
০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

ক্র:নং নার্ নপতা/স্বার্ীি নার্ পু:/র্: ভপশা গ্রার্ ওঃ ইউননয়ন আইনি নং ভর্াবাঃ নঃ নিিাদিি নার্ নিিাদিি ভর্াবাঃ

১  †gvt mvB`vjx B¤§Z Avjx cyiæl K…lK ‡ecvix evox ১ দুল্লা 6116534838896 meyR DwÏb 1918172517

২ GLjvQ Avjx Aveyj †nv‡mb cyiæl K…lK ‡ecvix evox ১ দুল্লা 6116534839548 meyR DwÏb 1918172517

৩ ‡gvQvt QwKbv †eMg nv‡Qb Avjx gwnjv M„wnbx `yjøv ১ দুল্লা 6116534000002 meyR DwÏb 1918172517

৪ nvwm Avt gv‡jK gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839119 meyR DwÏb 1918172517

৫ ‡gvt Bwjqvm KvÂb ‡gvt digvb Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi ১ দুল্লা 6116534003178 meyR DwÏb 1918172517

৬ ‡gvQvt Rûiv LvZzb ‡gvt Q‡g` Avjx gwnjv M„wnbx ‡ecvixcvov ১ দুল্লা 6116534838761 meyR DwÏb 1918172517

৭ dwi`v Avqbvj nK gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839134 meyR DwÏb 1918172517

৮ ‡gvQvt Rvnvbviv LvZzyb ‡gvt wRbœZ  gwnjv M„wnbx ‡ecvixcvo ১ দুল্লা 6116534838714 meyR DwÏb 1918172517

৯ kvnvbvR Av³vi Kvgvj †nv‡mb gwnjv M„wnbx miKvievox ১ দুল্লা 6116534839019 meyR DwÏb 1918172517

১০ ‡Kvwnbyi Av³vi Aveyj †nv‡mb †Kbv gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839078 meyR DwÏb 1918172517

১১ Rv‡gbv AwdDwÏb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839118 meyR DwÏb 1918172517

১২ bvRgv LvZzb iwdK gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839058 meyR DwÏb 1918172517

১৩ nvweeyi ingvb BmgvBj †nv‡mb cyiæl K…lK nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839130 meyR DwÏb 1918172517

১৪ LvwRib †eIqv Bgvb Avjx gwnjv M„wnbx `yjøv ১ দুল্লা 6116534000001 meyR DwÏb 1918172517

১৫ mgjv Rûiv gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839186 meyR DwÏb 1918172517

১৬ dwRjv †eMg Rvjvj gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839048 meyR DwÏb 1918172517

১৭ iæ‡kbv byi Bmjvg gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839153 meyR DwÏb 1918172517

১৮ iæ‡ej wgqv digvb Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi ১ দুল্লা 6116534000161 meyR DwÏb 1918172517

১৯ ‡kdvjx †eMg ‡gvt g‡bœQ Avjx gwnjv M„wnbx Pvbcyi ১ দুল্লা 6116534840059 meyR DwÏb 1918172517

২০ ‡gvQvt gwiqg Pvb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi †QvU ১ দুল্লা 6116534838769 meyR DwÏb 1918172517

২১ ‡gvQvt AvwRib †bQv ‡gvt mg‡ki Avjx gwnjv M„wnbx iNy„bv_cyi †QvU ১ দুল্লা 6116534838821 meyR DwÏb 1918172517

২২ Rv‡gbv Bgvb Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov ১ দুল্লা 6116534840261 meyR DwÏb 1918172517

২৩ ‡gvQvt wgbviv LvZzb ‡gvt Av‡bœQ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ১ দুল্লা 6116534838757 meyR DwÏb 1918172517

২৪ AvjgvQ Avjx Avãyj Mdzi cyiæl K…lK nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839068 meyR DwÏb 1918172517

২৫ ‡gvmv¤§r D‡¤§ KzjQzg ‡gvt AveyeKi wmwÏK gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1Ô দুল্লা 6116534838765 meyR DwÏb 1918172517

২৬ ‡gvt Rvgvj wgqv ‡gvt digvb Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi ১ দুল্লা 6116534838767 meyR DwÏb 1918172517

২৭ ‡gvmvt wkíx Av³vi ‡gvt gMeyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ১ দুল্লা 6116534838850 meyR DwÏb 1918172517

২৮ myiRvb Avãyj gwZb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534839014 meyR DwÏb 1918172517

২৯ wd‡ivR LvZzb Rqbvj Ave`xb gwnjv M„wnbx Qvjov ১ দুল্লা 6116534839739 meyR DwÏb 1918172517

৩০ Rwgjv LvZzb ‡gvt Avt RyyeŸvi gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534000006 meyR DwÏb 1918172517
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৩১ ‡gvmvt Av‡gbv LvZzb ‡gvt †ZvZv wgqv gwnjv M„wnbx iNy„bv_cyi †QvU 1 দুল্লা 6116534838865 meyR DwÏb 1918172517

৩২ iwnZb Rv‡e` gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839176 meyR DwÏb 1918172517

৩৩ ‡iLv AvBqye Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 61165348/39120 meyR DwÏb 1918172517

৩৪ ‡gvt dvRj  †gvt ï°zi Avjx cyiæl K…lK iNybv_vcyi 1 দুল্লা 6116534838778 meyR DwÏb 1918172517

৩৫ ‡gvQvt Lv‡j`v †eMg ‡gvt kwdKzj †eMg gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838791 meyR DwÏb 1918172517

৩৬ ‡gvmv¤§r Qv‡jnv LvZzb ‡gvt Pvb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 611653488830 meyR DwÏb 1918172517

৩৭ ‡gvmvt bvwmgv †eMg ‡gvt Z‡qve Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 3695435081253 meyR DwÏb 1918172517

৩৮ ‡gvt kwid ‡gvt Aveyj †nv‡mb cyiæl K…lK iNybv_vcyi 1 দুল্লা 6116534838759 meyR DwÏb 1918172517

৩৯ `yjvjx ivbx iwe`vm ksKi iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839269 meyR DwÏb 1918172517

৪০ ‡gvt kwdKzj Bmjvg ‡gvt gybQi Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838832 meyR DwÏb 1918172517

৪১ ‡gvt Avjg ‡gvt m¸i    Avjx cyiæl K…lK iN„bv_cyi 1 দুল্লা 6116534838792 meyR DwÏb 1918172517

৪২ ‡gvmv¤§r iwngv LvZzb ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb gwnjv M„wnbx iNy„bv_cyi †QvU 1 দুল্লা 6116534838727 meyR DwÏb 1918172517

৪৩ ‡gvt AvRvnvi Avjx ‡gvt mv‡n` Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838729 meyR DwÏb 1918172517

৪৪ bvwQgv LvZzb ‡gvt †gvdv¾j †nv‡mb gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 61165348340065 meyR DwÏb 1918172517

৪৫ AvwRib Rxeb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839177 meyR DwÏb 1918172517

৪৬ `ywj ivbx iwe`vm `yjvj P›`ª iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534000008 meyR DwÏb 1918172517

৪৭ ivnvZb  †gvm‡jg gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839116 meyR DwÏb 1918172517

৪৮ Qv‡niv Av‡bœQ gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839157 meyR DwÏb 1918172517

৪৯ ‡gvQvt Avwgib  †gvt Avt nK gwnjv M„wnbx iN„bv_cyi 1 দুল্লা 6116534838798 meyR DwÏb 1918172517

৫০ gvwjbv ivbx eg©Y Agj P›`ª eg©Y gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839685 meyR DwÏb 1918172517

৫১ AvQgv LvZzb Kz`iZ Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839065 meyR DwÏb 1918172517

৫২ ‡gvQvt iæ‡gbv LvZzb ‡gvt Kvgvj wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 61165348388848 meyR DwÏb 1918172517

৫৩ ‡gvQvt nvwjgv LvZz„b ‡gvt mv‡n` Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838843 meyR DwÏb 1918172517

৫৪ ‡gvt AvBbwÏb bMi Dw&Ïb cyiæl K…lK iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838776 meyR DwÏb 1918172517

৫৫ Aveyj Kvjvg ‡gvt kvRvnvb cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840774 meyR DwÏb 1918172517

৫৬ ‡gvQvt kvwn`v LvZzb ‡gvt AvKveŸi Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840249 meyR DwÏb 1918172517

৫৭ cvifxb Av³vi ‡gvt AvdRvj nK gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839798 meyR DwÏb 1918172517

৫৮ mv‡niv LvZzb AvRywgqv gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839706 meyR DwÏb 1918172517

৫৯ mywdqv Av³vi ‡gvt Pvb wgqv gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840727 meyR DwÏb 1918172517

৬০ cÖªwgjv ivbx †`ebv_ gwb›` P›`ªª †`ebv_ gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839838 meyR DwÏb 1918172517

৬১ LwZRvb †eMg ‡gvt nv‡Qb Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840701 meyR DwÏb 1918172517
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৬২ ‡gvt Pvb wgqv gwRei ingvb cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534000010 meyR DwÏb 1918172517

৬৩ dvjvbx †eMg ‡gvt †nv‡mb Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840856 meyR DwÏb 1918172517

৬৪ ‡gvt Avt nK AvwQgwÏb cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840748 meyR DwÏb 1918172517

