gvQv: P¤úv †eMg ‡gv: AvgRv` &Avjx 884419041022   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮২ ‡gvQv: ¯^cœv †eMg ‡gv: †mv‡jgvb 884419041023   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৩ ‡gvQv: AvKwjgv †eMg ‡gv: AvwbQzi ingvb 884419041024   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৪ kvnxbyi wbRvg cÖvs 884419041025   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৫ ‡gvQv: gwiqg LvZzb ‡gvL‡jQzi ingvb 884419041026   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৬ ‡gv: Av: evix f‚Bqv ‡gv: gwRi DwÏb 884419041027   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৭ ‡gv: kvgxg †nv‡mb f‚Tv ‡Kvev` †nv‡mb 884419041028   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৮ ‡gv: gwbiæ¾vgvb ‡gv: †gvqv‡¾g †nv‡mb 884419041029   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৮৯ ‡gvQv: gay †eMg iwnR DwÏb 884419041030   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৯০ ‡gv: byiæ f‚Tv gQiZ f‚Tv 884419041031   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৯১ ‡gvQv: nv‡Riv ‡eMg ‡gv: †`‡jvqvi ‡nv‡mb 884419041032   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৯২ ‡gvQv: Lvw`Rv †eMg ‡Qvigvb Avjx f‚Bqv 884419041033   bvw›`bv Kvgvwjqvga¨ f ª̀NvU

২৪৯৩ ‡gvQvt iIkbviv †eMg evwiK gÛj 884419020588  avg‡Kvj SvwU‡ejvB
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২৪৯৪ ‡gvt BqvKze †nv‡mb BDmyd Avjx 884419020589  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৪৯৫ ‡gvt g›Uz †mL Rbx †mL 884419020590  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৪৯৬ ‡gvt Avt gvbœvb nvivb dwKi 884419020591  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৪৯৭ ‡gvt Avt iwk` Imgvb ‡mL 884419020592  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৪৯৮ ‡gvt Zviv †mL wmivR DwÏb 884419020593  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৪৯৯ ‡gvQvt nxiv LvZzb Avkivdzj Bmjvg 884419020594  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০০ ‡gvt Avt mvjvg miKvi Avt KzÏym miKvi 884419020595  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০১ ‡gvt Avqbvj nK  †mvjvqgvb gÛj 884419020596  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০২ ‡gvt †ejøvj †nv‡mb Iqv‡R` Avjx 884419020597  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৩ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb AvQve Avx 884419020598  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৪ ‡gvt Rv©di Avjx Mdzi Avjx 884419020599  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৫ ‡gvt byi †gvnv¤§v` Mdzi Avjx 884419020600  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৬ ‡gvt Avt Avjxg gb‡Qi Avjx 884419020601  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৭ ‡gvt Rqbvj †mL gwng e· 884419020602  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৮ ‡gvt †gviQvjxb Avt gvbœvb 884419020603  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫০৯ ‡gvt Avt gv‡jK miKvi gwRei miKvi 884419020604  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১০ ‡gvt Avt iwk` †mL Rqbvj †mL 884419020605  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১১ ‡gvQvt mywdqv LvZzb myiær †mL 884419020606  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১২ ‡gvt Avj Avwgb miKvi KvjvPvb 884419020607  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৩ ‡gvt nvbœvb miKvi gwRei miKvi 884419020608  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৪ ‡gvt iwng †mL gwng e· 884419020609  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৫ ‡gvt Avt gwZb iwnR †mL 884419020610  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৬ ‡gvt eyjeyj gÛj igRvb Avjx 884419020611  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৭ ‡gvt †Lvi‡k` Avjg BQvnvK Avjx 884419020613  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৮ ‡gvt gwR` †mL ‡Kvievb Avjx 884419020614  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫১৯ Iweib †eMg Rqbvj Av‡e`xb 884419020615  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২০ ‡gvt gwR©bv †eMg  †mv‡jgvb miKvi 884419020617  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২১ ‡gvt evejy miKvi jyrdi ingvb 884419020618  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২২ ‡gvt Avjx AvKevi wekv ‡mL 884419020619  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৩ ‡gvt nv‡Pb †mL wekv †mL 884419020620  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৪ ‡gvt gwbiiæj Bmjvg nvPvb Avjx 884419020621  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৫ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg Av‡bvqvi †nv‡mb 884419020622  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৬ ‡gvt AvRg fzBqv Avey mvB` fzBqv 884419020623  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৭ ‡gvt nhiZ Avjx nvQvb Avjx 884419020624  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৮ ‡gvt †Rvevq ỳj Avkivd Avjx  884419020625  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫২৯ ‡gvt gb‡Qi Avjx AvQve Avjx 884419020626  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩০ ‡gvt gwRei ingvb KwQi DwÏb 884419020627  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩১ ‡gvt nvq`vi Avjx jyrdi ingvb 884419020628  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩২ ‡gvt Av‡Li Avjx Kwig e· 884419020629  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৩ ‡gvQvt mywdqv †eMg mvjvg miKvi 884419020630  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৪ ‡gvt kwd miKvi  †Mvjevi miKvi 884419020631  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৫ ‡gvt †iRvDj Kwig Avt iwk` miKvi 884419020632  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৬ ‡gvt nviæbi iwk` ReŸvi gÛj 884419020633  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৭ ‡gvt wRjøyi ingvb nviybi iwk` 884419020634  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৮ ‡gvt Avt Lv‡jK AvK›` ‡mvbvDjøvn 884419020635  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৩৯ ‡gvt Avkivddzj Avjg AvKevi ‡nv‡mb 884419020636  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪০ ‡gvQvt †i‡nbv †eMg Avt Inve 884419020637  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪১ ‡gvt †Zvdv¾yj ‡nv‡mb Imgvb gÛj 884419020638  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪২ ‡gvt Avt iv¾vK miKvi eRjvi miKvi 884419020639  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৩ ‡gvt Avey e°vi miKvi  †Mvjevi miKvi 884419020640  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৪ ‡gvt Avqbvj nK igRvb †mL 884419020641  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৫ ‡gvt Avt Kv‡`i BbQve Avjx 884419020642  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৬ ‡gvt iwdKzj Bmjvg nv‡mb Avjx 884419020643  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৭ ‡gvt ew` miKvi gvbœvb miKvi 884419020644  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৮ ‡gvt gRby miKvi gvbœvb miKvi 884419020645  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৪৯ ‡gvt Avqye Avjx eRjvi ingvb 884419020646  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫০ ‡gvt †Mvjvc‡Qi †Rvqvi`vi BbQve Avjx 884419020647  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫১ ‡gvt Aveyj †nv‡mb BbQve Avjx 884419020648  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫২ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb b‡Qi Lvb 884419020649  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫৩ ‡gvt Avwgi ‡nv‡mb gKeyj †nv‡mb 884419020650  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫৪ ‡gvt AvQveAvjx b‡Qi Lvb 884419020651  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫৫ ‡gvt Avt gwgb Av‡Qi Avjx 884419020653  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫৬ ‡gvt  †RjnK gÛj  †gvnv¤§v` gÛj 884419020654  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫৭ ‡gvt AvKivg miKvi gvbœvb miKvi 884419020655  avg‡Kvj SvwU‡ejvB
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২৫৫৮ ‡gvt †`jevi ‡nv‡mb gq`vb †nv‡mb 884419020656  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৫৯ ‡gvt gwdR †mL wiqvR †mL 884419020657  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬০ ‡gvt mvBdyj Bmjvg ev‡ni Avjx 884419020658  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬১ myjvBgvb Bgvb gÛj 884419020659 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

২৫৬২ ‡gvt Rvnv½xi Avjg jvj Pv` gÛj 884419020660  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৩ ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb Ryovb gÛj 884419020661  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৪ ‡gvt byiæj †mL Ryovb gÛj 884419020662  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৫ ‡gvt †Mvjevi †mL iwng e· 884419020663  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৬ ‡gvt nvwg` gÛj MvRx gÛj 884419020664  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৭ ‡gvt  Avt Avjxg gÛj Imgvb gÛj 884419020665  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৮ ‡gvt eveyj Avn‡g` ‡ejøvj miKvi 884419020666  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৬৯ ‡gvt Rûiæj Bmjvg gwRei ingvb 884419020667 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭০ ‡gvt gKeyj †nv‡mb IwQb DwÏb 884419020668 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭১ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ‡nv‡mb Avjx 884419020669 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭২ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ‡nv‡mb Avjx 884419020670 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৩ ‡gvt †nv‡mb Avjx Avãyj †mL 884419020671 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৪ ‡gvt AvKevi Avjx wekv  †mL 884419020672 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৫ ‡gvt Avt ev‡Zb wekv  †mL 884419020673 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৬ ‡gvt Aveyj †nv‡mb wekv  †mL 884419020674 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৭ ‡gvt  myRveZ Avjx iwk` gwjøK 884419020675 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৮ ‡gvt kvwnb AvK›` Avt nvwg` 884419020676 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৭৯ ‡gvt Zv‡ni Avjx AvRvnvi Avjx 884419020677 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৮০ ‡gvt Av‡nR DwÏb  †gvRv‡¤§j nK 884419020678 Rv½vjMvZx SvwU‡ejvB

২৫৮১ ‡gvt Rvwn` nvmvb kvgmyj Avjg 884419020689  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৮২ gyKzj †mL dRj †mL 884419020697 avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৮৩ ‡gvt Avt gwgb IwQg gÛj 884419020747  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৮৪ ‡gvt eiKZ gÛj igRvb gÛj 884419020748  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৮৫ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb nv‡Pb Avjx 884419020749  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

২৫৮৬ Av: gv‡jK ‡Mvjvg gv‡R` 884419020903 ga¨ f ª̀NvU bvUvgvivSvwU‡ejvB

২৫৮৭ ‡gvt GQvnvK Avjx Bdmye Avjx 884419030002   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৮৮ ‡gvt kvšÍvnvi Avjx gb‡Qi Avjx 884419030003   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৮৯ ‡gvt wRqvDj nK Avt †mvevnvb 884419030004   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯০  †gvt wbRvg †mL gyRv‡ni †mL 884419030005   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯১ ‡gvt Avt iv¾vK evby AvK›` 884419030006   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯২ ‡gvQvt Bigv`vb dRi Avjx 884419030007   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৩ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg bv‡qe Avjx 884419030008   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৪ Avt Avey Kvjvg  †Rj‡nv‡mb 884419030009   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৫ ‡gvt gvwbK †mL  †gvRvnvi †mL 884419030010   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৬ ‡gvt byiæj nK ‡mvjvqgvb 884419030011   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৭ ‡gvt Kv‡kg Avjx Avt Rwjj 884419030012   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৮ ‡gvt Bdmye Avjx gKeyj †nv‡mb 884419030013   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৫৯৯ ‡gvt Avt iv¾vK Avt AvwRR 884419030014   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০০ ‡gvt gv‡jK AvK›` Rûiæj nK 884419030015   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০১  †gvt Qv‡KvqvZ ‡nv‡mb ïKzi Avjx 884419030016   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০২ ‡gvt nhiZ Avjx gKeyj †nv‡mb 884419030017   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৩ ‡gvt †njvj AvK›` BmgvBj †nv‡mb 884419030018   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৪ ‡gvt Bgvb Avjx AvK›` gKeyj †nv‡mb 884419030019   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৫ ‡gvt gwbiæj Bmjvg gmwjg DwÏb 884419030020   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৬ ‡gvt myjZvb †nv‡mb A‡n` Avjx 884419030021   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৭ ‡gvt GQvnvK Avjx gyRv‡ni Avjx 884419030022   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৮ ‡gvt Avkivd Avjx BmgvBj †nv‡mb 884419030023   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬০৯ ‡gvQvt †Rv‡e`v †eMg byiæ¾vgvb 884419030024   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১০ ‡gvQvt wkwiqv ‡eIqv byiæj nK 884419030025   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১১ ‡gvQvt iægvbv †eMg AvjvDwÏb 884419030028   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১২ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb  †m‡K›`vi Avjx 884419030029   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৩ ‡gvt AvdRvj †nv‡mb gb‡Qi Avjx 884419030030   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৪ ‡gvt byi †nv‡mb AveevQ Avjx 884419030031   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৫ ‡gvQvt †invbv †eMg Lwjjyi ingvb 884419030032   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৬ ‡gvt kvšÍvnvi AvK›` byiæj AvK›` 884419030033   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৭ ‡gvt gRby †iRv byi †gvnv¤§v` 884419030034   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৮ ‡gvQvt kvwšÍ LvZzb byiæj AvK›` 884419030035   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬১৯ ‡gvt Rvjvj DwÏb Avt gwR` AvK›` 884419030036   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২০ ‡gvt AvjvDwÏb byi †gvnv¤§v` 884419030037   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২১ ‡gvt kvgQzj nK AvK›` ‡mvbvDjøvn 884419030038   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB
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২৬২২ ‡gvt jwZd AvK›` gwZqvi ingvb 884419030039   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৩  byi †gvnv¤§v` ‡g‡ni Avjx 884419030040   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৪ ‡gvt Aveyj nv‡kg gKeyj †nv‡mb 884419030041   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৫ ‡gvt Avt iv¾vK ‡m‡K›`vi Avjx 884419030042   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৬ ‡gvt `wei DwÏb gwRei ingvb 884419030043   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৭ ‡gvQvt P¤úv †eMg gwRei Avjx 884419030044   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৮ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb gb‡Qi Avjx 884419030045   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬২৯ ‡gvt Avt iwk` Imgvb Mwb 884419030046   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩০ ‡gvt Avt gv‡jK †mL Avt †Qvevnvb †mL 884419030047   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩১ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv myRveZ Avjx 884419030048   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩২ ‡gvt Avt Kv‡`i ‡mvbvDjøvn AvK›` 884419030049   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৩  †gvt †gvRv‡¤§j nK AvK›` AvwRRj nK 884419030050   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৪  †gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb `wei DwÏb 884419030051   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৫  †gvt †gvZv‡je †nv‡mb AvwRRj nK 884419030052   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৬ ‡gvt †mivRyj Bmjvg Ave ỳjøv‡nj Kvdx 884419030053   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৭ ‡gvt bRiæj Bmjvg AvwRRj nK 884419030054   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৮ ‡gvt byibex †mL AvQve Avjx 884419030055   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৩৯ ‡gvt †giRyj Bmjvg Avqbvj nK 884419030056   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪০  †gvt dwi ỳj †mL kvnRvnvb 884419030057   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪১  †gvt bRiæj Bmjvg Avt gwR` 884419030058   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪২ ‡gvt †`jevi ‡`ivR Avjx 884419030059   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৩  †gvQvt jwZdv †eMg kvRvnvb Avjx AvK›` 884419030061   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৪ ‡gvt Pvb wgqv mv‡ne Avjx 884419030062   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৫ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb ‡Rj‡nv‡mb AvK›` 884419030063   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৬ ‡gvt †gvKv‡Ïm Avjx AvwRRj nK 884419030065   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৭ ‡gvt †gvR`vi miKvi nvivb miKvi 884419030067   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৮ ‡gvt Avt nvwjg Bdmye Avjx AvK›` 884419030068   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৪৯ ‡gvt kvRvnvb Avjx mv‡ne Avjx 884419030069   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫০ ‡gvQvt Pvqbv †eMg kvnv Avjx 884419030070   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫১ ‡gvt AvK‡Q` Avjx gb‡Qi Avjx 884419030071   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫২ ‡gvt nv‡iR Avjx Bgvb Avjx 884419030072   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৩ ‡gvt Avt Qvgv` kg‡mi Avjx 884419030073   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৪ ‡gvt dwi ỳj gÛj Bgvg Avjx 884419030074   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৫ ‡gvt AvjZve †nv‡mb bwQgywÏb 884419030075   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৬  †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb myRveZ Avjx 884419030076   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৭ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ïKzi Avjx 884419030077   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৮ ‡gvt ïKzgywÏb Aveyj nv‡kg 884419030078   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৫৯ ‡gvt Rûiæj Bmjvg Iqv‡n` Avjx 884419030079   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬০ ‡gvt Avt iv¾vK Aveyj †nv‡mb 884419030080   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬১  †gvt Avey nvwbd Pv› ỳj¨v †mL 884419030081   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬২ ‡gvt kvgQzj nK AvK›` mv‡ne Avjx 884419030082   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৩ ‡gvQvt bvwmgv †eMg Avt Kv‡`I 884419030083   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৪  †gvt †givRyj nK AvK›` dRj AvK›` 884419030084   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৫ ‡gvt Qvjvg gÛj `ki Avjx 884419030085   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৬  †gvt AvdQvi Avjx miKvi M¸bx miKvi 884419030086   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৭ ‡gvt dRj ZvjyK`vi AvZvDwÏb 884419030087   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৮  †gvt byi †nv‡mb igRvb Avjx 884419030088   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৬৯  †gvt kvnv`Z Avjx byiæj AvK›` 884419030089   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭০ ‡gvt Avt Inve Avjx gwZqvi ingvb 884419030090   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭১ byi †gvnv¤§v` gwni DwyÏb 884419030091   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭২ ‡gvt AveyZviv AvK›` mv‡ne Avjx 884419030092   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৩ ‡Mvjevi †nv‡mb Imgvb Mwb 884419030093   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৪  †gvt byi †nv‡mb gwni DwÏb 884419030094   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৫ QvBdzj Bmjvg Iqv‡n` Avjx 884419030095   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৬ ‡gvt AvjnvR Avjx AvbQvi Avjx 884419030096   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৭ ‡gvt Avt nvwjg Aveyj †nv‡mb 884419030097   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৮ ‡gvt ¯^cb Avjx Aveyj †nv‡mb 884419030098   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৭৯ ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419030099   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮০ kÖx g‡bviÄb PvKx ajvB PvKx 884419030100   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮১ kÖx weíe PvKx g‡bviÄb PvKx 884419030101   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮২ ‡gvt cjvb †mL Ryovb Avjx †mL 884419030102   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮৩ ‡gvt gwRei ingvb gb‡Qi Avjx 884419030103   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮৪ ‡gvQvt nvwcRv †eMg iÄy 884419030104   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮৫ ‡gvt gyRv‡¤§j nK A‡n` Avjx 884419030105   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB



ক্রঃ নং কৃলকেয নাভ পতায নাভ ভাতায নাভ কৃপল োড নং মভাফাআপর নম্বয াড়ায নাভ গ্রাকভয নাভ ব্লে

২৬৮৬ ‡gvt BQvnvK Avjx gKeyj †nv‡mb 884419030106   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮৭ ‡gvt kv‡n` Avjx Avnv` e· 884419030107   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮৮ ‡gvt gwgb Zvs dRj Zvs 884419030108   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৮৯ ‡gvt kvnv`Z Avjx Avey  e°vi 884419030109   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯০ ‡gvt Avt iwk` Rnyiæj nK 884419030110   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯১ ‡gvt †gvK‡jQzi ingvb AvwRRj nK 884419030111   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯২ ‡gvt Rvb  e· Kig Avjx 884419030112   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৩ ‡gvQvt AvbRy LvZzb Lwei DwÏb 884419030113   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৪ ‡gvt weï gÛj nvivg gÛj 884419030114   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৫  †gvt iwdKzj Bmjvg Ave ỳjøv‡nj Kvdx 884419030115   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৬ ‡gvt †Mvjvg imyj gyRv‡ni †mL 884419030116   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৭ ‡gvt nhiZ Avjx AvK›` byiæj AvK›` 884419030117   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৮ ‡gvt Avt QvËvi  †gvnv¤§v` Avjx 884419030118   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৬৯৯ ‡gvt Avt jwZd  †gvnv¤§v` Avjx 884419030119   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০০ ‡gvt evejy myRveZ Avjx 884419030120   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০১ ‡gvt Avt nvwjg myRveZ Avjx 884419030121   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০২ ‡gvt Avey gyQv AvK›` gmwjg DwÏb 884419030122   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৩ ‡gvt QvBdzj AvK›` Ryovb AvK›` 884419030123   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৪ ‡gvQvt jvj evby byi †gvnv¤§v` †mL 884419030124   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৫ ‡„gvt nvweei ingvb  †djy`¨v †mL 884419030125   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৬ ‡gvt Pv› ỳj¨v †mL Avt ingvb 884419030126   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৭  †gvt Avkivd †nv‡mb ‡Rj‡nv‡mb 884419030127   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৮ ‡gvt kvRvnvb Avjx †mL gMie Avjx 884419030128   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭০৯ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb Rvb gvmy` 884419030129   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১০  †gvt eyRiZ Avjx AvQve Avjx 884419030130   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১১ ‡gvt DwRi †nv‡mb Rvb gvmy` 884419030131   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১২ ‡gvt Imgvb Mwb Rvb gvgy` 884419030132   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৩ ‡gvt kvn Avjg byiæj nK gÛj 884419030133   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৪ ‡gvt igRvb Avjx gb‡Qi Avjx 884419030134   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৫ ‡gvt †gvRv‡¤§j Avjx gb‡Qi Avjx 884419030135   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৬ ‡gvt AvjZve gÛj gb‡Qi Avjx 884419030136   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৭ ‡gvt †nv‡mb Avjx Rvb gvgy` 884419030137   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৮ ‡gvt Av`g Avjx Mbx miKvi 884419030138   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭১৯ ‡gvt gwZb †mL Pv› ỳj¨v †mL 884419030139   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২০ ‡gvt †givRyj Bmjvg gv½b †mL 884419030140   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২১ ‡gvQvt †ibyKv †eMg eyjeyj Avn‡g` 884419030141   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২২ ‡gvt gb‡Qi Avjx gvwbK DwÏb 884419030142   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৩  †gvt ïKzi Avjx AvQve Avjx 884419030143   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৪ ‡gvt †gbœvZ Avjx Avt evwiK 884419030144   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৫ ‡gvt myRveZ Avjx bwQgDwÏb 884419030145   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৬ ‡gvt Avey mvB` Avt ingvb 884419030146   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৭ ‡gvt Pvjvj AvK›` Avt ingvb 884419030147   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৮ ‡gvt Avt iwk` Avt ingvb 884419030148   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭২৯ ‡gvt Avt gwZb igRvb Avjx 884419030149   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩০ ‡gvt Avj Avwgb Pv› ỳj¨v †mL 884419030150   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩১ ‡gvt mvBdzj miKvi ‡Mvjevi miKvi 884419030151   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩২ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb QeK Avjx miKvi 884419030152   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৩  †gvQvt mygx  byiæ¾vgvb 884419030153   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৪ ‡gvt †bRve Avjx Avt Rwjj 884419030154   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৫ ‡gvt Avt Qvgv` gvb‡Qi Avjx 884419030155   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৬ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb Avt Rwjj 884419030156   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৭ ‡gvt Aveyj Kvjvg gMie Avjx 884419030157   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৮  †gvQvt Avbœv †eMg ‡`ivR Avjx 884419030158   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৩৯  †gvt Rbve Avjx Avt evwiK  884419030160   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪০  †gvt Avt iwk` cÖvs gvwbK cÖvs 884419030161   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪১ ‡gvt Avt QvËvi AvK›` mv‡ne Avjx 884419030162   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪২ ‡gvt Avwgbyi Bmjvg Aveyj Kvjvg †mL 884419030163   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৩ ‡gvt wRqvDj †mL AvwQgywÏb †mL 884419030164   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৪ ‡gvt Avt Lv‡jK Avt Mdzi 884419030165   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৫  †gvt Rnyiæj Bmjvg Avt Qvgv` cÖvs 884419030166   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৬ ‡gvt byiæj Bmjvg Imgvb Mwb 884419030167   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৭ ‡gvt civb Avjx kvRvnvb Avjx 884419030168   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৮ ‡gvt Aveyj Kv‡kg  Avqbvj cÖvs 884419030169   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৪৯ ‡gvt nhiZ Avey e°vi †mL Avt KyÏym y‡mL 884419030170   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB
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২৭৫০  †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv Avey gyQv 884419030171   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫১ ‡gvt Qvgvb AvK›` Avt ingvb 884419030172   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫২ ‡gvt byi †nv‡mb B¾Zzjøv   884419030173   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৩  †gvt Avey wmwÏK †mL   ïKzi Avjx 884419030174   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৪ ‡gvt AvjnvR AvK›` byi †nv‡mb  884419030175   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৫  †gvt kwn ỳj Bmjvg gvb‡Qi Avjx 884419030176   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৬ ‡gvt byiæj Avwgb igRvb Avjx 884419030177   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৭ ‡gvt Avt iDd Rnyiæj nK 884419030178   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৮ ‡gvt †ejøvj †nv‡mb gb‡Qi Avjx 884419030179   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৫৯ ‡gvt †mvjvqgvb AvKei Avjx 884419030180   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬০  †gvt Avt gv‡jK †mL  †`ivR Avjx  884419030181   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬১  †gvt Avt Lv‡jK †mL AvwRR †mL 884419030182   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬২  †gvt kwdKzj Bmjvg eyRiZ Avjx 884419030183   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৩  †gvt gnmxb Avjx  †Rj †nv‡mb 884419030184   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৪  †gvt kvnRvgvj †mL iIkb Avjx 884419030185   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৫  ‡gvt iv‡kj ‡mL   †Mvjevi †mL 884419030186   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৬  †gvt Avt Qvjvg  †nv‡mb Avjx 884419030187   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৭ ‡gvQvt Uzjy †eIqv AvRvnvi Avjx 884419030188   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৮  †gvt AvgRv` †nv‡mb AvRvnvi Avjx 884419030189   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৬৯ ‡gvt Avey Zv‡ni AvRvnvi Avjx 884419030190   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭০ ‡gvQvt Av‡jvdv Rnyiæj Bmjvg 884419030191   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭১  †gvt wjUb AvK›` igRvb Avjx 884419030192   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭২ ‡gvt dinv` Avjx Avey gyQv AvK›` 884419030193   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৩  †gvQvt †mwjbv †eMg nvwcRyj Bmjvg 884419030194   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৪ ‡gvt nvwg` Avjx †mL Kig Avjx 884419030195   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৫  †gvQvt Qv‡Kiv †eMg Avt QvËvi 884419030196   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৬  †gvt gwbiæj Bmjvg Avt nvwKg AvK›` 884419030197   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৭  †gvQvt Lvw`Rv LvZzb  †gvqv‡¾g †nv‡mb 884419030198   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৮ ‡gvQvt Qv‡Kiv †eIqv ‡mvbvDjøvn 884419030199   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৭৯ ‡gvQvt dvwngv †eMg gwni DwÏb 884419030200   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

২৭৮০ ‡gvQvt Rwgjv LvZzb Bgvb Avjx 884419030202     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮১  †gvt AvwbQvi ingvb Avt iwk` 884419030203     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮২  †gvt kvnRvnvb AvK›` AvK‡Kj AvK›` 884419030204     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৩  †gvt iwdKzj fzBqv dRj f‚Bqv 884419030205     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৪ gKeyj †nv‡mb Pv› ỳ AvK›` 884419030206     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৫ ‡gvt me‡Ri Avjx Bqvi e· 884419030207     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৬ ‡gvt RvKvwiqv kvgmyj Avjg 884419030208     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৭ ‡gvt †Mvjevi †nv‡mb jvj gvgy` 884419030209     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৮  †gvt †Zvdv¾j †nv‡mb Bqvi Avjx AvK›` 884419030210     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৮৯  †gvt Avt Avjxg †mL Avt Mdzi †mL 884419030211     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯০  †gvt kwn ỳj Bmjvg AvQve miKvi 884419030212     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯১  †gvt AvQve DwÏb I‡R` miKvi 884419030213     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯২  †gvt bRiæj Bmjvg AvQve DwÏb 884419030214     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৩  †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv Avt Qvgv` 884419030215     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৪ ‡gvQvt Rûiv †eIqv eyÏy f‚Bqv 884419030216     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৫ ‡gvQvt kvwggv †eMg Lwjjyi ingvb 884419030217     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৬ ‡gvt Avt Iqvnve jvj gvgy` 884419030218     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৭ ‡gvt Avt nvwjg ‡Mvjevi †nv‡gb 884419030219     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৮  †gvt Avt nvwKg  †Zvg‡Qi Avjx 884419030220     byi bMi SvwU‡ejvB

২৭৯৯  †gvt Avt Kv‡`i gÛj Avt nvB gÛj 884419030221     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০০  †gvt Avt nvB Qv‡e` Avjx 884419030222     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০১  †gvt AvBqvj f‚Bqv AvdQvi Avjx 884419030223     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০২  †gvt kvnAvjg AvK›` Avt nvwg` 884419030224     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৩  †gvt kvgmyj Avjg ‡mvbvDjøvn 884419030225     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৪ ‡gvt Rvgvj †mL Rg‡ki Avjx 884419030226     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৫ ‡gvt mvBdzj Bmjvg  Rbve Avjx 884419030227     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৬ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg Rbve Avjx 884419030228     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৭ ‡gvt kwn ỳj AvK›` Avt Kv‡`i AvK›` 884419030229     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৮ ‡gvQvt wejwKm LvZzb gy³vi †nv‡mb 884419030230     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮০৯  †gvt †mivRyj Bmjvg Avt ingvb 884419030231     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১০ ‡gvyt Avt KyÏym  †g‡nR e· 884419030232     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১১ ‡gvt Rvgvj †nv‡mb Bqvi e· 884419030233     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১২ ‡gvt †mvinve Avjx Bqvi e· 884419030234     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১৩ ‡gvt †gvK‡Q` gÛj gq`vb Avjx 884419030235     byi bMi SvwU‡ejvB
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২৮১৪  †gvt kwn` AvK›` ‡Mvjevi AvK›` 884419030236     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১৫ ‡gvt †LvKv gÛj evnvR gÛj 884419030237     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১৬  †gvt byivj †mL Rg‡ki Avjx 884419030238     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১৭ ‡gvt kvgmyj Avjg Avt iwk` 884419030239     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১৮ ‡gvt Avt Kv‡`i R ỳ AvK›` 884419030240     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮১৯ ‡gvt Avey Zv‡je f~Bqv Rvgvj DwÏb 884419030241     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২০  †gvQvt kv‡niv LvZzb AvKZvi †nv‡mb 884419030242     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২১  †gvt Avt nvB Bqvi e· 884419030243     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২২  †gvt kvnv`Z †nv‡mb myRveZ Avjx 884419030244     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৩  †gvt Avt Lv‡jK gm‡jg DwÏb 884419030246     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৪  †gvt AvdvR Avjx gwdR DwÏb 884419030247     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৫  †gvt nhiZ Avjx gwdR DwÏb 884419030248     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৬ ‡gvt Avt gv‡jK gq`vb Avjx 884419030249     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৭ ‡gvt Avt Lv‡jK Av‡ni Avjx 884419030250     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৮  †gvt Qvgv` Avjx kg‡mi Avjx 884419030251     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮২৯ ‡gvt wg›Uz Avjx dRj †mL 884419030252     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩০ ‡gvt kvnv`Z †mL AvdQvi Avjx 884419030254     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩১ ‡gvt Qvjvg Avjx AvK‡Kj Avjx 884419030255     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩২  †gvt wRjøyi ingvb Avjx Avn‡g` 884419030256     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৩  †gvt kwdKzj Bmjvg myRveZ Avjx 884419030257     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৪ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg myRveZ Avjx 884419030258     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৫ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419030259     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৬ ‡gvQvt wejwKm ‡eMg AvwbQzi ingvb 884419030260     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৭  †gvt Avey Zv‡ni Av‡ni Avjx 884419030261     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৮ ‡gvt Avt KzÏym AveQvi Avjx 884419030262     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৩৯ Avey Zviv Mwb e· 884419030263     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪০ ‡gvt Rvjvj DwÏb AvRvnvi Avjx 884419030264     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪১ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb AvjZve †nv‡mb 884419030265     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪২ ‡gvt Aveyj Kvjvg Avey gyQv 884419030266     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৩  †gvt Aveyj Kvjvg Avt gvbœvb 884419030267     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৪  †gvt †MvjRvi AvK›` Avt ingvb 884419030268     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৫ ‡gvt wRjøyi ingvb ev`kv gÛj 884419030269     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৬  †gvt QvKvZ Avjx ev`kv gÛj 884419030270     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৭ ‡gvt bRiæj Bmjvg ev`kv gÛj 884419030271     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৮ ‡gvt †gvL‡jQyi ingvb GbQve Avjx 884419030272     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৪৯ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb jvj Pv` 884419030274     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫০ ‡gvt evnvR gÛj Av‡ni Avjx 884419030275     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫১  †gvt Avwgi ‡nv‡mb Avt gwR` 884419030276     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫২ ‡gvt wgRvb †mL QvBdzj †mL 884419030277     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৩ ‡gvt †Mvjvg ingvb Av‡jc DwÏb 884419030278     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৪  †gvt gnmxb Avjx Avt gwR` 884419030279     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৫ ‡gvt Avt gv‡jK Avt gwR` AvK›` 884419030280     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৬ ‡gvt Avt gvbœvb Rwni DwÏb 884419030281     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৭ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avt QvËvi 884419030282     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৮ ‡gvt Avt iwk` gÛj Avt nvwKg 884419030283     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৫৯ ‡gvt eivZ Avjx gÛj Qv‡ei gÛj 884419030284     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬০ ‡gvt Aveyj Kv‡kg  Avt nvwKg 884419030286     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬১ ‡gvt Rvgvj AvK›` AvZve Avjx 884419030287     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬২ ‡gvt ev”Py †mL KwQg DwÏb 884419030288     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৩ byi †gvnv¤§v` gqvb DwÏb 884419030289     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৪ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg KwQg DwÏb 884419030290     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৫ ‡gvt Be‡b QvD` mvBdzj Bmjvg 884419030291     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৬ ‡gvt myiær Rvgvb Avt Mdzi 884419030292     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৭ ‡gvt myiæ¾vgvb jvj Pv` 884419030294     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৮ ‡gvt mvBdzj Bmjvg  AvRvnvi Avjx 884419030295     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৬৯ ‡gvt kwidzj Bmjvg gv‡¾g Avjx 884419030296     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭০ ‡gvt  mvKvZ Avjx evnv ỳi Avjx 884419030297     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭১ ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb GbQve Avjx 884419030298     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭২ ‡gvt Aveyj Kv‡kg  ‡mvbvDjøvn 884419030299     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭৩ †gvt nvweei ingvb Avt Qvgv` 884419030300     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭৪ ‡gvt Avt Kwig gÛj Avey gyQv 884419030301     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭৫ ‡gvt †gvZv‡je gÛj Avey gyQv 884419030302     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭৬ ‡gvt kvnv Avjg gÛj Avey gyQv 884419030303     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭৭ ‡gvt Aveyj Kv‡kg  Ihv‡R` Avjx 884419030304     byi bMi SvwU‡ejvB
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২৮৭৮ ‡gvt AvwZKzj nK Avt Lv‡jK 884419030305     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৭৯ ‡gvt kvmmyj Avjx †mL evnv ỳi Avjx 884419030306     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮০ ‡gvt dRjyj nK Avt gwR` 884419030307     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮১ ‡gvt †nv‡mb Avjx iwngywÏb 884419030308     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮২ ‡gvt kvn Avjg Zviv Zvs 884419030309     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৩ ‡gvQvt ggZv LvZzb Avwgiyj Bmjvg 884419030310     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৪ ‡gvQvt mv‡R`v LvZzb At iDd AvK›` 884419030311     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৫ ‡gvt Avey gyQv ‡ejv‡qZ †nv‡mb 884419030313     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৬ ‡gvt gBbyj nK iæ¯Íg Avjx 884419030314     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৭ ‡gvt Avt mvgv`  †gR e· 884419030315     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৮ ‡gvt Avt QvËvi †mL byivj †mL 884419030316     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৮৯  †gvQvt gvwR`v †eMg Rg‡mi Avjx 884419030317     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯০  †gvQvt Pvqbv †eMg Bw ª̀m Avjx AvK›` 884419030318     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯১ ‡gvt Avt Avjxg AvK›` bRveZ Avjx 884419030319     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯২  †gvt Avt gv‡jK bRveZ Avjx 884419030320     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৩ ‡gvt †Rj nK Avjx jvj Puv` 884419030321     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৪  †gvt Avt gwZb gÛj Avey Zv‡ni 884419030322     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৫  †gvt Aveyj Kvjvg Avt nvwKg 884419030323     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৬  †gvt kwn ỳj gÛj Ryovb gÛj 884419030324     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৭ ‡gvt ïKzi Avjx f‚Bqv AvdQvi f‚Bqv 884419030326     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৮  †gvt Kvjvg gÛj AvgRv` Avjx 884419030327     byi bMi SvwU‡ejvB