৬৫ wgbviv LvZzb LvZzb gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839945 meyR DwÏb 1918172517

৬৬ ‡Rmwgb Av³vi gwRei ingvb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534839543 meyR DwÏb 1918172517

৬৭ Kwigb †eMg BqvKze Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839943 meyR DwÏb 1918172517

৬৮ gaygvjv evwQi DwÏb gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839994 meyR DwÏb 1918172517

৬৯ ‡gvt Avt nvwjg Zgxi †kL cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 19626116534000000 meyR DwÏb 1918172517

৭০ Avãyj gvbœvb ‡gvt bIqve Avjx gyÝx cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840503 meyR DwÏb 1918172517

৭১ ggZvR †eMg Avt KÏyQ gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839670 meyR DwÏb 1918172517

৭২ Avweqv †eMg ‡gvt Avt Rwjj Lvb gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840708 meyR DwÏb 1918172517

৭৩ Qv‡jnv LvZzb ‡gvt nv‡Zg Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839629 meyR DwÏb 1918172517

৭৪ RwZgb †eIqv Av‡n` Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 19346116534000000 meyR DwÏb 1918172517

৭৫ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt Avãyj nK cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840750 meyR DwÏb 1918172517

৭৬ Rwgjv LvZzb gwdR e¨vcvix gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839729 meyR DwÏb 1918172517

৭৭ gwR`v  †gvt mv‡ne Avjx gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839980 meyR DwÏb 1918172517

৭৮ ‡gvt AvgRv` †nv‡mb AvRMi gyyÝx cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839984 meyR DwÏb 1918172517

৭৯ ‡gvt ï°zi dwKi ewQi DwÏb cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840770 meyR DwÏb 1918172517

৮০ dwRjv LvZzb Avqbvj nK gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839797 meyR DwÏb 1918172517

৮১ ‡gvt Avt mvgv` ZwgR Avjx cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839990 meyR DwÏb 1918172517

৮২ ‡gvt AvZve Avjx m`I Avjx Lvu cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839955 meyR DwÏb 1918172517

৮৩ ¯^cœv Av³vi D¾j wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534000180 meyR DwÏb 1918172517

৮৪ Rvwgib †eMg Avãyj iv¾vK gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6126508828820 meyR DwÏb 1918172517

৮৫ Av‡bvqviv LvZzb ‡gvt Ryqv`vjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839060 meyR DwÏb 1918172517

৮৬ Avt gvbœvb gwdR Avjx cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839973 meyR DwÏb 1918172517

৮৭ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াহাম্মে র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845893 meyR DwÏb 1918172517

৮৮ িনিকুি আির্ ভর্াঃ হাদিজ পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845626 meyR DwÏb 1918172517

৮৯ সুিতান কাইর্নিন পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 3323208831779 meyR DwÏb 1918172517

৯০ সুর্া আক্তাি ভর্াঃ অনির্ উনিন gwnjv M„wnbx হনিিার্পুি 1 দুল্লা 8251666965 meyR DwÏb 1918172517

৯১ ভর্ািাঃ সাির্া ভবগর্ ভর্াঃ হায়েি আিী gwnjv M„wnbx র্িাজানী ৭ দুল্লা 9312834000594 meyR DwÏb 1918172517

৯২ িাদিহা খাতুন ভর্াঃ সুরুজ আিী gwnjv M„wnbx কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534848743 meyR DwÏb 1918172517

3



০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৯৩ Qv‡niv LvZzb ‡gvt‡ZvZv wgqv gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841020 meyR DwÏb 1918172517

৯৪ ¯^imZx ivbx iwe`vm nwiPib iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839271 meyR DwÏb 1918172517

৯৫ wgbvj †nv‡mb Avt Rvjvj cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839081 meyR DwÏb 1918172517

৯৬ ev‡bQv LvZzb ‡gvt AvQi Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839425 meyR DwÏb 1918172517

৯৭ ‡gnvib †bQv Avt ingvb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839340 meyR DwÏb 1918172517

৯৮ ‡gvQvt †ibyKv LvZzb ‡gvt byiæj Bmjvg gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843220 meyR DwÏb 1918172517

৯৯ ‡gvt Avt AvwRR ‡gvnv¤§` Avjx cyiæl K…lK Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534840096 meyR DwÏb 1918172517

১০০ ‡gvt kvn Rvnvb Avjx ‡gvt kvnv Avjx cyiæl K…lK ‡Mvwe›`evox 1 দুল্লা 6116534842830 meyR DwÏb 1918172517

১০১ ‡Lvi‡k` Avjg AvQi Avjx cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534000007 meyR DwÏb 1918172517

১০২ AvKwjgv  †gvtAvt KÏyQ gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841059 meyR DwÏb 1918172517

১০৩ ivwk`v LvZzb ‡gvt AvjZve Avjx gwnjv M„wnbx ‡Mvwe›`evox 1 দুল্লা 6116534842857 meyR DwÏb 1918172517

১০৪ wd‡ivRv LvZzb Avt gv‡jK gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838196 meyR DwÏb 1918172517

১০৫ ‡gvQvt bvwQgv gwRei ingvb gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 5551675548 meyR DwÏb 1918172517

১০৬ ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb ‡gvt kvRvnvb Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843492 meyR DwÏb 1918172517

১০৭ Rvnvbviv  †gvt Imgvb Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 61165348458354 meyR DwÏb 1918172517

১০৮ ‡gvQvt †g‡niæ‡bœQv ‡gvt gybQmi Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534845346 meyR DwÏb 1918172517

১০৯ kvgQzbœvnvi Aveyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx iaybv_cyi 1 দুল্লা 6116534845622 meyR DwÏb 1918172517

১১০ ‡gvt wejøvj †nv‡mb Avãyj Kwig cyiæl K…lK M‡qgcyi 2 দুল্লা 6116534842584 meyR DwÏb 1918172517

১১১ ZvRy wgqv BmgvBj †nv‡mb cyiæl K…lK `yjøv 1 দুল্লা 6116534838390 meyR DwÏb 1918172517

১১২ ‡gvt Avkivd Avjx ‡gvt Avt nvB cyiæl M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841167 meyR DwÏb 1918172517

১১৩ iæ‡gQv †eMg ‡gvt mvB`yj Bmjvg gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841133 meyR DwÏb 1918172517

১১৪ ‡gvQvt bviwMm †eMg ‡gvt dRjyj nK gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838812 meyR DwÏb 1918172517

১১৫ Av‡gbv LvZzb ‡gvt ingZ Avjx gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534840402 meyR DwÏb 1918172517

১১৬ jvBjx †eMg Avãyj Qvjvg gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839020 meyR DwÏb 1918172517

১১৭ Ry‡e`v LvZzb Avt Mdzi gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839785 meyR DwÏb 1918172517

১১৮ wegjv LvZzb Pvb gvgy` gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534839738 meyR DwÏb 1918172517

১১৯ Avt iv¾vK ‡gvt Avt nvB cyiæl K…lK iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534839515 meyR DwÏb 1918172517

১২০ Avt gvbœvb Avt KÏyQ cyiæl K…lK `yjøv 1 দুল্লা 6116534838454 meyR DwÏb 1918172517

১২১ ‡gvt †gvnb Avjx mvnv Avjx gwnjv K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839324 meyR DwÏb 1918172517

১২২ ‡gvQvt iwngv Av³vi ‡gvt Rwjj wgqv gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534000275 meyR DwÏb 1918172517

১২৩ `ywLqv iwe`vm nxiv jvj iwe`vm cyiæl kÖwgK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839274 meyR DwÏb 1918172517
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১২৪ jvj Pvb wgqv mvnv Avjx cyiæl kÖwgK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839307 meyR DwÏb 1918172517

১২৫ ‡gvQvt wgbv LvZzb nveyj wgqv gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 9325706099833 meyR DwÏb 1918172517

১২৬ ‡Mw›` ivbx iwe`vm KvbvB iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839267 meyR DwÏb 1918172517

১২৭ ‡gvQvt Rwibv †eMg ‡gvt kvnxbyi ingvb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838840 meyR DwÏb 1918172517

১২৮ Rwgjv LvZzb  †gvt †Mvjvc Avjx gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841085 meyR DwÏb 1918172517

১২৯ ggZvR †eMg ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841128 meyR DwÏb 1918172517

১৩০ Qvjgv †eMg ‡gvt Avãyjøvn gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839405 meyR DwÏb 1918172517

১৩১ bvRgv LvZzb myjZvb wgqv gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838168 meyR DwÏb 1918172517

১৩২ ‡gvQvt jvBjx Av³vi ‡gvt gRby wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 1 দুল্লা 6116534838874 meyR DwÏb 1918172517

১৩৩ byiæbœvnvi wQwÏKzi ingvb gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534838934 meyR DwÏb 1918172517

১৩৪ Av‡qkv Rvgvj gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534856490 meyR DwÏb 1918172517

১৩৫ wjRv Av³vi ‡gvt wjKmb gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534840053 meyR DwÏb 1918172517

১৩৬ myRb wewe Pvb wgqv gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839055 meyR DwÏb 1918172517

১৩৭ Qv‡q`v †eMg Lwjjyi ingvb gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534840007 meyR DwÏb 1918172517

১৩৮ iæcv ivbx iwe`vm K…ò iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839412 meyR DwÏb 1918172517