২৮৯৯ ‡gvQvt KvRjx LvZzb Avey QvB` AvK›` 884419030328     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০০ ‡gvt kvnv Avjx †mL Avt KyÏym y‡mL 884419030329     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০১ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Avn¤§v` Avjx 884419030330     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০২ ‡gvt Qvjvg gÛj AvgRv` gÛj 884419030331     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৩  †gvnv¤§v` Avjx  †mvjvqgvb 884419030332     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৪ ‡gvt Avt KzÏym Rg‡mi Avjx 884419030333     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৫ ‡gvt Avt †mvevnvb  †gnvR e· †mL 884419030334     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৬ ‡gvt Avt iv¾vK gwdR DwÏb 884419030335     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৭ ‡gvt Avt iv¾vK (Pvb †mL) Avt  Mwb 884419030336     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৮ ‡gvt †ejøvj †nv‡mb AvgRv` Avjx 884419030337     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯০৯ nvRx †gvRv‡¤§j nK nvRx kg‡mi Avjx 884419030338     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১০ ‡gvt kvnv Avjg Rqbyj Av‡e`xb 884419030339     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১১ ‡gvt dRj Lvb Av‡jc Avjx †mL 884419030340     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১২ ‡gvt Kvjvg †mL cveb †mL 884419030341     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৩  †gvt †RjnK gwdR DwÏb 884419030342     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৪ ‡gvt Avt Lv‡jK byi AvK›` 884419030343     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৫ ‡gvt Avt e°vi Avt gvbœvb 884419030344     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৬ †gvt †Mvjvg †nv‡mb Lvb Avjx DwÏb 884419030345     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৭ ‡gvt Avjvwgb miKvi Avt Mdyi miKvi 884419030346     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৮ ‡gvt Avj Avwgb †nv‡mb cveb †mL 884419030347     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯১৯ ‡gvt wnib miKvi  †RjnK miKvi 884419030348     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২০ ‡gvt †RjnK RqbywÏb 884419030349     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২১ ‡gvt ngvqyb Kwei Avt Qvgv` 884419030350     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২২ ‡gvt nvq`vi Avjx †mL AvRvnvi Avjx 884419030351     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৩ ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb Avt iwk` 884419030352     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৪ ‡gvt nvmgZ Avvjx Avt jwZd f‚Bqv 884419030353     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৫ ‡gvt gv‡¾g †nv‡mb nv‡Zg Avjx 884419030354     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৬ ‡gvt Avt nvwKg Qv‡ei gÛj 884419030355     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৭ ‡gvt Avkv ỳj AvK›`  †gvqv‡¾g AvK›` 884419030356     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৮ ‡gvt iæûj Avwgb Rqbyj Av‡e`xb 884419030357     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯২৯ ‡gvt kvwnb †iRv Rqbyj Av‡e`xb 884419030358     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩০ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb evnv ỳi Avjx 884419030359     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩১ MvRx AvjZve †nv‡mb nvRx kg‡mi Avjx 884419030360     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩২ ‡gvt gvbœvb †mL Rvnve· 884419030361     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৩ ‡gvt myjZvb †mL nid Avjx 884419030362     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৪ ‡„gvt Avwgi Avjx RqbywÏb 884419030363     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৫ ‡gvt Avt Rwjj f‚Bqv AvwRRyi ingvb 884419030364     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৬ ‡gvt nvQvb Avjx †mL gwdR DwÏb ‡mL 884419030365     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৭ ‡gvt Av`g Avjx Avt KyÏym †mL 884419030366     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৮ ‡gvt d‡ivR Avjx  †Zvdv¾j †nv‡mb 884419030367     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৩৯ ‡gvt †Zv‡gR Avjx KzÏym Avjx 884419030368     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৪০ ‡gvt nv‡mg Avjx jvj gvgy` 884419030369     byi bMi SvwU‡ejvB

২৯৪১ ‡gvt gwZb AvK›` Rqvb DwÏb 884419030370     byi bMi SvwU‡ejvB
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২৯৪২ ‡gvt Avt Lv‡jK gÛj kg‡mi Avjx 884419030371     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৩ ‡gvt wRbœvn gÛj Avt ingvb 884419030372     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৪ ‡gvt Aveyj Kvjvg  †Mvjevi gÛj 884419030373     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৫ ‡gvt dRjyj nK gZz©Rv †mL 884419030374     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৬ ‡gvt weï gÛj kg‡mi Avjx 884419030375     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৭ ‡gvt Aveyj †nv‡mb nviæb Ai iwk` 884419030376     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৮ ‡gvt Avey kvgv gZz©Rv †mL 884419030378     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৪৯ ‡gvQvt Qvwebv †eMg gRby †mL 884419030379     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫০ ‡gvt Avt Kwig Avt gwR` 884419030380     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫১ ‡gvt Avt Kwig  †KZve Avjx 884419030381     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫২ ‡gvt iwnR DwÏb †mL  †gvqv‡¾g ‡nv‡mb 884419030382     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৩ ‡gvt Avt iDd †mL  †gvqv‡¾g  †mL 884419030383     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৪ ‡gvt AvwRR Avt †nv‡mb 884419030384     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৫ ‡gvt Ave ỳjøv‡nj Kvdx  †Mvjvg wKewiqv 884419030386     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৬ ‡gvt Avt gv‡jK gmwjg gÛj 884419030387     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৭ ‡gvt nvweei ingvb gv‡¾g Avjx 884419030388     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৮ ‡gvt Avt nvB AvdRvj †nv‡mb 884419030389     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৫৯ ‡gvt Avjg nviæb Ai iwk` 884419030390     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬০ ‡gvt Avt nvwg` BDbym gÛj 884419030391     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬১ ‡gvt nvmvb Avjx BDbym gÛj 884419030392     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬২ ‡gvt BDbyQ Avjx evei Avjx 884419030393     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৩ ‡gvt Avt nvB gvI : †gvK‡Q ỳi ingvb 884419030394     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৪ ‡gvt †gvkvid †nv‡mb  †Mvjvg wKewiqv 884419030395     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৫ ‡gvt Avt nvwg`  †KZve Avjx 884419030396     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৬ ‡gvQvt wjwj †eMg nweei gÛj 884419030397     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৭ ‡gvQvt Pvqbv †eMg Avt nvB 884419030398     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৮ ‡gvt wgjb gÛj nvweei ingvb 884419030399     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৬৯ ‡gvt Avt evix AvdRvj †nv‡mb 884419030400     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭০ ‡gvt †gv‡gb gÛj kv‡n` Avjx 884419030401     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭১ ‡gvt `ki Avjx nv‡mb Avjx 884419030402     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭২ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvKei gÛj 884419030403     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৩ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg AvKei †kL 884419030404     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৪ ‡gvt Avt gwR` ‡Lvi‡k` Avjg 884419030405     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৫ ‡gvt †gv³vi †nv‡mb ‡Lvi‡k` Avjg 884419030406     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৬ ‡gvt QvBdzj Bmjvg ‡Mvjevi †kL 884419030407     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৭  †gvt kwn ỳj Bmjvg iwng DwÏb 884419030408     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৮  †gvt myjZvb †kL  †mvevnvb †kL 884419030409     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৭৯ ‡gvt †gvKv‡Ïm AvK›` gwRei ingvb 884419030410     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮০  †gvt ev`kv †kL myjZvb †kL 884419030411     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮১ ‡gvt Avnmvi nvexe myjZvb †kL 884419030412     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮২ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg myjZvb †kL 884419030413     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৩ ‡gvt AvbQvi Avjx Av‡°j Avjx 884419030414     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৪ ‡gvt †LvKv gÛj Bdmyd gÛj 884419030415     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৫ ‡gvt gyKzj †kL nvweeyi ingvb 884419030416     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৬ ‡gvt bRiæj Bmjvg igRvb Avjx 884419030417     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৭ ‡gvt wmivRyj Bmjvg AvKei Avjx 884419030418     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৮ ‡gvt †mv‡jgvb AvKei Avjx 884419030419     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৮৯ ‡gvt †nvjvj DwÏb Avjx AvKei 884419030420     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯০ ‡gvt Kvgvj Avjx AvKei 884419030421     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯১ ‡gvt bvwmi DwÏb AvgRv` Avjx 884419030422     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯২ ‡gvt Rûiæj Bmjvg igRvb Avjx 884419030423     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৩ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ‡QeviZ Avjx 884419030424     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৪ ‡gvt AvKei Avjx gwni DwÏb 884419030425     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৫ ‡gvQvt weDwU LvZzb bRiæj Bmjvg 884419030426     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৬ ‡gvt ew`D¾&vgvb Avey e°vi †kL 884419030427     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৭ ‡gvt wjqvKZ Avjx Avt ingvb 884419030428     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৮ ‡gvQvt RqZzb †bQv AvwRRj nK 884419030429     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

২৯৯৯ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg igRvb Avjx 884419030430     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০০ ‡gvt dRjyj nK igRvb Avjx 884419030431     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০১ byi †gvnv¤§v` Avey e°vi †kL 884419030432     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০২  †gvt gvbœvb gÛj kv‡n` Avjx 884419030433     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০৩ ‡gvt Avt gv‡jK AvKei Avjx 884419030434     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০৪ ‡gvQvt †invbv †eMg kwn ỳj Bmjvg 884419030435     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০৫ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv ‡Mvjvg wKewiqv 884419030436     Pi  byibMi SvwU‡ejvB
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৩০০৬ ‡gvt nviæb miKvi ‡RjnK miKvi 884419030437     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০৭ ‡gvQvt wkwibv †eMg Kvgiæj Bmjvg 884419030438     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০৮  †gvt Avt jwZd AvwRRj nK 884419030439     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০০৯ ‡gvt Gev ỳj nK Zdv¾j nK 884419030440     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১০ ‡gvt Rvwn ỳj Zdv¾j nK 884419030441     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১১ ‡gvQvt R‡e`v †eMg  †Zvdv¾j †nv‡mb 884419030442     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১২ ‡gvt QvBdzj Bmjvg nweei ingvb 884419030443     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৩ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avt gwR` 884419030444     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৪ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg Avt gwR` 884419030445     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৫ ‡gvnv¤§v` Avjx Avt gwR` 884419030446     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৬ ‡gvt Avt Qvgv` GQvnvK Avjx 884419030447     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৭ AvjZve †nv‡mb gKeyj †nv‡mb 884419030448     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৮ QvB`vi gÛj Avey mvgv gÛj 884419030449     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০১৯ ‡gvt kvgmyj nK Avey mvgv gÛj 884419030450     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২০ ‡gvQvt kvwšÍ †eMg Avey mvgv gÛj 884419030451     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২১ ‡gvQvt nv‡Riv ‡eMg Avt QvËvi gÛ…j 884419030452     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২২ ‡gvt Avt ev‡Qi AvwRRj nK 884419030453     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৩ ‡gvt Avt nvwjg Avt ingvb 884419030454     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৪ ‡gvt QvKvIqvZ †nv‡mb GQvnvK Avjx 884419030455     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৫ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡Qvinve Avjx 884419030456     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৬ ‡gvt Avjx Avkivd Avt Avjx 884419030457     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৭ ‡gvt gRbyy AvwbQzi ingvb 884419030458     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৮ ‡gvt bRiæj Bmjvg AvwbQzi ingvb 884419030459     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০২৯ ‡gvt Avt jwZd Avt gwR` 884419030460     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩০ ‡gvt Avkivd Avjx nv‡mg Avjx 884419030461     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩১ ‡gvt Avt nK gÛj ‡gvK‡Q ỳi ingvb 884419030462     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩২ ‡gvt Avt gvbœvb gÛj GQvnvK gÛj 884419030464     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৩ ‡gvt kvnxb †iRv ‡Lvi‡k` Avjg 884419030465     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৪ ‡gvt evnv ỳi cÖvs Aveyj †nv‡mb 884419030466     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৫ ‡gvt ivRy Avn‡g`  †mvinve †mL 884419030467     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৬ ‡gvt Avt Qv‡jK gmwjg DwÏb 884419030468     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৭ ‡gvt wjUb gÛj nweei ingvb 884419030469     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৮ ‡gvQvt †kdvjx LvZzb ‡Mvjvg †nv‡mb 884419030470     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৩৯ ‡gvt Avt Qvgv` AvwbQzi ingvb 884419030471     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪০ ‡gvt Avt KvBDg Avt ingvb 884419030472     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪১ ‡gvnv¤§v` Avjx Avt Mddzi 884419030473     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪২ ‡gvQvt AvwbRv †eMg ‡Qvinve Avjx 884419030474     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৩ ‡gvt byiæj Bmjvg Avt ingvb 884419030475     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৪ ‡gvt Avt nvwKg ‡gvK‡Zj 884419030476     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৫ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb Bqvi e· 884419030477     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৬ ‡gvt †ejøvj †nv‡mb Bqvi e· 884419030478     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৭ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb BmgvBj †nv‡mb 884419030479     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৮ ‡gvt Avn¤§v` Avjx Avt Mddzi 884419030480     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৪৯ ‡gvt jyrdi ingvb f‚Bqv AvQve Avjx 884419030481     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫০ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvKevi †mL 884419030482     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫১ ‡gvt iv¾vK  †gvK‡Zj 884419030483     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫২ ‡gvQvt Kwnbyi Avt Avjvg 884419030484     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৩ ‡gvt Qv‡ivqvi †nv‡mb bvg`vi Avjx 884419030485     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৪ ‡gvt †mivRyj Bmjvg AvKevi Avjx †mL 884419030486     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৫ ‡gvt gwRei ingvb AvZve DwÏb 884419030487     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৬ ‡gvt iv¾vK Rv‡ni gÛj 884419030488     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৭ ‡gvt Rûiæj Bmjvg Avt KzÏym 884419030489     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৮ ‡gvt Zûiæj Bmjvg Avt KzÏym 884419030490     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৫৯ ‡gvQvt Zûiv †eMg Avt KzÏym 884419030491     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬০ ‡gvt gybQyi Avjx †mL Avt M„©dzi 884419030492     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬১ ‡gvt †gvZv‡je †mL  †Qvinve †mL 884419030493     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬২ ‡gvt kvnRvnvb gÛj G‡Äi gÛj 884419030494     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৩ ‡gvt gwdRyj Bmjvg AvKevi †mL 884419030495     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৪ ‡gvt gwgby¾vgvb Avt ingvb 884419030496     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৫ ‡gvt igRvb Avjx Qv‡Ki Avjx 884419030497     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৬ Rvnv½xi gÛj gmwjg gÛj 884419030498     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৭ ‡gvt Zdv¾j cvs AvRMi cÖvs 884419030499     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৮ ‡gvt ‡mvjvqgvb Avt Kv‡`i 884419030500     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৬৯ ‡gvt mgvR GQvnvK Avjx 884419030501     Pi  byibMi SvwU‡ejvB
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৩০৭০ ‡gvt QvBdzj gÛj G‡Äi gÛj 884419030502     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭১ ‡gvt Avt Qvgv` AvKei Avjx 884419030503     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭২ ‡gvt gwbiyj Bmjvg  †mvnive Avjx 884419030504     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৩ ‡gvt Avwgiyj Bmjvg  †mvnive Avjx 884419030505     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৪ ‡gvt Avt mvgv` BDmye gÛj 884419030506     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৫ ‡gvt gywÄj Kzovb Avjx 884419030507     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৬ ‡gvt kvn Avjg evnv ỳi Avjx 884419030508     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৭ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Avt iv¾vK 884419030509     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৮ ‡gvt bRiæj Bmjvg AvKei Avjx 884419030510     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৭৯ ‡gvt  †ejøvj †nv‡mb byi †gvnv¤§v` 884419030512     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮০ ‡gvt  †jvKgvb †nv‡mb AvKei 884419030513     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮১ ‡gvt nvq`vi  Avjx Avt ingvb 884419030514     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮২ ‡gvt  †RjnK †mL AvwRRj nK 884419030515     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৩ ‡gvQvt gwiqg LvZzb kvnRvnvb Avjx 884419030516     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৪ ‡gvt wjUb †mL kvnRvnvb ‡mL 884419030517     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৫ ‡gvt wgjb †mL kvRvnvb †mL 884419030518     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৬ ‡gvt Avt Avjxg kvRvnvb †mL 884419030519     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৭ ‡gvt QziæZ¾vgvb ¸RivZ gÛj 884419030520     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৮ ‡gvt iwk` cÖvs Kvjy cÖvs 884419030521     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৮৯ ‡gvt Avwgi †nv‡mb cÖvs Avt iwk` cÖvs 884419030522     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯০ ‡gvt Avt Rwjj cÖvs AveŸvm Avjx cÖvs 884419030523     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯১ ‡gvt AvgRv` Avjx gbZvR Avjx 884419030524     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯২ ‡gvt Avey Zv‡j cÖvs ev`kv cÖvs 884419030525     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৩ ‡gvt  †ejøvj †nv‡mb ev`kv cÖvs 884419030526     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৪ ‡gvt Avey Zv‡ni ev`kv cÖvs 884419030527     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৫ ‡gvt „‡g‡ni Avjx ev`kv cÖvs 884419030528     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৬ ‡gvt myjZvb †nv‡mb byi †nv‡mb 884419030530     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৭ ‡gvt nvwcRyj myjZvb †kL 884419030531     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৮ ‡gvt Ry‡qj Lvb kvRvnvb Avjx 884419030532     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩০৯৯ ‡gvt Rvnv½xi Avjg ‡iv¯Íg Avjx 884419030533     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০০ ‡gvt Avey mvgv` Avey e°vi †kL 884419030534     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০১ ‡gvt Avjx Avkivd Avey e°vi †kL 884419030535     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০২ ‡gvt eiv` Avjx Avt Mdzi 884419030536     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৩ ‡gvt gRby †mL nvmvb Avjx 884419030537     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৪ ‡gvt  †gvL‡jQzi ingvb Gb‡Ri Avjx 884419030538     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৫ ‡gvt gwdRyj Bmjvg ‡gvL‡jQzi ingvb 884419030539     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৬ ‡gvt Avt AvwRR Avt Kv‡`i 884419030540     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৭ ‡gvt Iqv‡nR DwÏb Gb‡Rj gÛj 884419030541     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৮ ‡gvt Avwgiiæi Bmjvg byi Iqv‡nR DwÏb gÛj 884419030542     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১০৯ ‡gvQvt gvngy`v LvZzb Avt Mddzi gÛj 884419030543     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১০  †gvt Avey Zviv gÛj BDmyd Avjx gÛj 884419030544     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১১ ‡gvt Avt evwi gÛj  †fvjv gÛj 884419030545     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১২ ‡gvt Avt jwZd GQe Avjx gÛ…j 884419030546     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১৩ ‡gvt gvwdKzj Bmjvg Avt evwiK gÛj 884419030547     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১৪ ‡gvt  †Mvjvg mv‡ivqvi  †iv¯Íg Avjx 884419030548     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১৫ ‡gvt gwbiiæj Bmjvg ‡iv¯Íg Avjx 884419030549     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১৬ ‡gvt Avj AvwgZ AvjvDwÏb 884419030550     Pi  byibMi SvwU‡ejvB

৩১১৭ ‡gvt byi Bmjvg gMie Avjx gÛj 884419030551    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১১৮ ‡gvt AvgRv` Avjx ‡gvnv¤§v` Avjx 884419030552    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১১৯ ‡gvt Avt gwZb Avey †nv‡mb 884419030553    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২০ ‡gvt Av‡Qi Avjx ev‡ni Avjx 884419030554    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২১ ‡gvt myiær Rvgvb †mL AvQve Avjx 884419030555    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২২ ‡gvt evnv ỳi Avjx gwni DwÏb 884419030556    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৩ ‡gvt myjZvb Avjg Mb‡Ri Avjx 884419030557    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৪ ‡gvt BmgvBj †mL GRvi DwÏb 884419030558    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৫ ‡gvt gyRvnvi Avjx gwni DwÏb 884419030559    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৬ ‡gvt Avt Qvjvg gyKyj †nv‡mb 884419030560    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৭ ‡gvt Bw ª̀m Avjx Ave ỳj †mL 884419030561    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৮ ‡gyvt Avkivd Avjx evnv ỳi Avjx 884419030562    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১২৯ ‡gvt kvRvnvb Avjx Siæ †kL 884419030563    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩০ ‡gvt Avt iwng ev‡ni Avjx 884419030564    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩১ ‡gvt mvBdzj Bmjvg  AvQve Avjx 884419030567    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩২ ‡gvt Avwidzj Bmjvg AvQve Avjx 884419030568    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩৩ ‡gvt nvmvb gÛj `ki gÛj 884419030569    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB
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৩১৩৪ ‡gvQvt QwKbv †eMg Avqbvj nK 884419030570    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩৫ ‡gvt AvjZve †nvimb  †gvnv¤§v` Avjx 884419030571    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩৬ ‡gvt GšÍvR Avjx Ave ỳj †mL 884419030572    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩৭ ‡gvt Avt iv¾vK  †QdvZ Avjx 884419030573    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩৮ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg  †Mvjevi †nv‡mb 884419030574    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৩৯ ‡gvt Avt gwR` nvivb Avjx 884419030575    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪০ ‡gvt Avt Qvgv` Kvgvj DwÏb †mL 884419030576    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪১ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb ‡RbœZ Avjx 884419030577    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪২ ‡gvt kvnAvjg bwQg DwÏb 884419030579    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৩ ‡gvt Avey e°vi †mL kg‡mi Avjx 884419030580    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৪ ‡gvt ev ỳjx †mL Kv‡kg Avjx 884419030581    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৫ ‡gvQvt gv‡R`v †eMg kvnAvjg 884419030583    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৬ ‡gvt AvRvnvi Avjx gwni DwÏb 884419030584    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৭ ‡gvt nweei ingvb eyÏy †mL 884419030585    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৮ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419030586    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৪৯ ‡gvt kvwnbyi Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419030587    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫০ ‡gvt  †`jevi Avjx gyKyj Avjx 884419030588    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫১ ‡gvt Avt gv‡jK Kvgvj DwÏb 884419030589    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫২ ‡gvt Avt Qvjvg iwnR DwÏb 884419030590    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৩ ‡gvt Avt gvbœvb  †gv½jv †mL 884419030591    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৪ ‡gvt Avt Qvjvg  †gv½jv †mL 884419030592    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৫ ‡gvt Av‡nR DwÏb  †d ỳ †mL 884419030593    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৬ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Kvgvj DwÏb 884419030594    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৭ ‡gvt gqbyj miKvi BD‡Qve Avjx 884419030595    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৮ ‡gvt  †gvKv‡Ïm Avjx gqvb DwÏb gÛj 884419030596    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৫৯ ‡gvt  †gvqv‡¾g gÛj gMie Avjx 884419030597    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬০ ‡gvQvt g‡gbv LvZzb Avt gwR` 884419030598    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬১ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419030599    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬২ ‡gvt AvRg Avjx AvQve Avjx 884419030600    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৩ ‡gvt dwKi Puv` gÛj wbRvg DwÏb 884419030601    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৪ ‡gvt  †RjnK †mL ‡QeviZ Avjx 884419030602    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৫ ‡gvt Av‡ni Avjx gMie Avjx 884419030603    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৬ ‡gvt  †Mvjevi †nv‡mb Kzkv †mL 884419030604    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৭ ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb iwnR DwÏb 884419030605    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৮ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg iwnR DwÏb 884419030606    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৬৯ ‡gvt ZzRvg Avjx  †QeviZ Avjx 884419030607    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭০ ‡gvt Avt nvwg` `ki Avjx gÛj 884419030608    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭১ ‡gvt IwQgywÏb †mL K‡Qi Avjx 884419030609    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭২ ‡gvt byibex †mL P› ỳj¨v †mL 884419030610    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৩ ‡gvQvt iwngv †eMg i¯Íg Avjx 884419030611    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৪  †gvQvt nvwcRv LvZzb nv‡Qb Avjx 884419030612    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৫ ‡gvt Lwjjyi ingvb Avt iwk` 884419030613    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৬ ‡gvt Avt QvËvi gq`vb Avjx 884419030614    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৭ ‡gvt Avjvwgb †mL nvweei ingvb 884419030615    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৮ ‡gvt Av`g Avjx AvQve Avjx 884419030616    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৭৯ ‡gvt Avt Qvjvg ‡RbœZ Avjx 884419030617    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮০ ‡gvt Avey mvB` gq`vb Avjx 884419030618    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮১ ‡gvt AvgRv` Avjx gqvb DwÏb gÛj 884419030619    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮২ ‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb Avt KyÏym †mL 884419030620    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৩ ‡gvQvt ivweqv LvZzb nhiZ Avj~x 884419030621    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৪ ‡gvt QvBdzj Bmjvg K‡Qi Avjx 884419030622    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৫ ‡gvt Aveyj Kvjvg ïKzi Avjx 884419030623    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৬ ‡gvt wjUb Avjx †mL weï †mL 884419030624    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৭ ‡gvt gMeyj †nv‡mb gwni DwÏb 884419030625    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৮ ‡gvt ivwKeyj Bmjvg evnv ỳi Avjx 884419030626    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৮৯ ‡gvt Avt gwgb Avey e°vi †kL 884419030627    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯০ ‡gvt gwbiiæj Bmjvg Avt iv¾vK 884419030628    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯১ ‡gvQvt gwnjv †eMg Rqbvj Av‡e`xb 884419030629    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯২  †gvt Kvgiæj Bmjvg Avt QvËvi 884419030630    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯৩ ‡gvt ¯^cb Avjx A‡nR DwÏb 884419030631    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯৪ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvQve Avjx 884419030632    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯৫ ‡gvQvt Z‡gbv LvZzb nhiZ Avjx  884419030633    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯৬ ‡gvt Avt iwk` K‡Qi Avjx 884419030634    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯৭ ‡gvt Avt gwR` iwnR DwÏb 884419030635    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB
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৩১৯৮ ‡gvQvt Avd‡ivRv †eMg Rûiæj Bmjvg 884419030637    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩১৯৯ ‡gvnv¤§v` Avjx ‡Mvjevi ‡nv‡mb 884419030638    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০০ ‡gvt weï †mL nviæ †mL 884419030639    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০১ ‡gvt Avey QvB` ïKzi Avjx 884419030640    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০২ ‡gvt Avt Lv‡jK ïKzi Avjx 884419030641    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৩ ‡gvt mvLvIqvZ †nv‡mb gq`vb Avjx 884419030642    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৪ ‡gvt nvmgZ Avvjx Avey †nv‡mb †mL 884419030643    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৫ ‡gvt Avt gv‡jK Avey Zv‡ni gwjøK 884419030644    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৬ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Avey Zv‡ni gwjøK 884419030645    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৭ ‡gvQvt Kwnbyi †eMg iwdKzj  Bmjvg 884419030646    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৮ ‡gvt kvgmyj nK †mL g½jv †mL 884419030647    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২০৯ ‡gvt Avt Avjxg gv‡¾g †nv‡mb 884419030648    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১০ ‡gvt  †ejøvj †nv‡mb gyKzj †mL 884419030649    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১১ ‡gvt Rûiæj Bmjvg nvweei ingvb 884419030650    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১২ ‡gvt nvmvb Avjx Av`g Avjx 884419030651    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৩ ‡gvt  †LvKv †mL kg‡mi Avjx 884419030652    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৪ ‡gvt kvgmyj Avjg ‡RbœZ Avjx 884419030653    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৫ ‡gvt mvBdzj Bmjvg  Kv›Uz AvQve Avjx Zvs 884419030654    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৬ ‡gvt Aveyj Kv‡kg  `v‡bP †gvjøv 884419030655    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৭  †gvt byiæj Bmjvg  †nv‡mb Avjx 884419030656    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৮ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb gqvb DwÏb 884419030657    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২১৯ ‡gvt byiæj Bmjvg Rqbvj Av‡e`xb 884419030658    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২০ ‡gvt kvnRvnvb Avjx Kwig e· 884419030659    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২১ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419030660    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২২ ‡gvt mvRy †mL Kwig e· †mL 884419030661    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২৩ BQvnvK †mL Kwig e· †mL 884419030662    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২৪ ‡gvQvt kvwnbyi †eMg Avt gvbœvb 884419030663    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২৫ ‡gvt wgjb AvwjgywÏb 884419030664    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২৬ ‡gvt mvB©dzj Bmjvg  †gvsjv †mL 884419030665    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩২২৭ ‡gvt nvq`vi Avjx Bgvb gÛj 884419030668 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩২২৮ ‡gvt Avt iv¾vK Lvb GšÍvR Avjx Lvb 884419030672    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২২৯ ‡gvt Avt nvwKg GšÍvR Avjx Lvb 884419030673    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩০ ‡gvt Avt iwng Avey e°vi wQwÏK 884419030674    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩১ ‡gvt iæ‡ej †nv‡mb Avt AvwRR 884419030675    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩২ ‡gvt Avt KyÏym †mL gyRvnvi Avjx 884419030676    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৩ ‡gvt Rûiæj Bmjvg nweei ingvb 884419030677    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৪ ‡gvt  †m‡K›`vi Avjx Lvb Avt nvwg` Lvb 884419030678    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৫ ‡gvt nvqvZ Avjx AvdQvi Avjx 884419030679    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৬  †gvt  Aveyj †nv‡mb gbme Avjx 884419030680    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৭  †gvt  gKeyj †nv‡mb Aveyj †nv‡mb 884419030681    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৮  †gvt  gybQzi †mL ‡Zv‡gR DwÏb 884419030682    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৩৯ BDbyQ Avjx mv‡KvqvvZ †nv‡mb 884419030683    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪০ ‡gvt Rnyiæj Bmjvg kvRvnvb Avjx 884419030684    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪১  †gvQvt †iv‡Kqv †eMg dinv` Avjx 884419030685    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪২  †gvt AviQvb Avjx v AvQve Avjx 884419030686    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৩ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb Avn¤§v` Avjx 884419030687    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৪ ‡gvt gwZqvi †nv‡mb Avt AvwRR 884419030688    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৫ Imgvb Mbx dqvR DwÏb 884419030689    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৬ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Aveyj †nv‡mb 884419030690    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৭ ‡gvt kwdKzj Bmjvg BmgvBj †nv‡mb 884419030691    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৮ ‡gvt gxi RvKvwiqv gxi †gvnv¤§v` Avjx 884419030693    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৪৯ ‡gvt gxi Avey Rvdi gxi †gvnv¤§v` Avjx 884419030694    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫০ ‡gvt gxi Avt Qvjvg gxi †gvnv¤§v` Avjx 884419030695    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫১ ‡gvt ‡Mvjvg †gv¯Ídv gwbi DwÏb 884419030696    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫২ ‡gvt gvbœvb †mL gwmi DwÏb †mL 884419030697    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৩ ‡gvt gnmxb Avjx Lvb nvq`vi Avjx Lvb 884419030698    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৪ ‡gvt Avey QvB` gwmi DwÏb †mL 884419030699    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৫  †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv Qv‡`K Avjx 884419030700    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৬ ‡gvt Avt AvIqvj Avt †gv‡gb 884419030701    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৭ ‡gvt Rnyiæj Bmjvg gwdR DwÏb 884419030702    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৮ ‡gvt Avt Qvjvg gwbi DwÏb 884419030703    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৫৯ ‡gvt myiæR wgqv ‡Kvev` †nv‡mb 884419030704    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬০ ‡gvt wmivRyj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419030705    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬১ ‡gvt Bw ª̀m Avjx gyRvnvi Avjx 884419030707    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB
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৩২৬২ ‡gvt kvnvbyi Bmjvg AvgvbZ Avjx 884419030708    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৩ ‡gvt wgRvbyi ingvb †mL Rwni DwÏb 884419030709    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৪ ‡gvt Avt nvwg` †mL gybyi DwÏb †mL 884419030710    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৫ ‡gvQvt †nvmbv †eMg gxi Avt QvËvi 884419030711    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৬ ‡gvt †Kvievb Avjx AvRvnvi Avjx 884419030712    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৭ ‡gvt bvwmi DwÏb Avey e°vi wQwÏK 884419030713    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৮ ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb AvRvnvi Avjx 884419030714    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৬৯ ‡gvt kvnvAvjg myiær¾vgvb dwKi 884419030715    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭০ ‡gvt Avt iwng  †Mvjevi †nv‡mb 884419030716    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭১ ‡gvt ivIdvi iwng L. Iqv‡R` Avjx L. 884419030717    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭২ ‡gvt gvngy ỳj Avjg Rqbvj Av‡e`xb 884419030718    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৩ ‡gvQvt cvifxb Qv‡bvqvi †nv‡mb 884419030719    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৪ ‡gvt  †`‡jvqvi †nvmb KwQi DwÏb 884419030720    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৫ ‡gvt AvwbQyi ingvb Rg‡mi gÛj 884419030721    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৬ ‡gvt Avjx AvKevi  †Kvievb Avjx 884419030722    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৭ ‡gvt Avt Rwjj Avt iwk` 884419030723    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৮ byi †gvnv¤§v` ‡Mvjvg †nv‡mb 884419030724    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৭৯ ‡gvt Avey QvB` gÛj Rg‡mi Avjx 884419030725    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮০ ‡gvt kvnRvgvj gwRei †mL 884419030726    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮১ ‡gvQvt Qvwebv Bqvmwgb ỳjvj 884419030727    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮২ ‡gvt †jey †mL Avt mvËvi †mL 884419030728    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৩ ‡gvt Avt Lv‡jK AvRvnvi Avjx 884419030729    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৪ ‡gvt Avt Qvgv` Lvb Qwgi DwÏb Lvb 884419030730    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৫ ‡gvt Avt gvbœvb †mL BDmye Avjx 884419030731    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৬ ‡gvt gwZqvi ingvb Avt AvwRR 884419030732    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৭ ‡gvt BDmye Avjx Imgvb Mbx 884419030733    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৮ ‡gvt myRb Avjx Avt Lv‡jK 884419030734    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৮৯ ‡gvt Aveyj Kvjvg Lvb ‡mwjg Lvb 884419030735    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯০ ‡gvt Avt ingvb gq`vb Avjx 884419030736    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯১ ‡gvt Avkivdzj Bmjvg gwbi DwÏb 884419030737    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯২ ‡gvt Avt †mvevnvb Avt AvwRR 884419030738    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৩ ‡gvt kvnvRvb Avjx Av‡bvqvi †nv‡mb 884419030739    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg nweei ingvb 884419030740    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৫ ‡gvt AvKevi Avjx gmwjg Lvb 884419030741    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৬ ‡gvt ibRy †mL Avt gvbœvb 884419030742    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৭ ‡gvt †iRvDj Kwig Avt gvbœvb 884419030743    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৮ ‡gvt Avt evix Lvb Qwgi DwÏb Lvb 884419030744    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩২৯৯ ‡gvt myRveZ Avjx BqvKze Avjx 884419030745    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০০ ‡gvt gvmy` ivbv gwR` miKvi 884419030746    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০১ ‡gvt kvnRvgvj I‡R` Avjx 884419030747    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০২ ‡gvt kvnv`r †nv‡mb QvBdzj Bmjvg 884419030748    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৩ ‡gvt Qv‡ivqvi †nv‡mb AvKevi Avjx 884419030749    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৪ ‡gvt Av‡bvqvi Luv AvKei Luv 884419030750    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৫ ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb wmivRyj Bmjvg 884419030751    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৬ ‡gvt evwiK †mL Avt iwk` †mL 884419030752    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৭ ‡gvt gxi Kvjvg gxi ‡gvnv¤§v` Avjx 884419030753    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৮ ‡gvt kvgmyj Avjg ‡Mvjvg †nv‡mb 884419030754    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩০৯ ‡gvt †Mvjvg †nv‡mb AvK›` AvdRvj †nv‡mb AvK›` 884419030755    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১০ ‡gvt Avt iv¾vK AvK›` AvdRvj †nv‡mb AvK›` 884419030756    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১১ ‡gvQvt Kwnbyi †eMg ‡RjnK 884419030757    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১২ ‡gvt wmivRyj Bmjvg Avt evix 884419030758    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৩ ‡gvt Avt nvwKg myiæZRvgvb 884419030759    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৪ ‡gvt Avwgi †nv‡mb AvK›` AvdRvj †nv‡mb AvK›` 884419030760    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৫ ‡gvt †gvkvid Avjx Lvb kvnv`Z †nv‡mb 884419030761    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৬ ‡gvt Avt KzÏym †mL Avt iwk` †mL 884419030762    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৭ ‡gvt kvgmyj Avjg AvgvbZ Avjx 884419030763    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৮ ‡gvt Avt gv‡jK Lvb Kig Avjx Lvb 884419030764    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩১৯ ‡gvt AvKevi Avjx kg‡mi Avjx 884419030765    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২০ ‡gvt iænyj Bmjvg Lvb ‡m‡K›`vi Avjx Lvb 884419030766    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২১ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv BDmye Avjx 884419030767    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২২ ‡gvt M‡Äi Avjx gÛj Rg‡ki Avjx 884419030768    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২৩ ‡gvt kvgmyj Avjg kg‡mi Avjx 884419030769    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২৪ ‡gvQvt †kdvjx †eMg nvivb Avjx 884419030770    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২৫ ‡gvt †Lvi‡k` Avjg ivIdvi iwng 884419030771    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB
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৩৩২৬ ‡gvt wgivRyj Bmjvg Avt KyÏym 884419030772    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২৭ ‡gvt evei Avjx  †Kvievb Avjx 884419030773    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২৮ ‡gvt byiæj Bmjvg gq`vb Avjx 884419030774    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩২৯ ‡gvt †kL Kvgvj nvweeyi ingvb 884419030775    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩৩০ ‡gvt g›Uz wgqv  †mvinve Avjx 884419030776    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩৩১ ‡gvQvt †iv‡Kqv †eMg iwng †mL 884419030777    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩৩২ ‡gvt QvBdzj Bmjvg gq`vb Avjx 884419030778    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩৩৩ ‡gvt gxi gmwjg DwÏb gxi Iqv‡R` Avjx 884419030779    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩৩৪ ‡gvt kwdKzj Bmjvg Avwgi Avjx 884419030780    ‣mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৩৩৫ ‡gvt AvKivgyj Bmjvg  †iRvDj Kwig wgqv 884419030781     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৩৬ ‡gvt †Mvjvg †gv¯Ídv gIjv e· 884419030782     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৩৭ ‡gvt Mdzi miKvi Avt nvwjg miKvi 884419030783     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৩৮ ‡gvt †ZvZv †nv‡mb wgqv  †Kvev` †nv‡mb 884419030784     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৩৯ ‡gvt Avey Zv‡ni Lvb Aveyj Kv‡kg Lvb 884419030785     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪০ ‡gvt kvgmyj Avjg AvRvnvi Avjx 884419030786     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪১ ‡gvt †RjnK Avjx evei Avjx AvK›` 884419030787     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪২ ‡gvt †idvR gÛj Aveyj Kv‡kg gÛj 884419030788     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৩ ‡gvt †ejøvj †nv‡mb Kvjy cÖvs 884419030789     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৪ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg Avey Zv‡je 884419030790     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৫ ‡gvt byiæj Bmjvg AvQve Avjx AvK›` 884419030791     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৬ L›`Kvi QvBdzj Bmjvg Avey QvB`  884419030792     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৭ ‡gvQvt †Lv‡`Rv LvZzb wcs- ew`D¾vgvb 884419030793     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৮ ‡gvt Avqye Avjx Avt iv¾vK 884419030795     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৪৯ ‡gvQvt gv‡niv †eMg Aveyj Kvjvg AvRv` 884419030796     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫০ ‡gvt e`iæj Avjg gv‡R` Avjx 884419030797     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫১ ‡gvt Avt Kv‡`i Imgvb Mbx 884419030798     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫২ ‡gvt Avt nvB gv‡R` Avjx 884419030799     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৩ ‡gvt nvwdRyi ingvb gv‡R` Avjx 884419030800     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৪ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg Avt Mwb AvK›` 884419030801     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৫ ‡gvt Avt jwZd gwni DwÏb 884419030802     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৬ ‡gvt nviæbi iwk` Avey mvgv 884419030803     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৭ ‡gvt cvkvb gÛj Kvjvg gÛj 884419030804     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৮ ‡gvt Pv› ỳ Lvb i¯Íg Lvb 884419030805     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৫৯ ‡gv~t iæûj Avwgb gÛj Avt AvwRR 884419030806     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬০ ‡gvt gwbiiæj Bmjvg Qv‡jK wgqv 884419030807     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬১ ‡gvt †Lvi‡k` Avjg Zvjy gÛj 884419030808     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬২ ‡gvt Avey gyQv Kvjy cÖvs 884419030809     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৩ ‡gvt Avt QvËvi gwni DwÏb 884419030810     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৪ ‡gvt myjZvb †nv‡mb  †gvKv‡Ïm Avjx 884419030811     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৫ ‡gvt Imgvb Mwb KwQgywÏb 884419030812     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৬ ‡gvt m~h© AvK›` R‡qb AvK›` 884419030813     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৭ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gv‡R` Avjx 884419030814     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৮ ‡gvt  †RjnK cÖvs AvQve cÖvs 884419030815     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৬৯ ‡gvt Avey gyQv miKvi AvRvnvi Avjx 884419030816     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭০ ‡gvt nvmgZ Avvjx Avt nvwjg 884419030817     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭১ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg kwd Avn‡¤§` 884419030818     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭২ ‡gvt Avt evix miKvi byi †gvnv¤§v` 884419030819     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৩ ‡gvt Avt QvËvi miKvi Rqbvj Av‡e`xb 884419030821     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৪ ‡gvt gwdR DwÏb gwni DwÏb 884419030822     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৫ ‡gvt kv‡n` Avjx R‡qb DwÏb 884419030823     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৬ ‡gvt Kv‡Rg AvK›`  †mvevnvb AvK›` 884419030824     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৭ ‡gvt myjZvb Avjx Avt AvwRR 884419030825     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৮ ‡gvt Avt KyÏym †mL ‡ZvRv‡¤§j miKvi 884419030826     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৭৯ ‡gvt Avt mvËvi Avt gvbœvb 884419030827     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮০ ‡gvt AvwbQyi ingvb nvweeyi ingvb 884419030828     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮১ ‡gvt nvweeyi ingvb ZwQi DwÏb 884419030829     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮২ ‡gvt nvweei ingvb K‡Qi DwÏb 884419030830     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৩ ‡gvt Avqbvj nK iwe cÖvs 884419030831     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৪ ‡gvt KwPiæj Bmjvg kwd Avn‡¤§` 884419030832     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৫ ‡gvt Avwgiyj Bmjvg ki` Avjx 884419030833     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৬ ‡gvQvt bvRgv †eMg Rs Beªvwng †nv‡mb 884419030834     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৭ ‡gvQvt ivwRqv †eMg kv‡n` Avjx 884419030835     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৮ ‡gvQvt weDwU †eMg Avwgi †nv‡mb 884419030836     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৮৯ ‡gvt iIkb Avjx byi †gvnv¤§v` miKvi 884419030837     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৩৯০ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡mvbvDjøvn 884419030838     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯১ ‡gvt gxi AvwRRyj nK gxi ewQi 884419030840     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯২ ‡gvt Avt gvbœvb gv‡R` Avjx 884419030841     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৩ ‡gvt Avt nvwjg  †ZvZvnvi 884419030842     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৪ ‡gvt dRj †mL nviæ †mL 884419030843     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৫ ‡gvt kwdKzj Bmjvg myRveZ Avjx 884419030844     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৬ ‡gvQvt wgZz dRjyj nK 884419030845     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৭  †gvt kvRvnvb Avjx byi †gvnv¤§v` 884419030846     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৮ ‡gvt Avt iwk` Igi e· 884419030847     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৩৯৯ ‡gvt mvBdzj Bmjvg iwKei ingvb 884419030848     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০০ ‡gvt †Mvjvg mv†ivqvi AvQve Avjx 884419030849     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০১ ‡gvQvt fvby †eMg g„Z kwn ỳj Bmjvg 884419030850     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০২ ‡gvt Avt Avwjg  †ZvZvnvi  Avjx 884419030851     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৩ ‡gvt Avt nvwKg f‚Bqv dRjvi ingvb 884419030852     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৪ ‡gvt g‡Qi Avjx Av‡ni Avjx 884419030853     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৫ ‡gvt byiæj Bmjvg iwe cÖvs 884419030854     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৬ ‡gvt Avt nvwKg  †nv‡mb Avjx 884419030855     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৭ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvK‡Q` Avjx 884419030856     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৮ ‡gvt QvBdzj Bmjvg ‡mvbvDjøvn 884419030857     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪০৯ ‡gvt AvgRv` Avjx ïKzi Avjx cÖvs 884419030858     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১০ ‡gvt Avt Lv‡jK  †ZvZvnvi Avjx 884419030860     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১১ ‡gvt Avt gv‡jK AvK›` mv‡ne Avjx AvK›` 884419030861     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১২ ‡gvt Aveyj †nv‡mb iwe cÖvs 884419030862     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৩ ‡gvt  †mvjvqgvb miKvi Avt gvbœvb miKvi 884419030863     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৪ ‡gvt ev”Pz L›`Kvi nviæb Avjx L›`Kvi 884419030864     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৫ gxi Avwgi Avjx gxi ewQi DwÏb 884419030865     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৬ ‡gvnv¤§v` Avjx RyjgvZ AvK›` 884419030866     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৭ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb ‡R›`vj Avjx 884419030867     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৮ ‡gvt bexi cÖvs Kvjy cÖvs 884419030868     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪১৯ ‡gvQvt Avwgbv LvZzb wjqvKZ miKvi 884419030869     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২০ ‡gvt •mq` †nv‡mb wgqv  †Mvjevi †nv‡mb 884419030870     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২১ ‡gvt Avmjvg wgqv  †Mvjevi wgqv 884419030871     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২২  †gvt Aveyj †nv‡mb RyjgvZ Avjx 884419030872     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৩ ‡gvt Avwgi †nv‡mb bvwmi DwÏb 884419030873     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৪ ‡gvt Aveyj †nv‡mb Igi Avjx 884419030874     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৫ ‡gvt kvnAvjg AvgRv` †nv‡mb 884419030875     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৬ ‡gvQvt nvwQbv  LvZzb QvB ỳj gÛj 884419030876     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৭ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ‡Lv`ve· 884419030877     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৮ ‡gvt gyiv ỳ¾vgvb cÖvs Avt ReŸvi cÖvs 884419030878     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪২৯ ‡gvt Avt gwR` Igi e· 884419030879     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩০ ‡gvt eyÏy †mL ZwQi DwÏb 884419030880     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩১ ‡gvt ûgvqyb Kwei  †Zvdv¾j †nv‡mb 884419030881     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩২ byi †gvnv¤§v` cÖvs ‡mvbvDjøvn 884419030882     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৩ ‡gvt Rnyiæj Bmjvg ‡Lv`ve· cÖvs 884419030883     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৪ ‡gvt Zv‡Rg Lvb  †RbœZ Lvb 884419030884     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৫ ‡gvt iwKe DwÏb  †mvbvDjøvn 884419030885     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৬ ‡gvt gbRy ingvb Avt gwR` 884419030886     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৭ ‡gvt Qwgi †mL Rwni DwÏb 884419030887     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৮ ‡gvt gywÄj Lvb gK‡ej Lvb 884419030888     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৩৯ ‡gvt Avt Qvjvg Avt nvwg` 884419030890     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪০ ‡gvt AvjZve gÛj evei gÛj 884419030891     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪১ ‡gvt bRiæj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419030892     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪২ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Rqbvj DwÏb 884419030894     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৩ ‡gvt myRve †gvjøv cieZ †gvjøv 884419030895     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৪ ‡gvt AvwbQyi ingvb ‡iRvDi ingvb 884419030896     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৫ ‡gvt gxi †gvbqvi Avjx gxi  †gvkvid Avjx 884419030897     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৬ ‡gvQvt iv‡eqv †eMg AvRvnvi Avjx 884419030898     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৭ ‡gvt  †Rj‡nv‡mb Avt iwk` 884419030899     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৮ ‡gvt Avt Lv‡jK Qwgi †mL 884419030900     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৪৯ ‡gvt Rqbvj Avjx iwe cÖvs 884419030901     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫০ ‡gvt  †Mvjvg †nv‡mb AvRvnvi Avjx 884419030902     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫১ ‡gvt kvnAvjg Lvb evei Avjx Lvb 884419030903     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫২ ‡gvt ‡RjnK †nv‡mb  †RbœZ Lvb 884419030904     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫৩ ‡gvt †givRyj Bmjvg Avt jwZd f‚Bqv 884419030905     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৪৫৪ ‡gvt Avt nvbœvb Avt KyÏym 884419030906     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫৫ ‡gvt Avt AvwRR Avt KzÏym 884419030907     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫৬ ‡gvt Avt nvwg` gwni DwÏb 884419030908     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫৭ ‡gvt †njvj DwÏb Lvb Avt Kv‡`i Lvb 884419030909     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫৮ ‡gvt Avkivdyj evnvR gÛj 884419030910     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৫৯ ‡gvt ibRy f‚Bqv Avt jwZd f‚Bqv 884419030911     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬০ „‡gvt AvjvDwÏb Avt nvwg` 884419030912     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬১ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg K‡Qi DwÏb 884419030913     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬২ ‡gvt dRj †mL ReŸvi Avjx †mL 884419030914     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৩ ‡gvt AvdRvj †nv‡mb gvnZve DwÏb 884419030915     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৪ ‡gvt kvgxg †iRv gKeyj †nv‡mb 884419030916     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৫ ‡gvt S›Uz miKvi Avt Rwjj 884419030917     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৬ ‡gvt nhiZ Avjx miKvi Avey Zv‡ni miKvi 884419030918     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৭ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb AvQvjZ Avjx 884419030919     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৮ ‡gvt †ivKby¾vgvb myRveZ Avjx 884419030920     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৬৯ ‡gvQvt dz‡jvgvjv QvBdzj Bmjvg 884419030921     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭০ ‡gvt mvBdzj Bmjvg byi †gvnv¤§v` 884419030922     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭১ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb evei Avjx gÛj  884419030923     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭২  †gvt Avey QvB` gwni DwÏb 884419030924     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৩ ‡gvt nvmgZ Avvjx gwni DwÏb 884419030925     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৪ ‡gvt wd‡ivR †mL Avt iwk` †mL 884419030926     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৫ ‡gvt Qvjvg Kv‡kg Avjx 884419030927     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৬ ‡gvt Avt Kwig Lvb Av‡qR DwÏb Lvb 884419030928     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৭  †gvt Imgvb MYx KwQgywÏb gÛj 884419030929     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৮ ‡gvt Avt KvBDg miKvi Avt gwR` miKvi 884419030930     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৭৯  †gvt †Mvjvg †gv¯Ídv wgqv kvgmywÏb wgqv 884419030931     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮০ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb AvKmvi Avjx 884419030932     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮১  †gvt Imgvb MYx gv‡R` Avjx 884419030933     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮২ ‡gvt dKiæj Bmjvg gwRei ingvb 884419030934     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৩ ‡gvt Aveyj Kv‡kg gÛj BmgvBj gÛj 884419030935     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৪  †gvQvt nv‡Riv †eMg byiæj Bmjvg 884419030936     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৫ ‡gvt ev””Pz Zvs ‡Mvjevi Zvs 884419030951   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৬ ‡gvt div‡qR Zvs ‡gbnvR Zvs 884419030952   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৭ ‡gvt AvRg Zvs ‡gbnvR Zvs 884419030953   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৮ ‡gvt  †iRvDj Kwig Avt Qvgv` Zws 884419030954   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৮৯ ‡gvt AvwZKzj Zvs Rvgvj Zvs 884419030955   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯০ ‡gvt AvjZve †nv‡mb R‡ei Zvs 884419030956   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯১ ‡gvQvt †nbv LvZzb Gbvgyj nK Zvs 884419030957   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯২ ‡gvt myjZvb Zvs ‡Zvg‡Qi Zvs 884419030958   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৩ ‡gvt †ZvZv wgqv ‡Lvi‡k` Avjg 884419030959   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৪ ‡gvt Avey e°vi Zvs bv‡qe Avjx Zvs 884419030960   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৫ ‡gvQvt ggZv †eMg nvmvb Avjx 884419030961   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৬ ‡gvt †mvinve Zvs ‡gvRv‡¤§j Zvs 884419030962   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৭ ‡gvt AvKZvi †nv‡mb `v‡i¾vgvb 884419030963   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৮ ‡gvt DwKj †nv‡mb `v‡i¾vgvb 884419030964   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৪৯৯ ‡gvt bvwmi DwÏb ingyZzjøvn 884419030965   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০০ ‡gvt nhiZ Zvs w`qvbZ Zvs 884419030966   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০১ ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg gvmy ỳ¾vgvb 884419030968   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০২ ‡gvQvt cvifxb LvZzb evwiK gÛj 884419030969   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৩ ‡gvQvt mywdqv  †`ivRZzjøvn 884419030970   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৪ ‡gvQvt †iby LvZzb gwÄj LvZzb 884419030971   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৫  †gvt gw`bv cÖvs ev ỳjx cÖvs 884419030972   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৬ ‡gvt Avey e°vi ev ỳjx cÖvs 884419030973   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৭ ‡gvt ew`D¾&vgvb BmgvBj ‡nv‡mb 884419030974   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৮ ‡gvt nv‡mg  Zvs M‡ni Zvs 884419030975   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫০৯ ‡gvt gwbiiæj Bmjvg Avt Mwb cÖvs 884419030976   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১০ ‡gvQvt kvgxgv †eMg iwKe DwÏb 884419030977   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১১ ‡gvt †ejvj †nv‡mb gwni DwÏb 884419030978   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১২ ‡gvt iv¾vK Zvs gK‡Q` Zvs 884419030979   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১৩ ‡gvQvt byi Rvnvb Mdzi Zvs 884419030980   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১৪ ‡gvt Ry‡qj ivbv ev`kv Zvs 884419030981   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১৫ ‡gvQvt gv‡jKv  †iRvDj 884419030982   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১৬ ‡gvt AvjZve Zvs ïKyi Zvs 884419030983   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১৭ ‡gvt Avey nvwbd Z‡n¾Rgvj 884419030984   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৫১৮ ¯^cb Zvs Lwjjyi ingvb 884419030985   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫১৯ ‡gvQvt kviwgb †eMg Rvnv½xi ‡nv‡mb 884419030986   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২০ ‡gvt Lwjjyi ingvb Avt KzÏym 884419030987   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২১ ‡gvQvt dwRjv LvZzb Qvgv` Lvb 884419030988   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২২ ‡gvt Avt Qvgv` Lvb  †fvjv Lvb 884419030989   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৩ ‡gvt Iqv‡R` DwÏb gwni DwÏb 884419030990   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৪ ‡gvQvt Avd‡ivRv †eMg ZvnwgQzi ingvb 884419030991   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৫ ‡gvQvt Qeyiv LvZzyb nhiZ Avjx  884419030992   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৬ ‡gvQvt wejwKm  †eMg AvwZKzi ingvb 884419030993   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৭ ‡gvt iweDj gÛj jvj Pv` gÛj 884419030994   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৮ ‡gvQvt AvwQqv †eMg iweDj Bmjvg 884419030995   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫২৯ ‡gvt ev‡Q` Zvs Z‡n¾Rgvj 884419030996   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩০ ‡gvt nvwcRyi ingvb  †mvjvqgvb gvóvi 884419030997   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩১ ‡gvt Aveyj Kvjvg Avt ingvb 884419030998   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩২ byiæj Bmjvg weï Zvs 884419031000   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৩ ‡gvt Bmjvg cÖvs Mbx cÖvs 884419031001   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৪ ‡gvQvt w`jiæev LvZzb bRiæj Bmjvg 884419031002   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৫ ‡gvt Avey Zv‡ni cÖvs AvQve cÖvs 884419031003   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৬ ‡gvt nvmgZ Avvjx myRveZ Avjx 884419031004   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৭ ‡gvt Qvjvg gÛj  †fvjv gÛj 884419031005   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৮ ‡gvt nvwcRyi ingvb gwZqvi ingvb 884419031006   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৩৯ ‡gvt nhiZ Avjx Avt iwk` Zvs 884419031007   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪০ ‡gvt QvKgvb †nv‡mb bRveZ AvK›` 884419031008   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪১ nvRx AvjZve Zvs byiæj nK Zvs 884419031009   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪২ ‡gvQvt iwng †eIqv  †Mvjevi ‡nv‡mb 884419031010   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৩ ‡gvQvt nvwmbv †eMg Avey QvB`  884419031011   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৪ ‡gvt iIkb Avjx bRveZ Avjx 884419031012   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৫ ‡gvt †gv‡gb Zvs KzÏym Zvs 884419031013   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৬ ‡gvQvt ivwRqv LvZzb Avt Qvgv` Zvs 884419031014   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৭ ‡gvt Avt Lv‡jK AvdRvj AvK›` 884419031015   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৮ ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg Avnv` e· 884419031016   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৪৯ ‡gvt evwiK Zvs ‡gvRv‡¤§j nK 884419031017   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫০ ‡gvQvt mywdqv Avt †gv‡gb 884419031018   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫১ ‡gvt bI‡ki cÖvs iwngywÏb cÖvs 884419031019   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫২ ‡gvQvt Avwgbv LvZzb Avt mvjvg 884419031020   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৩ ‡gvt Avwjg gÛj nv‡Pb gÛj 884419031021   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৪ ‡gvt Avt gwR` gwRei ingvb 884419031022   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৫ ‡gvt Avt nvbœvb bRiæj Bmjvg 884419031023   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৬ ‡gvt myjZvb Rqbvj 884419031024   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৭ ‡gvt †Kvievb Avjx nvivb gÛj 884419031026   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৮ ‡gvt Avt iwk` Avt ingvb 884419031027   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৫৯ ‡gvt †ivKb Zvs M‡ni Zvs 884419031028   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬০ ‡gvt nvwcRyi ingvb Av‡ni Avjx 884419031029   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬১ ‡gvt evwiK  †m‡K›`vi Avjx 884419031030   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬২ ‡gvt Avey Kvjvg Q‡ei cÖvs 884419031031   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৩ ‡gvQvt †n‡jbv †eMg AvgRv` gÛj 884419031032   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৪ ‡gvt gv‡jK gÛj nvRx gvbœvb gvóvi 884419031033   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৫ ‡gvt gvbœvb gÛj nv‡Qb gÛj 884419031034   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৬  †gvt Zdv¾j Zvs RwniæwÏb Zvs 884419031035   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৭ ‡gvt Avt Kv‡`i gyQv gÛj 884419031036   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৮ ‡gvt AvjgMxi Zvs kvRvnvb Zvs 884419031037   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৬৯ ‡gvt  †m‡K›`vi cÖvs I‡n` cÖvs 884419031038   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭০ ‡gvQvt ggZvR †eMg Av‡bvqvi †nv‡mb 884419031039   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭১ ‡gvt dRj cÖvs Kvjy cÖvs 884419031040   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭২ ‡gvt Aveyj †nv‡mb bv‡qe Avjx 884419031041   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৩ ‡gvQvt ggZv †eMg ivRy Avn‡g` 884419031042   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৪ ‡gvQvt kvwn`v †eMg Avt nvbœvb 884419031043   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৫ ‡gvt kwn ỳj Zvs ‡jvKgvb Zvs 884419031044   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৬ ‡gvt gvmy` ivbv  †gvnv¤§v` Zvs 884419031045   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৭ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg ‡jvKgvb Zvs 884419031046   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৮ ‡gvQvt wkDjx †eMg kwdKzj Bmjvg 884419031047   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৭৯ ‡gvt jvj Pv` gÛj BqvwQb gÛj 884419031048   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮০ ‡gvt Avt iv¾vK cÖvs ew` cÖvs 884419031049   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮১ ‡gvt kwdKzj cÖvs Avnv`e· cÖvs 884419031050   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৫৮২ ‡gvt dRjyj gÛj nvivb gÛj 884419031051   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৩ ‡gvQvt weDwU †eMg dRjyj Kwig 884419031052   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৪ ‡gvt ev””Pz †nv‡mb  †Mvjevi Zvs 884419031053   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৫ ‡gvt Gg`v ỳj nK  †Kvic Avjx gÛj 884419031054   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৬ ‡gvt AvjgMxi Zvs ev`kv Zvs 884419031055   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৭ ‡gvQvt AvwQqv †eMg Avt nvB 884419031056   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৮ ‡gvt †RjnK gÛj  †Qvevnvb gÛj 884419031057   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৮৯ ‡gvt Pv` Avjx  ‡KZve Avjx 884419031058   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯০ ‡gvt Qvwiqvi ingvb myRveZ Avjx 884419031059   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯১ ‡gvt †cqvi †nv‡mb  †jvKgvb Zvs 884419031060   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯২ ‡gvQvt Qv‡jKv †eMg evnvR DwÏb 884419031061   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৩ ‡gvt dRjyj Kwig Avt ingvb 884419031062   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৪ ‡gvt Pv` wgqv ReŸvi gÛj 884419031063   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৫ ‡gvt †iRvDj Kwig ZwQi DwÏb 884419031064   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৬ ‡gvt AvKevi Avjx iwk` gÛj 884419031065   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৭ ‡gvt nvweeyi ingvb ‡Zvg‡Qi Avjx 884419031066   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৮ ‡gvt evei Avjx AvK›` AvwRR AvK›` 884419031067   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৫৯৯ ‡gvQvt †i‡R`v †eIqv Avkivd Avjx  884419031068   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০০ ‡gvQvt Zviv gb gwRei ingvb 884419031069   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০১ ‡gvt Avt iDd gÛj  Avkivd gÛj 884419031070   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০২ ‡gvt Aveyj Kv‡kg  †Zvdv¾j gÛj 884419031071   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৩ ‡gvt †gvKZvi †nv‡mb cÖvs RwniæwÏb cÖvs 884419031072   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৪ ‡gvt ev‡Zb Zvs RwniæwÏb Zvs 884419031073   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৫ ‡gvt nvwKg Zvs RwniæwÏb Zvs 884419031074   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৬ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg bRveZ Avjx 884419031076   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৭ ‡gvt kvRvnvb Avjx ew`D¾vgvb 884419031077   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৮ ‡gvt Rûiæj Bmjvg AveŸvm Avjx 884419031078   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬০৯ ‡gvt AvwjgywÏb gwRei ingvb 884419031079   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১০ ‡gvt Gg`v ỳj nK kvgmyj nK Zvs 884419031080   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১১ ‡gvt †mivRyj gÛj Avey e°vi 884419031081   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১২ ‡gvt Beªvwng gÛj  †mivRyj gÛj 884419031082   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৩  †gvQvt gwbRv †eMg  †gvwgbyi ingvb 884419031083   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৪ ‡gvQvt wd‡ivR cvifxb RvKvwiqv 884419031084   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৫  †gvt wg›Uz †nv‡mb  †Zvdv¾j 884419031086   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৬ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb `v‡i¾vgvb 884419031087   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৭ ‡gvt evey cÖvs ew`D¾vgvb 884419031088   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৮ ‡gvt QvBdzj Bmjvg nvivb gÛj 884419031089   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬১৯ ‡gvt  †Mvjvg †gv¯Ídv ‡Mvjvg †nv‡mb 884419031090   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২০ ‡gvt Aveyj nv‡kg ‡gvZvnvi 884419031091   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২১  †gvt gKeyj †nv‡mb Bw ª̀m Avjx 884419031092   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২২ ‡gvt Avwgbyj Zvs ‡Zvg‡Qi Zvs 884419031093   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৩ ‡gvt kvnv`Z gÛj gwRei gÛj 884419031094   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৪ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ev‡ni gÛj 884419031095   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৫ ‡gvt Rvgvj Zvs ‡gbnvR Zvs 884419031096   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৬ ‡gvQvt nvwjgv †eMg ‡gvL‡jQzi ingvb 884419031097   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৭ ‡gvt kvnv`Z Avjx Avt ingvb 884419031098   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৮ ‡gvQvt Avmgv †eMg kvgmyj nK 884419031099   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬২৯  †gvQvt ‡Mv‡jQvb †eMg ReŸvi Avjx 884419031101   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩০ ‡gvQvt kvcjv †eMg dRjvi ingvb 884419031102   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩১ ‡gvt Avt gwZb gÛj gwRei gÛj 884419031103   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩২ ‡gvt gvbœvb gÛj gyQv gÛj 884419031104   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৩ ‡gvt Imgvb Mwb gwRei ingvb 884419031105   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৪ ‡gvt Avkv ỳj Bw ª̀m Avjx 884419031106   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৫ ‡gvt nvmvby¾vgvb nhiZ Avjx  884419031107   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৬ ‡gvt bvwRgywÏb Avt Mwb cÖvs 884419031108   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৭ ‡gvt wgjb †nv‡mb Iqvnve gÛj 884419031109   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৮ ‡gvt Avey nvwbd gÛj gvnvZve gÛj 884419031110   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৩৯ ‡gvt kvRvnvb Avjx Avn¤§v`nvmvb Zvs 884419031111   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪০ ‡gvt iwk` gÛj ‡Kvdvj gyÝx 884419031112   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪১ ‡gvt bv‡qe Avjx cÖvs ‡givR cÖvs 884419031113   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪২ ‡gvQvt bvwM©m Av³vi Rvnv½xi Zvs 884419031114   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪৩ ‡gvQvt Av‡jqv †eMg Avt mvjvg 884419031115   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪৪ ‡gvt ‡KZveAvjx gq`vb Avjx 884419031116   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪৫ ‡gvQvt kvwggv cvfxb gwdR DwÏb 884419031117   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৬৪৬ ‡gvQvt Av‡jqv †eMg Avt Rwjj 884419031118   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪৭ ‡gvt mwn ỳj Bmjvg bRveZ Avjx 884419031119   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪৮ ‡gvQvt kvgmybœvnvi kIKZ Avjx 884419031120   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৪৯  †gvQvt Pvqbv †eMg Avt Rwjj 884419031121   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫০ ‡gvQvt byiæbœvnvi †eMg iwdKzj Bmjvg 884419031122   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫১ ‡gvQvt kvwšÍ †eMg kwn ỳj Bmjvg 884419031123   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫২ ‡gvQvt Qv‡bvqviv †eMg Avt gwgb 884419031124   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৩ ‡gvt Zv‡ni gÛj nv‡Pb gÛj 884419031125   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৪ ‡gvQvt AvKwjgv AvwQi DwÏb 884419031126   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৫ ‡gvQvt iv‡njv LvZzb Av‡bvqvi †nv‡mb 884419031127   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৬ ‡gvt gRby cÖvs iIkb Avjx 884419031128   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৭ ‡gvQvt meyiv †eMg ‡mvinve cÖvs 884419031129   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৮ ‡gvQvt AvbRy g‡bvqviv ‡gvnv¤§v` Avjx 884419031130   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৫৯ ‡gvQvt nvmbv evby Pv` wgqv Zvs 884419031131   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬০ ‡gvQvt †kdvjx †eMg iwdKzj Bmjvg 884419031132   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬১ ‡gvt iwdK ReŸvi Avjx 884419031133   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬২ ‡gvt bRiæj Bmjvg weï Zvs 884419031134   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৩ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Avt mvjvg 884419031135   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৪ ‡gvQvt dwi`v †eMg Avt gvbœvb 884419031136   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৫ ‡gvt Rnyiæj iwdKzj Bmjvg 884419031137   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৬ ‡gvQvt nvwmbv LvZzb Avt †gv‡gb 884419031138   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৭ ‡gvQvt AvwQqv †eMg AvgRv` Avjx 884419031139   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৮ ‡gvQvt nvwcRv †eIqv nvq`vi Zvs 884419031140   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৬৯ ‡gvQvt Puv` fvby Avj gvgy` 884419031141   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭০ ‡gvt wg›Uz cÖvs wgiæ cÖvs 884419031142   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭১ ‡gvt Avt Rwjj Siiæ gK‡Q` Avjx 884419031143   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭২ ‡gvt  kvgmy‡Ïvnv  †Mvjevi cÖvs 884419031144   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৩ ‡gvQvt jvKx †eMg bvRgyj Bmjvg 884419031145   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৪ iv‡eqv †eMg byi ‡nv‡mb 884419031146   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৫ ‡gvQvt wkíx Avt nvB 884419031147   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৬ ‡gvQvt Pvqbv †eMg gqbyj nK 884419031148   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৭ ‡gvt iwdKzj  Bmjvg Avey e°vi 884419031149   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৮ ‡gvt wjLb †nv‡mb Rnyiæj Bmjvg 884419031150   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৭৯ ‡gvt Rûiæj Bmjvg ‡Mvjevi †nv‡mb 884419031151   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮০ ‡gvt Avey nvmbv‡qb Rnyiæj Bmjvg 884419031152   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮১ ‡gvt wkcb †nv‡mb nweei ingvb 884419031153   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮২ ‡gvt AvwQKzi gÛj ‡mivRyj Bmjvg 884419031154   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৩ ‡gvt Avj Avwgb Zvs byiæj nK Zvs 884419031155   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৪ ‡gvQvt Avqkv †eMg KzÏym gÛj 884419031156   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৫ ‡gvQvt bviwMm †eMg ivqnvb gÛj 884419031157   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৬ ‡gvQvt wjwcKv †eMg gKeyj †nv‡mb 884419031158   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৭ ‡gvt dinv ỳj Bmjvg iRe Avjx 884419031159   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৮ ‡gvQvt jvKx †eMg wc›Uz cÖvs 884419031160   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৮৯ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg Avqye Avjx 884419031162   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯০ ‡gvQvt jwZdv †eMg Avt QvËvi Zvs 884419031163   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯১ ‡gvt AvRv ỳj Bmjvg Puv` wgqv Zvs 884419031164   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯২ ‡gvt Avt nvwg` nv‡Pb Avjx 884419031165   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৩ ‡gvt †mvjvqgvb ‡nv‡mb  †`‡jvqvi gÛj 884419031166   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৪ ‡gvt Avwgi ‡nv‡mb mivd DwÏb 884419031167   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৫ AveŸvQ Avjx Bw ª̀m Avjx 884419031168   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৬ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡Zvdv¾j Zvs 884419031169   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৭ ‡gvQvt gbRyqviv †eMg ‡Zvdv¾j Zvs 884419031170   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৮ ‡gvQvt Rvnvbviv †eMg dinv` Avjx 884419031171   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৬৯৯ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avt ingvb 884419031172   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০০ ‡gvt Avt ingvb gMie Avjx 884419031173   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০১ ‡gvt iwdKzj Bmjvg Zvs i‡n¾j 884419031174   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০২ ‡gvt bvg`vi Zvs evnv ỳi Zvs 884419031175   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৩ ‡gvQvt AvwKqv LvZzb Gbvgyj nK 884419031176   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৪ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡Lvi‡k` Avjg 884419031177   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৫ ‡gvt AvwRRyi ingvb gvmy` Aveyj †nv‡mb 884419031178   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৬ Aveyj †nv‡mb dRjvi ingvb 884419031179   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৭ ‡gvQvt jvfjx †eMg gRby Zvs 884419031180   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৮ ‡gvQvt kvwšÍ †eIqv Z‡d¾j Zvs 884419031181   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭০৯ ‡gvt wmivRDwÏb Avvn‡g` wmwKg Avjx gÛj 884419031182   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৭১০ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg Rvnve· gÛj 884419031183   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১১ ‡gvt ỳjvj †nv‡mb dRjvi ingvb 884419031184   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১২ ‡gvt bbx †nv‡mb gÛj dRjvi ingvb 884419031185   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৩ ‡gvt Avwgi  †nv‡mb bRveZ Avjx 884419031186   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৪ ‡gvQvt AvKwjgv †eIqv GKivg cÖvs 884419031187   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৫ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Avey e°vi wQwÏK 884419031188   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৬ ‡gvt Rvnv½xi Avjg kvnv`Z gÛj 884419031189   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৭ ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg Avey mvB` cÖvs 884419031190   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৮ ‡gvQvt †iv‡gbv †eMg Avey e°vi wQwÏK 884419031191   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭১৯ ‡gvQvt myigv`vb †eMg ZwQi DwÏb 884419031192   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২০ ‡gvt nvq`vi Avjx gÛj Iqv‡R` Avjx gÛj 884419031193   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২১ ‡gvt Avt iv¾vK gÛj gwRei gÛj 884419031194   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২২ ‡gvt gvbœvb †mL Rqbvj †mL 884419031195   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২৩ ‡gvQvt dzjgvjv Avt evwiK 884419031196   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২৪ ‡gvQvt bvwM©m ‡eMg Rv‡n ỳj Bmjvg 884419031197   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২৫ ax‡i› ª̀bv_ myÎai emšÍ Kzgvi myÎai 884419031198   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২৬ ‡gvt Avt QvËvi Zvs i‡n¾j Zvs 884419031199   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২৭ ‡gvt eveyj †nv‡mb Avnmvb Avjx Zvs 884419031200   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭২৮ ‡gvt gwRei ingvb GbZvR Avjx 884419031201  Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৭২৯ ‡gvt Avt gwR` Kig Avjx 884419031202  Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৭৩০ ‡gvt Lv‡`g miKvi Avt Mwb miKvi 884419031203  Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৭৩১ ‡gvQvt wd‡ivRv †eMg Avt AvwRR 884419031204  Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৭৩২ ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb fvby AvK›` 884419031205  Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৭৩৩ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ¸Uz †mL 884419031206  Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৭৩৪  †gvt †gvqv‡¾g Avjx  †Zvg‡Qi Avjx 884419031211   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৩৫  †gvt g›Uz †mL cvVvb †mL 884419031212   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৩৬ ‡gvt Avkivd Avjx nv‡Pb miKvi 884419031213   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৩৭  †gvt †ZvZv wgqv nid Avjx 884419031214   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৩৮ ‡gvt iy¯Íg Avjx AvK›` ‡mvbvDj¨vn 884419031215   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৩৯ ‡gvt QvËvi †mL Avt gvbœvb †mL 884419031216   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৪০ myRve Avjx byivj Avjx 884419031217   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৪১ ‡gvQv: Rwgjv †eMg gqRg †mL 884419031218   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৪২ ‡gv: kvnvAvjg †mL nvPvb Avjx †mL 884419031219   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৪৩ ‡gv: Av`i Avjx ‡gv: kvnRvgvj 884419031220   byi bMi SvwU‡ejvB