১৩৯ Kvjy iwe`vm gvZeŸi iwe`vm cyiæl K nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839275 meyR DwÏb 1918172517

১৪০ m~h©x iwe`vm wZjK iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839210 meyR DwÏb 1918172517

১৪১ wRwiqv ivbx iwe`vm kÖx ïLjvj iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839273 meyR DwÏb 1918172517

১৪২ ‡kdvjx ivbx iwe`vm eKzj iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839253 meyR DwÏb 1918172517

১৪৩ gqbx ivbx weòivg gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 1028623690 meyR DwÏb 1918172517

১৪৪ Qv‡jnv LvZzb  †gvt gKeyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534840067 meyR DwÏb 1918172517

১৪৫ ‡n›`yix bv‡qe Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839181 meyR DwÏb 1918172517

১৪৬ b~iRvnvb †eMg ‡gvt Avt gv‡jK gwnjv M„wnbx Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534841150 meyR DwÏb 1918172517

১৪৭ M‡bk iwe`vm exiv iwe`vm cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839242 meyR DwÏb 1918172517

১৪৮ ‡gvt ev‡Q`Z Avjx ‡gvt Zv‡je Avjx cyiæl K…lK Pvbcyi 1 দুল্লা 6116534840425 meyR DwÏb 1918172517

১৪৯ ‡gvt †mvnive Avjx ivR gvgy` cyiæl K…lK iNybv_vcy„i 1 দুল্লা 6116534838777 meyR DwÏb 1918172517

১৫০ nvq`vi Avjx Kz‡e` Avjx cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839086 meyR DwÏb 1918172517

১৫১ ‡gvQvt Rvnvbviv ‡eMg ‡gvt gvmy` ivbv gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534000084 meyR DwÏb 1918172517

১৫২ Qv‡jnv LvZzb Av°vQ Avjx divRx gwnjv M„wnbx iwZevox 1 দুল্লা 6116534838623 meyR DwÏb 1918172517

১৫৩ ‡gvt †gvm‡jg Avjx ‡gvt ïKzi gvngy` cyiæl K…lK iwZevox 1 দুল্লা 6116534838786 meyR DwÏb 1918172517

১৫৪ ‡iby †eMg `yjvj Dw&Ïb cyiæl K…lK `yjøv 1 দুল্লা 6116534838145 meyR DwÏb 1918172517
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১৫৫ ‡gvt Aveyj †nv‡mb Rni Avjx cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843183 meyR DwÏb 1918172517

১৫৬ ‡gvQvt AvwQqv †eMg ‡gvt gwRei ingvb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843332 meyR DwÏb 1918172517

১৫৭ Avqkv †eMg ‡gvQ‡jg DwÏb gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 5987599080 meyR DwÏb 1918172517

১৫৮ R‡e`v LvZzb gKeyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx ‡Mvwe›`evox 1 দুল্লা 6116534843036 meyR DwÏb 1918172517

১৫৯ ‡gvQvt †ivwRbv LvZzb ‡gvt nv‡eR Avjx gwnjv M„wnbx ‡Mvwe›`evox 1 দুল্লা 6116534843081 meyR DwÏb 1918172517

১৬০ ‡gvQvt †ivwRbv LvZzb  †gvtbRiæj Bmjvg gwnjv M„wnbx ‡Mvwe›`evox 1 দুল্লা 6116534843082 meyR DwÏb 1918172517

১৬১ kÖx †LvKb P›`ª †Mvc kÖx b‡Kk P›`ª †Mvc cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840368 meyR DwÏb 1918172517

১৬২ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avãyj Kwig cyiæl kÖwgK `yjøv 1 দুল্লা 611653484000570 meyR DwÏb 1918172517

১৬৩ ‡gvt Bmªvwdj †nv‡mb ‡gvm‡jg DÏxb cyiæl kÖwgK `yjøv 1 দুল্লা 6116534838288 meyR DwÏb 1918172517

১৬৪ dv‡Zgv LvZzb wRbœZ Avjx gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838484 meyR DwÏb 1918172517

১৬৫ dwi`v BqvQgxb Ryjnvm DwÏb gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838165 meyR DwÏb 1918172517

১৬৬ gy‡R`v LvZzb gKeyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838232 meyR DwÏb 1918172517

১৬৭ ‡gvQvt †ivKmvbv †eMg ‡gvt †ZvZv wgqv gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 5537025511 meyR DwÏb 1918172517

১৬৮ ev‡bQv LvZzb gvBb DwÏb gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838060 meyR DwÏb 1918172517

১৬৯ ‡gvQv&t RqšÍ LvZzb ‡gvt Rvdi gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840337 meyR DwÏb 1918172517

১৭০ ‡gvQvt b~‡iRv LvZzb ‡gvt wejvj †nv‡mb gwnjv M„wnbx Qvjov 1 দুল্লা 6116534840282 meyR DwÏb 1918172517

১৭১ ‡iby ivbx iwe`vm Aveyj iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839261 meyR DwÏb 1918172517

১৭২ ‡gvt Rvgvj DwÏb ‡gvt myiæR Avjx cyiæl K…lK PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 61165348443504 meyR DwÏb 1918172517

১৭৩ wkDwj ivbx iwe`vm ‡LvKb iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843212 meyR DwÏb 1918172517

১৭৪ ‡gvt Zviv wgqv ‡gvt bvwQg DÏxb cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534840759 meyR DwÏb 1918172517

১৭৫ kÖx`vg P›`ª eg©Y ‡Mšiv` P›`ª eg©Y cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839674 meyR DwÏb 1918172517

১৭৬ w`Kzj P›`ª eg©Y ‡Mvcvj P›`ª eg©Y cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839712 meyR DwÏb 1918172517

১৭৭ ‡ZvZv wgqv R‡e` Avjx cyiæl K…lK Qvjov 1 দুল্লা 6116534839968 meyR DwÏb 1918172517

১৭৮ ‡gvt mv‡ne Avjx ZwRg DÏxb cyiæl K…lK ivgvKvbv 1 দুল্লা 6116534839982 meyR DwÏb 1918172517

১৭৯ ‡gvQvt †R¨vrmv †eMg ‡gvt myjZvb †nv‡mb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843383 meyR DwÏb 1918172517

১৮০ ‡gvQvt ivwk`v LvZzb ‡gvt nvmgZ Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843467 meyR DwÏb 1918172517

১৮১ ‡gvt Avãym †nvenvb ‡gvt Avãym cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843378 meyR DwÏb 1918172517

১৮২ ‡gvt wmwÏK Avjx ‰mqZ Avjx cyiæl K…lK PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843506 meyR DwÏb 1918172517

১৮৩ ‡gvt Pvb wgqv  ˆQq`vjx †mK cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843413 meyR DwÏb 1918172517

১৮৪ ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb AvBb DwÏb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843398 meyR DwÏb 1918172517

১৮৫ ‡gvQvt nvwdRv LvZzb Avãyyj Kv‡`i gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843453 meyR DwÏb 1918172517
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১৮৬ ‡gvQvt nievjv LvZzb ‡gvt Pvb wgqv gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534844264 meyR DwÏb 1918172517

১৮৭ ‡Lv‡`Rv LvZzb ‡gvt beve Avjx divRx gwnjv M„wnbx iwZevox 1 দুল্লা 6116534838625 meyR DwÏb 1918172517

১৮৮ ‡gvQvt jvfjx Av³vi ‡gvt Avãyj KzÏym gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843372 meyR DwÏb 1918172517

১৮৯ ‡gvQvt †iwRqv LvZzb ‡gvt Bw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843468 meyR DwÏb 1918172517

১৯০ ‡gvQvt ggZvR †eMg ‡gvt Avãyj gybœvd gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843438 meyR DwÏb 1918172517

১৯১ ‡gvQvt Qzwdqv LvZzb ‡gvt R‡qb DwÏb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843396 meyR DwÏb 1918172517

১৯২ ‡gvt Avãyj †gvZv‡je  †gvt DQgvb Avjx cyiæl K…lK nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843437 meyR DwÏb 1918172517

১৯৩ ‡gvQvt Lvqib †bQv Rvdi Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534844256 meyR DwÏb 1918172517

১৯৪ ‡gvQvt iƒcvjx †eMg ‡gvt gwRei ingvb gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843358 meyR DwÏb 1918172517

১৯৫ ‡gvQvt gwR©bv LvZzb ‡gvt ‡mv‡jqgvb Avjx gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534843382 meyR DwÏb 1918172517

১৯৬ fviZx ivbx iwe`vm myevm iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839247 meyR DwÏb 1918172517

১৯৭ m~wh© fvby Avt nK gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838353 meyR DwÏb 1918172517

১৯৮ ‡gvQvt iwngv LvZzb Avt Lv‡jK gwnjv M„wnbx iwZevox 1 দুল্লা 6116534839506 meyR DwÏb 1918172517

১৯৯ ‡gvQvt k¨vgjx Av³vi ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb gwnjv M„wnbx iwZevox 1 দুল্লা 6116534838697 meyR DwÏb 1918172517

২০০ myevwm ivbx iwe`vm weMj iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi 1 দুল্লা 6116534839302 meyR DwÏb 1918172517