৩৭৪৪ ‡gvt Ggvb Avjx gÛj Avãyj gÛj 884419031221  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৪৫ ‡gvt †MvjRvi †nv‡mb Avt gwR` 884419031222  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৪৬  †gvt iwdKzj gÛj dRjyj nK gÛj 884419031223  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৪৭ ‡gvt Avey Zviv nvivb Avjx 884419031224  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৪৮ ‡gvt ỳjvj †mL GPvnvK †mL 884419031225  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৪৯  †gvQvt wjwj ‡eMg Avt QvËvi 884419031226  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫০  †gvt m‡ivqvw ©̀ gÛj Avey QvB` gÛj 884419031227  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫১ ‡gvt Kzievb Avjx nv‡mb Avjx 884419031228  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫২ ‡gvQvt g‡bvqviv LvZzb Avey e°vi ‡mL 884419031229  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৩ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb BmgvBj  †nv‡mb †mL 884419031230  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৪ ‡gvt †givRyj Bmjvg ‡gvqv‡¾g †nv‡mb 884419031231  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৫ ‡gvQvt Qvwebv Bqvmwgb ‡Lvi‡k` Avjg 884419031232  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৬ ‡gvt dRj †mL ReŸvi †mL 884419031233  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৭ ‡gvt †iRvDj Kwig evnvR DwÏb 884419031234  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৮ ‡gvt Bdmyd gÛj g„Z Rwmg DwÏb 884419031235  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৫৯ dwi`v LvZzb wgjb gÛj 884419031236  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৬০ ‡gv: wgjb †nv‡mb myiæZ¾vgvb gÛj 884419031237  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৬১ ‡gv: gvwbK †nv‡mb Bgvb Avjx gÛj 884419031238  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৬২ ‡gvQv: wkíx LvZzb Bgvb Avjx 884419031239  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৬৩ Avãyj gvbœvb gÛj GPvnvK Avjx 884419031240  Pi byibni SvwU‡ejvB