২০১ eveyyj iwe`vm cÖbq iwe`vm cyiæl K…lK nwiivgcyi দুল্লা 611653434839418 meyR DwÏb 1918172517

২০২ eveyjvj iwe`vm g„Z dv¸qv iwe`vm cyiæl K…lK nwiivgcyi দুল্লা 6116534839341 meyR DwÏb 1918172517

২০৩ mÜ¨v ivbx iwe`vm myej iwe`vm gwnjv M„wnbx nwiivgcyi দুল্লা 6116534839268 meyR DwÏb 1918172517

২০৪ র্ায়া িানী বর্মন নবদনাে িন্দ্র বর্মন র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839704 `jxq meyR DwÏb 1918172517

২০৫ ভিখা িানী বর্মন সুবি িন্দ্র বর্মন র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839695 meyR DwÏb 1918172517

২০৬ ভর্াহাম্মে আিী রৃ্ত আঃ িাজ্জাক পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 19766116534000000 meyR DwÏb 1918172517

২০৭ ভর্াঃ আনিিুি ইসিার্ ভর্াঃ জবান আিী পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534839778 meyR DwÏb 1918172517

২০৮ শ্রী যনতস িনবোস শ্রী বানিয়া িনবোস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839227 meyR DwÏb 1918172517

২০৯ ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ রৃ্ত আবু্দি গিুি পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534862510 meyR DwÏb 1918172517

২১০ ভর্ািাঃ সুনিয়া খাতুন ভর্াঃ ভিািহাব আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534839533 meyR DwÏb 1918172517

২১১ নজয়া উি িহর্ান জািাি উনিন পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838993 meyR DwÏb 1918172517

২১২ ভর্ািাঃ ভিানকয়া খাতুন রৃ্ত জাি র্ারু্ে র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534843287 meyR DwÏb 1918172517

২১৩ নিদিাজা খাতুন ভর্াঃ নবাব আিী র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839615 meyR DwÏb 1918172517

২১৪ এিাহাক আিী রৃ্ত শনিয়তুল্লা পুরুষ কৃষক দুু্ল্লা ১ দুল্লা 61165434838127 meyR DwÏb 1918172517

২১৫ ভর্াঃ নবল্লাি ভহাদসন নসিাজুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 1507840625 meyR DwÏb 1918172517
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২১৬ নূি ইসিার্ র্নিজ ভবপািী পুরুষ কৃষক দুু্ল্লা ১ দুল্লা 6116534839723 meyR DwÏb 1918172517

২১৭ রুনবনা ভর্াঃ আর্জাে ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839986 meyR DwÏb 1918172517

২১৮ আবু্দি কাদেি ভর্াঃ শাহজাহান পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534840775 meyR DwÏb 1918172517

২১৯ ভর্াঃ ভসাইর্ান ভর্াঃ নয়ন আিী পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534840766 meyR DwÏb 1918172517

২২০ গদনশ িনবোস বীিা িনবোস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839242 meyR DwÏb 1918172517

২২১ শ্রী সুখিাি িনবোস রৃ্ত স্বদেশী িনবোস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839272 meyR DwÏb 1918172517

২২২ সুর্ী নূি ভর্াহাম্মে র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839143 meyR DwÏb 1918172517

২২৩ র্নিয়র্ আক্তাি রৃ্ত সর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839328 meyR DwÏb 1918172517

২২৪ িতন িনবোস রৃ্ত টিয়া িনবোস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839254 meyR DwÏb 1918172517

২২৫ দুনখয়া িনবোস রৃ্ত হীিা িাি িনবোস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839274 meyR DwÏb 1918172517

২২৬ আঃ কিুস রৃ্ত ইব্রানহর্ পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838936 meyR DwÏb 1918172517

২২৭ িীনা িানী োস রৃ্ত ভিৌ ওোি িনবোস র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6006938275 meyR DwÏb 1918172517

২২৮ জদর্িা খাতুন ভর্াঃ নয়ন আিী র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534840754 meyR DwÏb 1918172517

২২৯ ভর্াঃ রুদবি নর্য়া ভর্াঃ আদেি আিী পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 19876116534839500 meyR DwÏb 1918172517

২৩০ নবগন িনবোস পানু্ড িনবোস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839303 meyR DwÏb 1918172517

২৩১ অনিি ভতািাপ আিী পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839161 meyR DwÏb 1918172517

২৩২ ভর্াঃ দুদু নর্য়া রৃ্ত িাি র্ারু্ে পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838775 meyR DwÏb 1918172517

২৩৩ ভর্ািাজ্জি ভহাদসন র্য়জনিন নর্য়া পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 19776116534000000 meyR DwÏb 1918172517

২৩৪ ভর্াঃ রুহুি আনর্ন ভর্াঃ শার্িুি হক পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534840813 meyR DwÏb 1918172517

২৩৫ ভর্াঃ আঃ ভসাবহান রৃ্ত কনির্ উনিন পুরুষ কৃষক িানপুি ১ দুল্লা 6116534840401 meyR DwÏb 1918172517

২৩৬ ভর্াঃ র্নজবি ভর্াঃ ভর্াতাদিব পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838779 meyR DwÏb 1918172517

২৩৭ ভর্ািাঃ পারুি আক্তাি ভর্াঃ আবু্দস সার্াে র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৩৭ meyR DwÏb 1918172517

২৩৮ ভর্াঃ ভখাকন নর্য়া ভর্াঃ আবু্দি কা ইয়ুর্ পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 19926116534000000 meyR DwÏb 1918172517

২৩৯ ভর্াঃ ভর্াশািি রৃ্ত ভর্াকদসে আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838799 meyR DwÏb 1918172517

২৪০ ভর্াঃ উসর্ান আিী রৃ্ত কনির্ উনিন পুরুষ কৃষক িানপুি ১ দুল্লা 6116534841105 meyR DwÏb 1918172517

২৪১ ভর্াঃ িনকব ভর্াঃ ইনিস আি পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838836 meyR DwÏb 1918172517

২৪২ নসিাজুি হক রৃ্ত আঃ খাদিক পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839388 meyR DwÏb 1918172517

২৪৩ ভর্াঃ রু্ক্তাি ভহাদসন রৃ্ত হাদিজ ভর্াহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6125220259845 meyR DwÏb 1918172517
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৪৪ ভর্াঃ ভহাদসন আিী রৃ্ত ভকািবান আিী পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534840364 meyR DwÏb 1918172517

২৪৫ আনর্রুি ইসিার্ রৃ্ত জহুি উনিন পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839168 meyR DwÏb 1918172517

২৪৬ হানস আঃ র্াদিক র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839119 meyR DwÏb 1918172517

২৪৭ সনহো খাতুন শাহজাহান আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534839545 meyR DwÏb 1918172517

২৪৮ সাদজো খাতুন নূইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839624 meyR DwÏb 1918172517

২৪৯ বুিজান হুিরু্ি আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839094 meyR DwÏb 1918172517

২৫০ িাদিহা খাতুন হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839072 meyR DwÏb 1918172517

২৫১ ভর্াসাঃ জাদর্িা র্াহরু্ে আি র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 2699238591414 meyR DwÏb 1918172517

২৫২ ভর্ািাঃ খাদিো খাতুন ভর্াঃ নিয়াজ উনিন কািী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 5107788852 meyR DwÏb 1918172517

২৫৩ নবিনকি কাদশর্ আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839117 meyR DwÏb 1918172517

২৫৪ শ্রী র্নত অিম না িানী শ্রী প্রিুল্ল িন্দ্র ভগাপ র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534840292 meyR DwÏb 1918172517

২৫৫ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ আিি আিী র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841023 meyR DwÏb 1918172517

২৫৬ আনিয়া ভবগর্ রৃ্ত সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534840863 meyR DwÏb 1918172517

২৫৭ সাদজো দুিাি র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839155 meyR DwÏb 1918172517

২৫৮ ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ রৃ্ত বনিি উনিন পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534839998 meyR DwÏb 1918172517

২৫৯ ভর্ািাঃ কাজিী ভবগর্ এিশাদুি হক র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ১ দুল্লা 6534841393 meyR DwÏb 1918172517

২৬০ ভর্ািাম্মে িানবয়া খাতুন ভর্াঃ জহুি আিী র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 6116534841966 meyR DwÏb 1918172517

২৬১ ভখাদেজা আয়ুব আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838989 meyR DwÏb 1918172517

২৬২ পাি ীন আক্তাি ভর্াঃ ভহিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ১ দুল্লা 3705782161 meyR DwÏb 1918172517

২৬৩ সূযম বানু ভর্াঃ উসর্ান আিী র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841106 meyR DwÏb 1918172517

২৬৪ কদয়ে বানু জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838978 meyR DwÏb 1918172517

২৬৫ ভর্ািাঃ িানবয়া খাতুন ভর্াঃ আঃ জুব্বাি র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841086 meyR DwÏb 1918172517

২৬৬ রুদর্িা ভবগর্ ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841133 meyR DwÏb 1918172517

২৬৭ র্াননকজান ভর্াঃ ইয়াোিী র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 6116534842196 meyR DwÏb 1918172517

২৬৮ ভর্ািাঃ পাি ীন খাতুন ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 6116534841843 meyR DwÏb 1918172517