৩৭৬৪  †gvt Ryjnvm Avjx Av‡bvqvi †nv‡mb 884419031242  •mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৭৬৫ ‡gvt ‡Lvi‡k` Avjg  †`‡jvqvi †nv‡mb 884419031243  •mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৭৬৬  †gvt nvwdRyi ingvb  †`‡jvqvi †nv‡mb 884419031244  •mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৭৬৭ ‡gvQv: myivBqv LvZzb Avãym mvgv` Lvb 884419031245  •mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৭৬৮ mv_x LvZzb kvnve DwÏb 884419031246  •mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৭৬৯ ‡gv: myjZvb Avjx †mL byi  †nv‡mb †mL 884419031247 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭০ Rûiæj Bmjvg Rwjj cÖvgvwbK 884419031248 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭১ kwdKzj Bmjvg Rwmg DwÏb gÛj 884419031249 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭২ kvšÍ AvK›` Avãyi iwk` AvK›` 884419031250 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭৩ ‡gvQvt Avqkv Zvs AvwL kvn Avjg 884419031251   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB
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৩৭৭৪ ‡gvt Rwg ỳj Bmjvg  †Mvjevi  †nv‡mb 884419031252   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭৭৫ ‡gvt †Mvjvg †nv‡mb ‡Kvwdj †nv‡mb gÛj 884419031253   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৭৭৬ ‡gv: Avj Avwgb Bgvb Avjx gÛj 884419031254 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭৭ ‡gv: wicb kvRvnvb †kL 884419031255 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭৮ ‡gvQv: eyjeywj †mL QvLvIqvZ †nv‡mb 884419031256 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৭৯ ‡gv: †gvKv‡Ïm AvK›` gwRei DwÏb 884419031257 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৮০ ‡gv: Rvnv½xi Avjg gmwjg DwÏb gÛj 884419031258 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৮১ ‡gv: kvnxb †iRv ‡Lvi‡k` Avjx †kL 884419031259 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৮২ ‡gv: gvBbyj nK †mL ‡gvkvid Avjx †mL 884419031260 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৮৩ ‡gv: mv‡ne Avjx  †Lvi‡k` Avjx †mL 884419031261 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৮৪ ‡gvQv: dwi`v LvZzb BmnvK cÖvs 884419031262 PibyibMi SvwU‡ejvB