২৬৯ নিদিাজা ভবগর্ ভর্াঃ আঃ ভসাবহান র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841109 meyR DwÏb 1918172517

২৭০ নিনপ আক্তাি ভর্াঃ ই উনুি আিী র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534840466 meyR DwÏb 1918172517

২৭১ রু্দজো ভবগর্ ভর্াঃ িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841082 meyR DwÏb 1918172517
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৭২ ভর্ািাঃ িনহর্া আক্তাি ভর্াঃ নসিাজ নর্য়া বােশা র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 6116534841910 meyR DwÏb 1918172517

২৭৩ িাদতর্া খাতুন আনার্ র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838972 meyR DwÏb 1918172517

২৭৪ িাদিহা নশপন র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839152 meyR DwÏb 1918172517

২৭৫ ভর্াঃ আজর্ত আিী ভর্াঃ কুিজত আিী পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 4201674787 meyR DwÏb 1918172517

২৭৬ ভর্ািাঃ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ এর্িান ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 6116534841901 meyR DwÏb 1918172517

২৭৭ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ ভর্াসদির্ উনিন র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841094 meyR DwÏb 1918172517

২৭৮ ভর্ািাঃ শার্িুোহাি ভর্াঃ ির্জান আিী র্নহিা গৃনহনী কৃষ্টপুি ১ দুল্লা 6116534844623 meyR DwÏb 1918172517

২৭৯ আনর্রুন ভনসা র্নজবুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 1595509026806 meyR DwÏb 1918172517

২৮০ িত্না আক্তাি ভহিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838982 meyR DwÏb 1918172517

২৮১ ভর্ািাঃ হানিজা খাতুন ভর্াঃ ইনিস আি র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 2693016105395 meyR DwÏb 1918172517

২৮২ হানির্া র্নিজুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534838998 meyR DwÏb 1918172517

২৮৩ ভর্ািাঃ নািনিন আক্তাি আবুি বাশাি র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ১ দুল্লা 19926116534000000 meyR DwÏb 1918172517

২৮৪ ভর্াঃ র্জনু নর্য়া ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534839549 meyR DwÏb 1918172517

২৮৫ ভর্াসাম্মৎ বুিবুনি খাতুন ভর্াঃ সিুি উনিন র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838806 meyR DwÏb 1918172517

২৮৬ ভজাসনা ভবগর্ ভগািার্ ভর্াস্তিা র্নহিা গৃনহনী হনিনাতিা ১ দুল্লা 6116534993280 meyR DwÏb 1918172517

২৮৭ ভর্াসাম্মৎ িাদহিা খাতুন রৃ্ত নসনিক র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838783 meyR DwÏb 1918172517

২৮৮ ভর্াঃ ভর্ািাজ্জি ভহাদসন রৃ্ত হাদতর্ আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838827 meyR DwÏb 1918172517

২৮৯ ভর্াঃ িজুি হক ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838810 meyR DwÏb 1918172517

২৯০ শানহো জনিি র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839151 meyR DwÏb 1918172517

২৯১ ভিনু আঃ কানেি র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839108 meyR DwÏb 1918172517

২৯২ সুকুর্াি িনবোস েীক্ষা িনবেস পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839250 meyR DwÏb 1918172517

২৯৩ ভর্াঃ ভসাহাগ ভহাদসন ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 199261164000074 meyR DwÏb 1918172517

২৯৪ ভর্াঃ আদেি আিী শাদহে আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ভিাট ১ দুল্লা 6116534838721 meyR DwÏb 1918172517

২৯৫ র্নিয়র্ ভবগর্ রৃ্ত রু্নিি আিী র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841655 meyR DwÏb 1918172517

২৯৬ সাদজো খাতুন খনিিুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841658 meyR DwÏb 1918172517

২৯৭ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ ইিব আিী র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841667 meyR DwÏb 1918172517

২৯৮ ভর্াঃ আনর্ি ভহাদসন ভর্াঃ আবু্দি িাজ্জাক পুরুষ কৃষক িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841385 meyR DwÏb 1918172517

২৯৯ ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ ততয়ব আিী পুরুষ কৃষক িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841613 meyR DwÏb 1918172517
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৩০০ ভর্াঃ হাদতর্ আিী ভর্াঃ আনিি আিী পুরুষ কৃষক িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841678 meyR DwÏb 1918172517

৩০১ ভর্াঃ নুি ইসিার্ রৃ্ত আঃ গিুি পুরুষ কৃষক িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841461 meyR DwÏb 1918172517

৩০২ ভর্াঃ সাদয়ব আিী ভর্াঃ আঃ িাত্তাি পুরুষ কৃষক িার্াকানা ১ দুল্লা 6116534841725 meyR DwÏb 1918172517

৩০৩ ভর্াঃ হাসর্ত আিী ভর্াঃ জার্াি উনিন পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ১ দুল্লা 6116534842601 meyR DwÏb 1918172517

৩০৪ ‡gvt nhiZ Avjx ‡gvt †RvqvZ Avjx cyiæl kÖwgK M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842702 meyR DwÏb 1918172517

৩০৫ ‡gvt bvwmi Dw&Ïb Av³vi Avjx L›`Kvi cyiæl kÖwgK ivgvKvbv ২ দুল্লা 6116534841303 meyR DwÏb 1918172517

৩০৬ ‡gvQvt nbydv LvZzb Av‡bvqvi †nv‡mb gwnjv M„wnYx M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842100 meyR DwÏb 1918172517

৩০৭ ‡gvQvt †gv‡R`v LvZzb Avt nvB gwnjv M„wnYx M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534841878 meyR DwÏb 1918172517

৩০৮ ‡gvt nhiZ Avjx L›`Kvi Avnv¤§` Avjx L›`Kvi gwnjv M„wnYx ivgvKvbv ২ দুল্লা 6116534841289 meyR DwÏb 1918172517

৩০৯ ‡gvQvt ÿwZRvb bwQgwÏb gwnjv M„wnYx K…ócyi ৩ দুল্লা 6116534844797 meyR DwÏb 1918172517

৩১০ ‡gvt AvKZvi Avjx Lvb ‡gvt gQi Avjx Lvb cyiæl K…lK nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534843310 meyR DwÏb 1918172517

৩১১ ‡gvQvt kvwn`v †eMg ‡gvt BmgvBj dwKi gwnjv M„wnYx M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842409 meyR DwÏb 1918172517

৩১২ ‡gvQvt Rwgjv LvZzb Avt gvbœvb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534843246 meyR DwÏb 1918172517

৩১৩ ‡gvt Rvgvj DwÏb Avãyj nvB cyiæl K…lK ‡Mvwe›`cyi ২ দুল্লা 6116534842908 meyR DwÏb 1918172517

৩১৪ ‡gvt Avt nv‡gg wgqv ‡gvt byi gvng` cyiæl K„lK M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842346 meyR DwÏb 1918172517

৩১৫ Avãyj gvbœvb AvwRgwÏb cyiæl kÖwgK ‡Mvwe›`cyi ২ দুল্লা 6116534842971 meyR DwÏb 1918172517

৩১৬ ‡gvt bRi Avjx gni  Avjx cyiæl kÖwgK ivgvKvbv ২ দুল্লা 6116534841204 meyR DwÏb 1918172517

৩১৭ ‡gvt †njvj DwÏb ivR gvgy` cyiæl kÖwgK ivgvKvbv ২ দুল্লা 6116534842508 meyR DwÏb 1918172517

৩১৮ ‡gvQvt Sb©v LvZzb ‡gvt ˆmq` Avjx gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc ২ দুল্লা 6116534843552 meyR DwÏb 1918172517

৩১৯ ‡gvQvt kgjv LvZzb ‡gvt nv‡g`vjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842235 meyR DwÏb 1918172517

৩২০ Av‡bvqviv LvZzb Avt RyeŸvi gwnjv M„wnYx M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842157 meyR DwÏb 1918172517

৩২১ ‡gvQvt bvwQgv Av³vi b~~i   †gvnv¤§` gwnjv M„wnYx M‡qkcyi ২ দুল্লা 64516526903 meyR DwÏb 1918172517

৩২২ ‡gvt b~i   Bmjvg Lwjj ZvjyK`vi cyiæl kÖwgK ivgvKvbv ২ দুল্লা 6116534841231 meyR DwÏb 1918172517

৩২৩ ‡gvQvt mwLbv LvZzb ‡gvt †ZvZv wgqv gwnjv M„wnYx nwiivgcyi ১ দুল্লা 6116534844280 meyR DwÏb 1918172517

৩২৪ ‡gvt BmgvBj  †gvt ev`kv wgqv cyiæl kÖwgK M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534841912 meyR DwÏb 1918172517

৩২৫ ‡gvtAvgxi DÏxb ‡gvtAvt mvgv` cyiæl kÖwgK M‡qkcyi ২ দুল্লা 6116534842290 meyR DwÏb 1918172517

৩২৬ ‡gvt iwdKzyj Bmjvg ‡gvt BmgvBj †nv‡mb cyiæl kÖwgK M‡qkcyi ২ দুল্লা 5052863551 meyR DwÏb 1918172517

৩২৭ ‡gvQvt wegjv †eMg ‡gvt Kvgvj DwÏb gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc ২ দুল্লা 6116534843647 meyR DwÏb 1918172517

৩২৮ ‡gvQvt b~iRvnvb  †gvt Lv‡jK gwnjv M„wnYx ivgcyi ২ দুল্লা 6116534844172 meyR DwÏb 1918172517

৩২৯ ‡gvQvt Rwibv †eMg ‡gvt Avjxg Dw&Ïb gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc ২ দুল্লা 6116534843658 meyR DwÏb 1918172517

৩৩০ ‡gvt `ivR Avjx ‡gvt Qdi Avjx cyiæl kÖwgK PK PwÐgÐc ২ দুল্লা 6116534843602 meyR DwÏb 1918172517

11



০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৩৩১ ‡gvQvt jvfjx LvZzb ‡gvtAvt mvgv` ev‡P` gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc ২ দুল্লা 6116534843554 meyR DwÏb 1918172517

৩৩২ ‡gvQvt mv‡R`v LvZzb ‡gvt ZzZv wgqv gwnjv M„wnYx ivgcyi ২ দুল্লা 6116534843888 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৩ mwLbv Av³vi nhiZ Avjx gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841677 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৪ ‡gvt bv‡qe Avjx dwKi ‡gvt †Qvevb dwKi cyiæl kÖwgK M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842410 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৫ dv‡Zgv LvZzb ‡gvt Avãyj KÏyQ gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534842809 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৬ ‡gvQvt †Rv‡e`v LvZzb ‡gvt BqvKze Avjx gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534842843 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৭ ‡gvt BqvKze Avjx AveŸvQ Avjx cyiæl kªwgK ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 61165348427842 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৮ wd‡ivRv LvZzb L›`Kvi †nv‡mb wgqv gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534842838 meyR DwÏb 1918172517

৩৩৯ ‡gvQvt ev‡bQv LvZzb Avãyi iwk` gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534843083 meyR DwÏb 1918172517

৩৪০ ‡gvt wgóvi Avjx ‰mqZ Avjx cyiæl ‡jevi PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843559 meyR DwÏb 1918172517

৩৪১ ‡i‡nbv LvZzb ‡gvt gqbvj Nk gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 1 meyR DwÏb 1918172517

৩৪২ ‡gvQvt cvifxb Av³vi ‡gvt Avqye Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842422 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৩ ‡gvQvt kvwn`v Av³vi ‡gvt Pv&ub wgqv gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 1025856624 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg Rvdi gÐj cyiæl ‡jevi nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534844268 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৫ ‡gvQvt Zviv evby ‡gvt myiZvb Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534841902 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৬ ‡gvQvt gv‡jKv LvZzb ‡gvt Avãyj nvbœvb gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841279 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৭ ‡gvt mvgv` Avjx AveŸvm Avjx cyiæl ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 5557917027 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৮ ‡gvt †njvj DwÏb ivR gvgy` cyiæl ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534826508 meyR DwÏb 1918172517

৩৪৯ ‡gvQvt ivwRqv LvZzb ‡gvt BqvwQb gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534842920 meyR DwÏb 1918172517

৩৫০ ‡gvQvt iæwKqv LvZzb Avãyj ev‡iK gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534842916 meyR DwÏb 1918172517

৩৫১ Qvwebv Av³vi biæj Bmjvg wicb gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534000005 meyR DwÏb 1918172517

৩৫২ gKeyj †nv‡mb b‡n` Avjx gÐj cyiæl ‡jevi ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534843037 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৩ ‡gvt iæ‡ej Avãyj ev‡iK cyiæl ‡jevi ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534000007 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৪ ‡gvt Zviv wgqv AvQi Avjx cyiæl ‡jevi ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534842885 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৫ ‡gvt bv‡qe Avjx AvQi Avjx cyiæl ‡jevi ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534842917 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৬ ‡gvQvt nvwdRv LvZzb Avãyj AvwRR gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534842893 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৭ Avmgv LvZzb nvwdRyi ingvb gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 6116534000006 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৮ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt †njvj DwÏb gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842358 meyR DwÏb 1918172517

৩৫৯ ‡gvQvt gy‡R`v LvZzb ‡gvt gMeyj †nv‡mb gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841533 meyR DwÏb 1918172517

৩৬০ ‡gvQvt Qvwgiæb †bQv ‡gvt kv‡nevjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842359 meyR DwÏb 1918172517

৩৬১ ‡gvt ïKzi gvgy` ‡nv‡mb Avjx cyiæl ‡jevi nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843409 meyR DwÏb 1918172517
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৩৬২ b~i   ‡gvnv¤§` Awicyyijøvn miKvi cyiæl ‡jevi nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843202 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৩ ‡gvt AvgRvZ †nv‡mb GQvnvK Avjx cyiæl ‡jevi ivgcyi 2 দুল্লা 6116534843935 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৪ ‡gvQvt †gix LvZzb ‡gvt Avt gv‡jK gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842345 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৫ ‡gvQvt mv‡R`v †eMg ‡gvt Igi Avjx~ gwnjv M„wnYx ev‡bk¦ievox 2 দুল্লা 6116534841469 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৬ ‡gvQvt b~iRvnvb ‡eMg ‡gvt digvb Avjx gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534842741 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৭ ‡gvQvt dv‡Zgv Av³vi ‡gvt wicb wgqv gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534000058 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৮ ‡gvQvt mwLbv LvZzb ‡gvt `viv wgqv gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841453 meyR DwÏb 1918172517

৩৬৯ Rq¸b †bQv ‡gvt n‡Zg Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842101 meyR DwÏb 1918172517

৩৭০ ‡gvQvt nvweRv †eMg ‡gvt AvbQi Avjx gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841681 meyR DwÏb 1918172517

৩৭১ ‡gvQvt RqZb †bQv  †gvt nvey wgqv gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534843017 meyR DwÏb 1918172517

৩৭২ ‡gvQv¤§r m‡bKv LvZzb ‡gvt iwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841395 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৩ ‡gvQvt ivweqv LvZzb kwdK Avng` gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534842771 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৪ ‡gvQvt iwngv LvZzb ‡gvt Rûi Avjx cyiæl ‡jevi ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841221 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৫ wkwibv Av³vi nviæb Ai iwk` gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116537000060 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৬ cviæj Av³vi Avt nvbœvb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534000003 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৭ ‡gvt ‡mwjg wgqv b~igynv¤§` cyiæl ‡jevi nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843322 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৮ ‡gvQvt †R¨vrmv LvZzb dRi Avjx gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843201 meyR DwÏb 1918172517

৩৭৯ ‡gvQvt jrdv †eMg ‡gvt bRiæj Bmjvg gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 61165348433032 meyR DwÏb 1918172517

৩৮০ ‡gvQv¤§r AvwQqv LvZzb b~i‡nv‡mb gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841318 meyR DwÏb 1918172517

৩৮১ ‡gvQvt bvwmgv LvZzb ‡gvt bv‡qe Avjx gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841226 meyR DwÏb 1918172517

৩৮২ ‡gvQvt AvKwjgv LvZzb ‡gvt Avãyj Mdzi gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841203 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৩ ‡gvt Pvb wgqv ‡gvt Zviv wgqv cyiæl ‡jevi ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841458 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৪ Zzwjqv ivbx iwe`vm dv`yqv iwe`vm gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 61165348439265 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৫ ‡gvQvt Sv‡gjv LvZzb ‡gvt myiæR Avjx gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843513 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৬ ‡gvQvt cvifxb Av³vi  †gvt nvmgZ Avjx gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534844013 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৭ ‡gvQvt nvwQbv LvZzb ‡gvt nvwQbv LvZzb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843269 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৮ ‡gvQvt iwngv LvZzb ‡gvtAvãyj gvbœvb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843268 meyR DwÏb 1918172517

৩৮৯ ‡gvt  †njvj DwÏb Avãyj Mdzi cyiæl ‡jevi ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841737 meyR DwÏb 1918172517

৩৯০ ‡gvQvt eyjeyjx †eMg nhiZ Avjx cyiæl M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 1957933227 meyR DwÏb 1918172517

৩৯১ ‡gvQvt cvifxb Av³vi ‡gvt `yjvj DwÏb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843429 meyR DwÏb 1918172517

৩৯২ ‡gvQvt Ry‡jLv LvZzb ‡gvt †njvj DwÏb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843427 meyR DwÏb 1918172517
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৩৯৩ ‡gvQvt cvifxb Av³vi ‡gvt Avãyj knx`yjøvn gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843455 meyR DwÏb 1918172517

৩৯৪ ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb ‡gvnv¤§` Avjx gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843433 meyR DwÏb 1918172517

৩৯৫ Qdziv LvZzb Avãyj ReŸvi gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534842868 meyR DwÏb 1918172517

৩৯৬ nviæb Ai iwk` Kz‡g` Avjx cyiæl ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842065 meyR DwÏb 1918172517

৩৯৭ ‡gvQvt gvgv wewe Rvgvj DwÏb gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843229 meyR DwÏb 1918172517

৩৯৮ ‡gvQvt iæwKqv LvZzb  †gvt Pvb wgqv gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841319 meyR DwÏb 1918172517