৩৭৮৫ ‡gvt Ievq ỳjøvn Ryovb gÛj 884419040656 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৮৬ ‡gvt iwdKzj Bmjvg  †nv‡mb Avjx 884419040662 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৮৭ ‡gvt Avt nvwjg  †nv‡mb Avjx 884419040663 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৮৮ ‡gvt kvnRvnvb Avjx ‡nv‡mb Avjx 884419040664 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৮৯ ‡gvQvt †i‡nbv †eIqv byiæj Bmjvg 884419040666 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯০ ‡gvt dwKi Puv` mv‡ne Avjx 884419040667 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯১ ‡gvt Avwjg DwÏb M‡ni Avjx 884419040668 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯২ ‡gvt Avey Zviv fvlv gÛj 884419040669 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৩ ‡gvt mvBdzj Bmjvg fvlv gÛj 884419040670 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৪ ‡gvQvt AvwQqv †eMg Avt KyÏym 884419040671 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৫ ‡gvt kvwKj Avn‡g`  †iRvDj Kwig 884419040672 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৬ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Avt nvwjg 884419040673 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৭ ‡gvt Avt Qvjvg  †bRveZ Avjx 884419040674 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৮ ‡gvt Rvgvj DwÏb Rvjvj DwÏb 884419040675 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৭৯৯ ‡gvt nvq`vi Avjx gwZqvi ingvb 884419040676 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০০ ‡gvt †iRvDj Kwig gwZqvi ingvb 884419040677 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০১ ‡gv~t nhiZ Avjx Avt nvwjg 884419040678 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০২ ‡gvt Avey Zviv AvwRRj nK 884419040680 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৩ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg MvRx gÛj 884419040681 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৪ ‡gvQvt †Rvrbv fzBqv BwÄj fzBqv 884419040682 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৫ ‡gvt Qvjvg BwÄj fzBqv 884419040683 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৬ ‡gvt †iRvDj evix g„Z †i¯Íg Avjx 884419040684 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৭  †gvt Kvgiæj Bmjvg Qv‡bvqvi †nv‡mb 884419040685 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৮ ‡gvt nhiZ Avjx ewki DwÏb 884419040686 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮০৯ ‡gvt kvwnbyi Bmjvg Avt nv`x 884419040687 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১০ ‡gvt Avt Qvjvg Qv‡e` Avjx 884419040688 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১১ ‡gvQvt mywdqv wgivR DwÏb 884419040689 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১২ ‡gvt Aveyj Kvjvg MvRx gÛj 884419040691 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৩ ‡gvt AvjZve †nv‡mb iwng gÛj 884419040692 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৪ ‡gvQvt Kgj MvRx gÛj 884419040693 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৫ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg Avt iwng 884419040694 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৬ ‡gvt RyjwdKvi Avjx Avt iwng 884419040695 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৭ ‡gvt Avt gwR` gwRei ingvb 884419040696 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৮ ‡gvt Avt nvwjg Avnv‡¤§` Avjx 884419040697 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮১৯ ‡gvt RvKvwiqv nv‡Zg Avjx 884419040698 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২০ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Av‡ni Avjx 884419040699 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২১ ‡gvt Kv‡`i gÛj ‡Kvievb gÛj 884419040700 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২২ ‡gvt Kz`iZ Avjx gbqvi †nv‡mb 884419040701 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৩ †gvt Avdmvi gÛj ỳjvj gÛj 884419040702 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৪ ‡gvt Avqbvj nK Avt Kv‡`i 884419040703 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৫ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Avt KzÏyQ  884419040704 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৬ †gvQvt kvnvbv †eMg Avt gwR` 884419040705 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৭ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gwRei ingvb 884419040706 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৮ ‡gvt Avt AvwRR bvwRg DwÏb 884419040707 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮২৯ ‡gvt Avdmvi Avjx †kL evei Avjx 884419040708 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩০ ‡gvt ce©Z Avjx ‡Mvjevi †nv‡mb 884419040709 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩১ ‡gvt Aveyj †nv‡mb wiqvR DwÏb 884419040710 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩২ †gvQvt ixbv LvZzb ZQi Avjx 884419040711 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩৩ ‡gvt Avt iwng wiqvR DwÏb 884419040712 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩৪ ‡gvt Avt iv¾vK Avt iwng 884419040713 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩৫ ‡gvt Avt nvwg` eyRiZ Avjx 884419040715 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩৬ ‡gvt Qv‡ivqvi †nv‡mb eyRiZ Avjx 884419040716 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩৭ ‡gvt Avey e°vi wiqvR DwÏb 884419040717 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB
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৩৮৩৮ ‡gvt Avey Rvdi †mL RyeŸvi †mL 884419040718 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৩৯ ‡gvt Qvgv` Avjx RyeŸvi †mL 884419040719 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪০ ‡gvt gRby ‡Qvnive Avjx 884419040720 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪১ ‡gvt Avj gvngy`  †gv‡d¾j 884419040721 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪২ ‡gv~t evejy  ‡gv‡d¾j 884419040722 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৩ ‡gvt QvKvIqvZ †nv‡mb BqvwQb Avjx 884419040723 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৪ ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvK‡ej 884419040724 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৫ ‡gvt †RjnK gK ỳj 884419040725 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৬ ‡gvt Rvnv½xi Avjg byiæj Bmjvg 884419040727 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৭ Avjxg gÛj byi  †gvnv¤§v` 884419040728 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৮ ‡gvt gvgb DwÏb Bgvb Avjx 884419040729 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৪৯ ‡gvt bRiæj Bmjvg Bgvb Avjx 884419040730 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫০  †gvt mvLvIqvr †nv‡mb Puv` Avjx 884419040731 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫১ ‡gvt Igi Avjx myRveZ Avjx 884419040732 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫২ ‡gvt Avt gv‡jK GKivg gÛj 884419040733 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৩ ‡gvt Avt evwiK gÛj &GKivg gÛj 884419040734 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৪ ‡gvt Avt †mvevnvb GKivg gÛj 884419040735 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৫ ‡gvt Avt gvbœvb AvRvnvi Avjx 884419040736 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৬ ‡gvt Gbvgyj †nv‡mb  †iRvDj evix 884419040737 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৭ ‡gvt AvjZve †nv‡mb ‡iv¯Íg Avjx 884419040738 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৮ ‡gvt Avt iwk` AvRvnvi Avjx 884419040739 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৫৯ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419040740 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬০ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡bnvR e· 884419040741 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬১ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡bnvR e· 884419040742 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬২ ‡gvt nvwg ỳj Bmjvg ‡bnvR e· 884419040743 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৩ ‡gvt Avt nvB Lv ivRy Lv 884419040745 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৪ ‡gvt nvQvb Avjx BqvwQb Avjx 884419040746 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৫ ‡gvt Rûiæj Bmjvg AvRvnvi Avjx 884419040747 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৬ ‡gvt KvBqyg gÛj myRveZ Avjx 884419040748 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৭ ‡gvt myiæZ †mL nweei ingvb 884419040749 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৮ ‡gvt nvq`vi Avjx gKeyj †nv‡mb 884419040750 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৬৯ ‡gvt QvKvZ Avjx Zdv¾j †nv‡mb 884419040751 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭০ ‡gvt kvnv`Z †nv‡mb Zdv¾j †nv‡mb 884419040752 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭১ ‡gvQvt AvwQqv †eMg Rvgvj DwÏb 884419040753 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭২  †gvt Avt Rwjj ivRy Lv 884419040754 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৩ ‡gvt Avt nvwg` BQvnvK Avjx 884419040755 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৪ ‡gvt Avkivddzj Bmjvg  †Mvjevi  †nv‡mb 884419040756 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৫ ‡gvt nvweeyi ingvb AvQjvg †nv‡mb 884419040757 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৬ ‡gvQvt kvnvbv †eMg Avt Avwjg 884419040758 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৭ ‡gvt byiæj Bmjvg Avt AvwRR 884419040759 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৮ ‡gvQvt Rûiv LvZzb AvRvnvi Avjx 884419040760 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৭৯ ‡gvt Avt nvwg` gKeyj †nv‡mb 884419040761 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮০ ‡gvQvt ivwRqv LvZzb AvgRv` †nv‡mb 884419040762   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮১ ‡gvt Avt Kwig Avt †mvevnvb 884419040763   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮২ ‡gvt Avt jwZd Rvnve· 884419040764   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৩ ‡gvt Avt gvbœvb miKvi Rvnve· miKvi 884419040765   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৪ ‡gvt Avey eKvi ey›`vbx 884419040766   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৫ ‡gvt Avt iDd ew`D¾vgvb 884419040767   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৬ ‡gvt Avt †RveŸvi Rvjvj DwÏb 884419040768   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৭ ‡gvt Avt nvwjg Avt ingvb 884419040769   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৮ ‡gvt Avt KKzÏym ‡RveŸvi 884419040770   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৮৯ ‡gvt Avkivd Avjx  †Mvjevi ‡nv‡mb 884419040771   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯০ ‡gvt Avt gwgb gwZqvi ingvb 884419040772   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯১ ‡gvt Avt evwiK kvnv`Z 884419040773   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯২ ‡gvQvt dviRvbv †eMg iæûj Avwgb 884419040774   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৩ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvjvDwÏb 884419040775   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৪ ‡gvt Avt gv‡jK AvjvDwÏb 884419040776   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৫ ‡gvt ïKzi Avjx evnv ỳi Avjx 884419040777   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৬ ‡gvt Avt gwZb nhiZ Avjx  884419040778   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৭ ‡gvt †`j‡gvb Avjx Avt KyÏQ 884419040779   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৮ ‡gvt Avt Iqvnve gwRei ingvb 884419040780   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৮৯৯ ‡gvt iwdKzj Bmjvg evnv ỳi Avjx 884419040781   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০০ ‡gvt gv‡¾g †nv‡mb ev‡ni Avjx 884419040782   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০১ ‡gvt nweei ingvb ‡gic Avjx 884419040783   PiMvovevox SvwU‡ejvB
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৩৯০২ ‡gvt Puv` Avjx iwgi Djøvn 884419040784   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৩ ‡gvt ‡gvK‡ej †nv‡mb  †gic Avjx 884419040785   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৪ ‡gvt AvbQvi Avjx ewki DwÏb 884419040786   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৫ ‡gvt ïKzi Avjx evnvR DwÏb 884419040787   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৬ ‡gvt myiæZ Rvgvb  †gv‡gb Avjx 884419040788   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৭ ‡gvt †Kvev` †nv‡mb  †m‡K›`vi Avjx 884419040789   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৮ ‡gvt †gvK‡ej †nv‡mb bRiæj 884419040790   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯০৯ ‡gvt kyKzi Avjx  †jvKgvb †nv‡mb 884419040791   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১০ ‡gvt Avt jwZd wgqv ‡gvqv‡¾g †nv‡mb 884419040792   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১১ ‡gvQvt mvwn`v LvZzb ingZ Avjx 884419040793   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১২ ‡gvt dwi ỳj Bmjvg `wei DwÏb 884419040794   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৩ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb ‡m‡K›`vi Avjx 884419040795   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৪ ‡gvt Qv‡e`Avjx gwRei ingvb 884419040796   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৫ ‡gvt gwni DwÏb bRveZ Avjx 884419040797   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৬ ‡gvt Avt Qvgv` gÛj RyeŸvi gÛj 884419040798   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৭ ‡gvt †gv‡gb Avjx Avt RyeŸvi 884419040799   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৮  †gvt kvgmyj nK kvnRvnvb Avjx 884419040800   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯১৯ ‡gvt †RjnK kvnRvnvb Avjx 884419040801   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২০ ‡gvt By ª̀m Avjx ‡gic Avjx 884419040802   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২১ BqvKze Avjx ‡Zvg‡Qi Avjx 884419040803   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২২ ‡gvt Avt QvËvi gv‡¾g †nv‡mb 884419040804   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৩ ‡gvt gvddzRyi ingvb ‡gv¯Ínvi  Avjx 884419040806   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৪ ‡gvt †gvZvei †nv‡mb gq`vb miKvi 884419040807   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৫ ‡gvt Avt gwgb byi miKvi 884419040808   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৬ ‡gvt Avey mvB` Av‡bvqvi †nv‡mb 884419040809   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৭ ‡gvt gwZqvi ingvb ‡iv¯Íg Avjx 884419040810   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৮ ‡gvt Avwgi ‡nv‡mb gwRei ingvb 884419040811   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯২৯ ‡gvt nvwdRyj Bmjvg  †gvZv‡je 884419040812   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩০ ‡gvQvt Qv‡bvqviv †eMg Avt jwZd 884419040813   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩১ ‡gvt Avt iv¾vK Avt ingvb 884419040814   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩২ ‡gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb Avt iwk` 884419040815   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৩ ‡gvt Aveyj miKvi ewnR DwÏb 884419040816   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৪ ‡gvt Avt gwR` ewnR DwÏb 884419040817   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৫ ‡gvt Avt iv¾vK Avt ingvb 884419040818   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৬ ‡gvQvt jvebx †eMg Avjg miKvi 884419040819   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৭ ‡gvt †iRvDj Kwig Kv‡kg Avjx 884419040820   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৮ ‡gvt gwgbyi ingvb Rvjvj DwÏb 884419040821   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৩৯ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Imgvb Mbx 884419040822   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪০ ‡gv~tdwi ỳj Bmjvg Imgvb Mbx 884419040823   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪১ ‡gvt Avt nvwjg gyRvnvi Avjx 884419040824   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪২ ‡gvt Avt evwiK ‡gvnv¤§v` Avjx 884419040825   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৩ ‡gvt Avt gv‡jK gyRvnvi Avjx 884419040826   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৪ ‡gvQvt kvgmybœvnvi AvKivg 884419040827   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৫ ‡gvt AvKevi †nv‡mb Kvjy gÛj 884419040828   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৬ ‡gvt nygvqyb †mL BmgvBj  †mL 884419040829   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৭  †gvt kwn ỳj Bmjvg Rvnv e· 884419040830   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৮  †gvQvt ivwRqv LvZzb AvgRv` †nv‡mb 884419040831   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৪৯ ‡gvt Avt gvbœvb Rvnv e· 884419040832   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫০ ‡gvt Avt nvwg` nhiZ Avjx  884419040833   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫১ ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ‡Zvg‡Qi Avjx 884419040834   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫২ ‡gvQvt †ikgv LvZzb iæ‡ej 884419040835   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৩ ‡gvQvt mv‡R`v †eMg gwR` †mL 884419040836   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৪ ‡gvt Avqbvj nK gwRei 884419040837   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৫ ‡gvt Bdme Avjx Rvjvj DwÏb 884419040838   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৬ ‡gvt BmnvK Avjx ‡Zvg‡Qi Avjx 884419040839   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৭ ‡gvt nvq`vi Avjx jvj Puv` 884419040840   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৮ ‡gvt nweei ingvb `wei DwÏb 884419040841 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৫৯ ‡gvt Avt jwZd jvj Puv` 884419040842 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬০ ‡gvt ïKzi Avjx evnv ỳi Avjx 884419040843 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬১  †gvt Avt evwiK gwÄj gÛj 884419040844 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬২ ‡gvQvt iywg LvZzb myjvBgvb 884419040845 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬৩ ‡gvQvt wejwKm  †eMg ‡iRvDj evix 884419040846 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬৪ ‡gvt †iRvDj Kwig ‡MvjRvi gÛj 884419040847 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬৫  †gvt byibex  †Zvdv¾j †nv‡mb 884419040848 PiMvovevox SvwU‡ejvB
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৩৯৬৬ ‡gvt dRjyj nK  †mvnive Avjx †mL 884419040851   PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬৭ ‡gvQvt wkíx †eMg Avt nK 884419040872 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬৮ ‡gvt Avwgiiæj AvKei Avjx 884419040910 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৬৯ ‡gvt Avt iwng gÛj Avt Rwjj 884419040911 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭০ ‡gvt †mv‡nj ivbv  †iRvDj evix 884419040918 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭১ ‡gvQvt Qv‡bvqviv Avt jwZd 884419040919 PiMvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭২ ‡gvt wgivRyj Bmjvg Bgvb Avjx 884419040923 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৩ ‡gvt gwb fzBqv gwZqvi ingvb 884419040924 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৪ ‡gvt AvZvDi ingvb ‡iv¯Íg Avjx 884419040925 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৫ ‡gvt byiæj Bmjvg gyQv gÛj 884419040926 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৬ gwdR DwÏb nweei ingvb 884419040929 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৭ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb Rvdi Avjx 884419040930 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৮ ‡gvt wjUb gÛj byi  †gvnv¤§v 884419040946 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৭৯ ‡gvt †Mvjevi †nv‡mb ‡gvnv¤§v` Avjx 884419040947 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৮০ ‡gvt Avt Avwjg miKvi Avt Qvjvg miKvi 884419040948 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৮১ ‡gvt Avigvb Avjx gv‡¾g Avjx 884419040949 nvU Mvovevox SvwU‡ejvB