৩৯৯ ‡gvQvt mvwebv LvZzb ‡gvt AvZve Avjx gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843279 meyR DwÏb 1918172517

৪০০ ‡gvt Avãyj †nv‡mb ‡Mvjvc Avjx cyiæl ‡jevi ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534843088 meyR DwÏb 1918172517

৪০১ ARyydv Av³vi Uzjy gym‡jg DwÏb gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842064 meyR DwÏb 1918172517

৪০২ my›`ix †eMg ‡gvt byiæj Bmjvg gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534841979 meyR DwÏb 1918172517

৪০৩ ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb Avt gwR` gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534841980 meyR DwÏb 1918172517

৪০৪ ‡gvt  †gvm‡jg DwÏb Rqbvj Av‡ew`b cyiæl ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842549 meyR DwÏb 1918172517

৪০৫ ‡gvQvt Pvb evby iRe Avjx gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843569 meyR DwÏb 1918172517

৪০৬ ‡gvQv¤§r ev‡bQv LvZzb wgRvb Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534841975 meyR DwÏb 1918172517

৪০৭ Avmgv †eMg ‡gvkvid †nv‡mb gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534841905 meyR DwÏb 1918172517

৪০৮ ‡gvQv¤§r gv‡R`v LvZzb ‡gvt Av°vQ Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842380 meyR DwÏb 1918172517

৪০৯ ‡gvQvt nvwmbv †eMg nvweeyi ingvb gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534842018 meyR DwÏb 1918172517

৪১০ ‡gvt Avãyi  iwng ‡gvt AvBZzjøvn cyiæl ‡jevi nwiivgcyi 2 দুল্লা 6116534843238 meyR DwÏb 1918172517

৪১১ ‡gvt AvwRRyyj nK ‡gvt Avt Kwig cyiæl ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 1919033512 meyR DwÏb 1918172517

৪১২ ‡gvt Avt Kwig ‡gvt byi‡gvnv¤§` cyiæl ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842371 meyR DwÏb 1918172517

৪১৩ Av‡dvRv LvZzb Zv‡je Avjx gwnjv ‡jevi ‡Mvwe›`cyi 2 দুল্লা 61165348443114 meyR DwÏb 1918172517

৪১৪ ‡gvQvt Qvwdqv LvZzb Avãyj jwZd gwnjv ‡jevi ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534843005 meyR DwÏb 1918172517

৪১৫ KvBÂbx AvãyQ Qvjvg gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534843094 meyR DwÏb 1918172517

৪১৬ ‡gvQvt †Rv‡e`v LvZzb Avãyj Mdzi gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534843098 meyR DwÏb 1918172517

৪১৭ ‡gvQvt †ivwRbv Av³vi gBbyj nK gwnjv M„wnYx nwiivgcyi 2 দুল্লা 611653483237 meyR DwÏb 1918172517

৪১৮ ‡Rvmbv LvZzb ‡gvt AvwZKzi ingvb gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534842976 meyR DwÏb 1918172517

৪১৯ ‡gvt Avt Rwjj  †gvt Avjxg DwÏb cyiæl ‡jevi PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843655 meyR DwÏb 1918172517

৪২০ ‡gvQvt iæwKqv LvZzb ‡gvt Pv&ub wgqv gwnjv M„wnYx ivgvcyi 2 দুল্লা 6116534843993 meyR DwÏb 1918172517

৪২১ Rûiv LvZzb  ‡gvt AvdQi Avjx gwnjv M„wnYx ivgvbvKv 2 দুল্লা 61165348454241 meyR DwÏb 1918172517

৪২২ ‡gvQvt Qv‡jnv †eMg ‡gvt ZvBR DwÏb gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843660 meyR DwÏb 1918172517

৪২৩ ‡gvQvt †ivLQvbv †eMg ‡gvt QvBdzj Bmjvg gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843727 meyR DwÏb 1918172517
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৪২৪ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg ‡gvt †Mvjvc Avjx gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843714 meyR DwÏb 1918172517

৪২৫ ‡gvtAvey bI‡ki Avjx ‡gvtAvt ReŸvi cyiæl ‡jevi PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843701 meyR DwÏb 1918172517

৪২৬ ‡gvQvt Qv‡niv LvZzb ‡gvt RyqvZ Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842121 meyR DwÏb 1918172517

৪২৭ ‡gvQvt Ly‡`Rv LvZzb ‡gvt †bIqvR Avjx gwnjv M„wnYx ivgcyi 2 দুল্লা 6116534843946 meyR DwÏb 1918172517

৪২৮ ‡gvt Av°vQ Avjx ‡gvt bveve Avjx cyiæl ‡jevi PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 8257004336 meyR DwÏb 1918172517

৪২৯ ‡gvQvt bvwQgv LvZzb ‡gvt Rvdi Avjx gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842142 meyR DwÏb 1918172517

৪৩০ ‡gvQvt wkwibv Av³vi  †gvt AvRy gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842309 meyR DwÏb 1918172517

৪৩১ ‡gvt  †mv‡nj wgqv AvBqe Avjx cyiæl ‡jevi iwZevox 2 দুল্লা 3751682457 meyR DwÏb 1918172517

৪৩২ ‡gvt  †mwjg wgqv ‡gvt Avt gv‡jK cyiæl ‡jevi ivgcyi 2 দুল্লা 61165348400047 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৩ mywdqv LvZzb Avãyj gv‡jK gwnjv M„wnYx ‡Mvwe›`evox 2 দুল্লা 6116534842862 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৪ ‡gvtAveyj Kvjvg ‡gvt bI‡ki Avjx cyiæl ‡jevi ivgcyi 2 দুল্লা 6116534844149 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৫ ‡gvQvt wgbviv †eMg ‡gvt Zviv wgqv gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841479 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৬ ‡gvt  †i¾vK Avjx ‡gvt gym‡jg DwÏb cyiæl ‡jevi PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843594 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৭ ‡gvt igRvb Avjx ‡gvt mv‡ne Avjx cyiæl ‡jevi PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843614 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৮ ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzb Rvjgvgy` gwnjv ‡jevi M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534841484 meyR DwÏb 1918172517

৪৩৯ ‡gvQv¤§r myy›`ix LvZzb ‡gvt Avãyj ev‡iK gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842570 meyR DwÏb 1918172517

৪৪০ ‡gvQv¤§r nvwQbv †eMg ‡gvt Avãyj gv‡jK gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842569 meyR DwÏb 1918172517

৪৪১ ‡gvQvt †invbv LvZzb ‡gvt Avãyj nvwjg gwnjv M„wnYx ivgvbvKv 2 দুল্লা 6116534842592 meyR DwÏb 1918172517

৪৪২ Qv‡niv LvZzb ‡gvt Kv‡kg Avjx gwnjv M„wnYx ivgKvbv 2 দুল্লা 6116534841687 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৩ ‡gvt jvj Pvb wgqv `yjvj DwÏb cyiæl ‡jevi ivgKvbv 2 দুল্লা 611653484000061 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৪ ‡gv‡gbv †eMg mgi Avjx gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 611653400001 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৫ g‡bvqviv †eMg ‡gvt kvRvnvb gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6126506824718 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৬ mgjv †eMg ‡gvt Avt KÏyQ gwnjv M„wnYx ivgvKvbv 2 দুল্লা 6116534841742 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৭ Av‡gbv LvZzb Avãyj †nv‡mb gwnjv M„wnYx M‡qkcyi 2 দুল্লা 6116534842123 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৮ ‡gvQvt †gv‡R`v LvZzb ‡gvt Qvgv` Avjx gwnjv M„wnYx PK PwÐgÐc 2 দুল্লা 6116534843721 meyR DwÏb 1918172517

৪৪৯ ভর্াঃ িজি আিী িািু রৃ্ত আদবে আিী পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842133 meyR DwÏb 1918172517

৪৫০ ভর্ািাঃ হানসো খাতুন ভর্াঃ আয়নাি হক র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841353 meyR DwÏb 1918172517

৪৫১ ভর্ািাঃ িুিবানু ভর্াঃ নূরুজ্জার্ান র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841345 meyR DwÏb 1918172517

৪৫২ ভর্াঃ আদেি আিী রৃ্ত র্কবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842118 meyR DwÏb 1918172517

৪৫৩ ভর্ািাঃ িানহ ভর্াঃ আনর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842378 meyR DwÏb 1918172517

৪৫৪ ভর্াঃ জার্াি উনিন রৃ্ত হাসার্নিন পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 61165434842360 meyR DwÏb 1918172517
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৪৫৫ ভর্াঃ সা ঈে আিী ভর্াঃ জার্াি উনিন পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 2851646428 meyR DwÏb 1918172517

৪৫৬ ভর্ািাম্মে র্াদজো খাতুন ভর্াঃ আি আিী র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842380 meyR DwÏb 1918172517

৪৫৭ ভর্াঃ র্নজবুি িহর্ান ভর্াঃ আক্কাস আিী পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842654 meyR DwÏb 1918172517

৪৫৮ ভর্াঃ আয়ুব আিী ভর্াঃ ইব্রানহর্ পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা 5551682122 meyR DwÏb 1918172517

৪৫৯ ভর্ািাঃ িানহিা খাতুন ভর্াঃ আবু তাদহি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ২ দুল্লা 6116534843285 meyR DwÏb 1918172517