৩৯৮২  †gvt Aveyj Kvjvg AvKei Avjx 884419301241  •mq`MuvZx SvwU‡ejvB

৩৯৮৩ ‡gvt Avt AvwRR  ce©Z Avjx 8814419030001   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৯৮৪ ‡gvt Avj Avwgb Avt  Mwb 8814419030066   Pi †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৯৮৫  †gvt wgRvbyi ingvb AvwRR †g‡Qi 8814419030273     byi bMi SvwU‡ejvB

৩৯৮৬ ‡gvt gv‡¾g Avjx AvQve Avjx 8814419030565    cyivb †`vMvQx SvwU‡ejvB

৩৯৮৭ ‡gvt gvbœvb Q‡ei Avjx 8814419031085   SvwU‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৯৮৮ ‡gvt Avt iv¾vK ‡mvbvDjøv 8844190302858     byi bMi SvwU‡ejvB

৩৯৮৯ ‡gvt Avt mvjvg Avjv e· cÖvs 8844419030893     gyM‡ejvB SvwU‡ejvB

৩৯৯০ ‡gvt Avt nvB miKvi Gnmvb 884419020541  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯১ ‡gvt nvbœvb miKvi Gnmvb 884419020542  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯২ ‡gvt ‡mvjvqgvb  †RjnK  miKvi 884419020543  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৩ ‡gvt nvb‡Rjv Gnmvb 884419020544  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৪  †gvt nvq`vi Avjx Gnmvb miKvi 884419020545  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৫ ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb IwQg DwÏb 884419020546  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৬  †gvt AvwRR miKvi gwRei ingvb 884419020547  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৭ ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb Iqv‡R` Avjx 884419020548  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৮ ‡gvt AvjZve †nv‡mb AvZvDi ingvb 884419020549  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৩৯৯৯ ‡gvt kvnAvjg miKvi  †Mvjvg mv‡ivqvi 884419020550  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০০ ‡gvt AvnvZb LvZzb  †Mvjvg mv‡ivqvi 884419020551  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০১ ‡gvt †gvR‡¤§j †mL kvgmyj †mL 884419020552  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০২ ‡gvt ‡ZvZv †mL Rqbvj Av‡e`xb 884419020553  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৩ ‡gvt kwdKzj Bmjvg ‡gveviK Avjx 884419020554  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৪ ‡gvt Zv‡ni †mL Bdmyd †kL 884419020555  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৫ „‡gvt nvwbd miKvi nweei ingvb 884419020556  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৬ ‡gvt Avt iv¾vK ‡mvbvDjøvn 884419020557  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৭ ‡gvt †Mvjvg †mL Mbx †mL 884419020558  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৮ ‡gvt kvnxb miKvi Kvjy miKvi 884419020559  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০০৯ ‡gvt i¯Íg Avjx Rbve Avjx 884419020560  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১০ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg igRvb Avjx 884419020561  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১১ ‡gvt Pvb e· ‡mivR †mL 884419020562  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১২ ‡gvt evei Avjx Q‡ãi Avjx 884419020564  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৩ ‡gvt gyKzj ‡nv‡mb BqvKze gÛj 884419020565  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৪ ‡gvt Avey gyQv gÛj ReŸvi gÛj 884419020566  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৫ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` ew`D¾vgvb 884419020567  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৬ byi †gvnv¤§v` ew`D¾vgvb 884419020568  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৭ ‡gvt Avt nvwg` nv‡mg gÛj 884419020569  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৮ ‡gvt kvnRvnvb Avjx wmivR DwÏb 884419020570  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০১৯ ‡gvt Avt Lv‡jK ïKKzi Avjx 884419020571  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২০ ‡gvt Bgvb Avjx †mL bI‡ki Avjx 884419020572  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২১ ‡gvt Avt mvËvi Byw ª̀m Avjx 884419020573  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২২  †„gvt †gvKv‡Ïm f‚Bqv iwng f‚Bqv 884419020574  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৩ ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb Av‡Qi †mL 884419020575  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৪ ‡gvt iv‡kj miKvi GKivg miKvi 884419020576  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৫ ‡gvt †iRvDj Kwig ‡gvKv‡Ïm fzBqv 884419020577  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৬ ‡gvt AvBqvb miKvi byivb miKvi 884419020578  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৭  †gvt Rqbvj Av‡e`xb byivb miKvi 884419020579  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৮ ‡gvt mvnv`Z †nv‡mb byivb miKvi 884419020580  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০২৯ ‡gvt ‡ejvj †nv‡mb Av‡Qi DwÏb 884419020581  avg‡Kvj SvwU‡ejvB
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৪০৩০ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Avt mvgv` miKvi 884419020582  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩১ ‡gvt nvwmbyj Bmjvg Avwgbyj Bmjvg 884419020583  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩২ ‡gvt nvwdRyj Bmjvg Avwgbyj Bmjvg 884419020584  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৩ ‡gvt Avkivd Avjx BqvKze Avjx 884419020585  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৪ ‡gvt Avqye Avjx byiæj nK miKvi 884419020586  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৫ ‡gvt †mvnvM gÛj Avt Inve 884419020587  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৬ ‡gvt Avt Lv‡jK  †mvjvqgvb 884419020750  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৭ ‡gvt Avt iwk`  †Rvbve Avjx 884419020751  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৮ ‡gvt BwjqvQ Avjx QvB ỳj Bmjvg 884419020752  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৩৯ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg AvQve wgR©v 884419020753  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪০ ‡gvt kwn ỳj Bmjvg ‡Qvjvqgvb gÛj 884419020754  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪১ ‡gvt kvn Avjx miKvi nweei ingvb 884419020755  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪২ ‡gvt kvn Avjg IwQg DwÏb 884419020756  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৩ ‡gvt kvRvnvb Avjx ‡Kvievb Avjx 884419020757  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৪ ‡gvt gvgyb miKvi nvQvb Avjx 884419020758  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৫ ‡gvt Rûiæj Bmjvg b‡ki †mL 884419020759  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৬ ‡gvt Avt Rwjj ‡RbœZ Avjx 884419020760  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৭ ‡gvt Avt gv‡jK ïKzi Avjx 884419020761  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৮ ‡gvt †gvRv‡¤§j fzBqv iwng f‚Bqv 884419020762  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৪৯ byi †gvnv¤§v` iRe Avjx 884419020763  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৫০ ‡gvt kvnRvnvb Avjx gv‡¾g †nv‡mb 884419020764  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৫১ ‡gvt kvn Avjg nvwg` AvK›` 884419020765 Rv½vj MvZx SvwU‡ejvB

৪০৫২ ‡gvt Avt gvbœvb Ryovb dwKi 884419020766  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৫৩ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb bRve Avjx 884419020767 Rv½vj MvZx SvwU‡ejvB

৪০৫৪ byiæj Bmjvg bRve Avjx 884419020768 Rv½vj MvZx SvwU‡ejvB

৪০৫৫ ‡gvt mvBddzj Bmjvg ‡nv‡mb Avjx 884419020769 Rv½vj MvZx SvwU‡ejvB

৪০৫৬ ‡gvt kvnAvjg bRve Avjx 884419020770 Rv½vj MvZx SvwU‡ejvB

৪০৫৭ ‡gvQvt Rwibv †eMg dRjvi ingvb 884419020772  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৫৮ ‡gvt †mivRyj †mL ‡Mvjevi †mL 884419020773  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৫৯ ‡gvQvt AvwQqv †eIqv Avey mvB` fzBqv 884419020774  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬০ Avn¤§v` Avjx fzBqv Avey mvB` fzBqv 884419020775  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬১ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡mvbvDjøvn AvK›` 884419020776  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬২ ‡gt Avt iv¾vK  †Mvjevi miKvi 884419020777  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৩ ‡gvt AvQve wgR©v gvidZ wgR©v 884419020778  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৪ ‡gvnv¤§v` fzBqv Avey mvB` fzBqv 884419020779  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৫ ‡gvt Avjxg AvK›` ‡mvbvDjøvn AvK›` 884419020780  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৬ ‡gvt Avkivdyj ‡ejøvj miKvi 884419020781  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৭ ‡gvt BKevj †nv‡mb g„Z jyrdi ingvb 884419020801  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৮ ‡gvt kvgxg †nv‡mb Rqbvj Av‡e`xb 884419020802  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৬৯ ‡gvQvt iwgQv †eMg Av‡Qi †mL 884419020803  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭০ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gwR` gÛj 884419020804  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭১ ‡gvt Avt nK miKvi Bwy ª̀m miKvi 884419020805  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭২ ‡gvt Avt jwZd miKvi Bw ª̀m miKvi 884419020806  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৩ ‡gvt wjUb miKvi jyrdi ingvb 884419020807  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৪ ‡gvQvt iIkbviv †eMg jyrdi ingvb 884419020808  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৫ ‡gvt Avt mvjvg ‡Mvjevi †nv‡mb 884419020809  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৬ ‡gvt BbQve Avjx gRg Avjx 884419020810  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৭ ‡gvt Lwjj †mL gwZ †mL 884419020811  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৮ ‡gvt Avjg AvK›` Mdzi AvK›` 884419020812  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৭৯ ‡gvt iwdKzj Bmjvg nweei ingvb 884419020813 Rv½vj MvZx SvwU‡ejvB

৪০৮০ ‡gvt Avt nvwg` miKvi nv‡Pb Avjx 884419020814  avg‡Kvj SvwU‡ejvB

৪০৮১ ‡gvt Beªvnxg †nv‡mb nv‡Pb Avjx 884419020815  avg‡Kvj SvwU‡ejvB