৪৬০ ভর্াঃ িান নর্য়া সাহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841763 meyR DwÏb 1918172517

৪৬১ ভর্াঃ িজিুি হক ভর্াঃ সুরুজ আিী পুরুষ কৃষক িার্পুি ২ দুল্লা 6116534844129 meyR DwÏb 1918172517

৪৬২ ভর্াঃ নবিাি উনিন খন্দকাি আহম্মে আিী খন্দকাি পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841302 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৩ নিনপ আক্তাি িানশদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ২ দুল্লা 19946116534000000 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৪ ভর্াঃ আক্কাি আিী উনির্নিন পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841624 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৫ ভর্াঃ হাদসন আিী রৃ্ত ভজায়াোিী পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842680 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৬ ভর্াঃ ভর্াতাদিব ভহাদসন ভর্াঃ আবু্দি বাদিক পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534842744 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৭ ভর্াঃ িনর্ি উনিন রৃ্ত হাসার্নিন পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842355 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৮ ভর্াঃ আব্বাস আিী রৃ্ত িজব আিী পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841594 meyR DwÏb 1918172517

৪৬৯ ভর্াঃ ভগাি র্ারু্ে রৃ্ত কুিবান আিী পুরুষ কৃষক ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 6116534842996 meyR DwÏb 1918172517

৪৭০ ভর্ািাঃ পানপয়া খাতুন ভর্াঃ র্হি আিী র্নহিা গৃনহনী ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 6116534842939 meyR DwÏb 1918172517

৪৭১ ভর্ািাঃ সনবতা খুনক ভর্াঃ সুর্ন র্নহিা গৃনহনী ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 19936116534000000 meyR DwÏb 1918172517

৪৭২ ভর্ািাঃ আিদিাজা নূি ভর্াহাম্মে র্নহিা গৃনহনী ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 2690243861341 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৩ নশল্পী আক্তাি ভর্াঃ র্নু্ধরুি হক র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842586 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৪ ভর্ািাঃ নবিনকি ভবগর্ ভর্াঃ তািা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ২ দুল্লা 6116534843216 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৫ ভসার্া আক্তাি শনহদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ২ দুল্লা 4201678416 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৬ ভর্ািাঃ আসর্া খাতুন ভর্াঃ আবু্দি ভিাবহান র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ২ দুল্লা 6116534843381 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৭ ভর্াঃ র্াননক নর্য়া র্াহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 19946116534000000 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৮ ভর্াঃ আবু্দি র্াোন রৃ্ত আবু্দি কনির্ পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842556 meyR DwÏb 1918172517

৪৭৯ ভর্ািাম্মৎ জনর্িা খাতুন ভর্াঃ নবিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841455 meyR DwÏb 1918172517

৪৮০ ভর্ািাম্মৎ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842550 meyR DwÏb 1918172517

৪৮১ ভর্ািাঃ আনতিন ভনিা ভর্াঃ আক্কাি আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ২ দুল্লা 6116534844257 meyR DwÏb 1918172517

৪৮২ ভর্াঃ নসনিকুি িহর্ান ভর্াঃ সুরুজ আিী পুরুষ কৃষক িার্াকানা ২ দুল্লা ৬১১৬৫৩৪৮৪১৪৭২ meyR DwÏb 1918172517
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৪৮৩ ভর্ািাঃ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ ভর্াসদির্ উনিন র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842546 meyR DwÏb 1918172517

৪৮৪ ভর্াঃ আঃ কানেি  ুটু ভর্াঃ বােশা নর্য়া পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534841829 meyR DwÏb 1918172517

৪৮৫ ভর্াঃ ভসনির্ আহাদম্মে ভর্াঃ ভর্ািদির্ উনিন পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 1993611653400010 meyR DwÏb 1918172517

৪৮৬ ভসাদহি নর্য়া িান নর্য়া পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 19866116534000000 meyR DwÏb 1918172517

৪৮৭ ভর্ািাঃ হানসনা খাতুন ভর্াঃ আদনায়াি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িার্পুি ২ দুল্লা 6116534841780 meyR DwÏb 1918172517

৪৮৮ ভর্াঃ বাবুি নর্য়া খা রৃ্ত আবু্দি হা ই পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ২ দুল্লা 6116534843274 meyR DwÏb 1918172517

৪৮৯ ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ ভর্াঃ জহুি আিী পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534841842 meyR DwÏb 1918172517

৪৯০ ভর্ািাঃ আদর্না খাতুন ভর্াঃ ওয়ািী র্নহিা গৃনহনী িার্পুি ২ দুল্লা 19596116534844000 meyR DwÏb 1918172517

৪৯১ ভর্ািাঃ জনর্িন ভনিা ভজায়াে আিী র্নহিা গৃনহনী িার্পুি ২ দুল্লা 6116534844061 meyR DwÏb 1918172517

৪৯২ ভর্াঃ আিাি উনিন রৃ্ত হাদর্ে আিী পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842331 meyR DwÏb 1918172517

৪৯৩ ভর্ািাঃ হানর্ো খাতুন ভর্াঃ িাদয়ে আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ২ দুল্লা 6116534843405  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৪৯৪ তাদিব আিী রৃ্ত ওয়াে আিী পুরুষ কৃষক গদয়শপুি ২ দুল্লা 6116534842147  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৪৯৫ আবু্দনি িনশে ভর্াঃ হাদবজ আিী পুরুষ কৃষক ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 6116534843133  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৪৯৬ শনহদুল্লাহ হাদবজ আিী পুরুষ কৃষক ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 6116534843137  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৪৯৭ িাি র্াহরু্ে mvnveywÏb gÐj cyiæl K…lK িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845635  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৪৯৮ ‡gvQv t mvjgv Av³vi ‡gvt eRjyj nK gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534000311  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৪৯৯ byiRvnvb‡eMg Avbvg gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534000094  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০০ ‡gvQv t kviwgb  Av³vi Avãyj nvwg` gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845770  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০১ AvÄyiv LvZzyb gwRei ingvb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534846250  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০২ ‡gvt Av‡bœQ Avjx wRbœZ Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845418  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৩ Arydv †eMg Avãyj jwZd gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845638  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৪ Av‡bvqviv †&eMg Mdzi wgqv gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi ৩ ỳjøv 3323012538203  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৫ AvQgv LvZzb Avãyj gwZb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534846324  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৬ ‡Lv‡`Rv Av³vi gqbvj nK gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 611653485593  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৭ iæcevb evby Avãyj ev‡iK gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 611653485566  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৮ ‡gvQvt ivwk`v †eMg ‡njvj DwÏb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845699  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫০৯ iwngv LvZzb Bdbym Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534846183  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১০ dv‡Zgv Av³vi ‡gvt Avãyj  RyeŸvi gwnjv M„wnbx avbyKv ৩ দুল্লা 2844611281  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১১ ‡gvt †Qvnive Avjx wRbœZ Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi ৩ দুল্লা 3323207803265  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১২ ‡gvQvt gwR©bv LvZzyb ‡gvt Avt gv‡jK gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116577000550  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৫১৩ ‡gvQvt iIkbviv ‡gvt Avt AvwRR gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845343  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১৪ Rq¸b †bQv ‡gvt nvbœvb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845610  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১৫ ‡gvt †Lvi‡k` Avjg Avãyj gwR` cyiæl K…lK iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845883  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১৬ ‡gvt GQvnvK Avjx gbZvR Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845999  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১৭ ‡nbv LvZzb wKZve Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845604  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১৮ iv‡njv LvZzb ‡gvt jvj wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845942  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫১৯ gqbv Av³vi Avkivd Avjxg gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845613  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২০ ‡Lvi‡k` Avjg Avãyi ingvb cyiæl K…lK iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534846359  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২১ ‡gvQvt wd‡ivRv LvZzyb ûigyQ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845742  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২২ g‡bvqviv †eMg ‡KivgZ Avjx gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi ৩ দুল্লা 6116534846191  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৩ ‡gvt AvKei †nv‡mb Kv‡kg Avjx cyiæl kÖwgK iNybv_cyi ৩ দুল্লা 6116534845961  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৪ ‡gvQvt ivwk`v †eMg ‡gvt `yjvj DwÏb gwnjv M„wnbx avbyKv ৩ দুল্লা 6116534845116  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৫ ‡gvt gym‡jg Avjx ‡LQz †kL cyiæl kÖwgK avbyKv ৩ দুল্লা 6116534845102  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৬ ‡gvt †mKvb`i Avjx~ ‡gvt myiæR Avjx cyiæl K…lK avbyKv 3 দুল্লা 6116534844956  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৭ ‡gvQvt Zviv evbyy ‡gvt myiæR Avjx gwnjv M„wnbx K…òcyi 3 দুল্লা 6116534844789  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৮ ‡gvt Avãyj iv¾vK Av‡n`Avjx cyiæl K…lK K…òcyi 3 দুল্লা 6116534844786  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫২৯ g‡bvqviv †eMg Pvb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846245  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩০ ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb Aveyj Kv‡kg cyiæl kÖwgK avbyKv 3 দুল্লা 6116534845110  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩১ AvKwjgv LvZz„b ‡gvt bRiæj Bmjvg gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846215  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩২ ‡gvt dviæK †nv‡mb ‡gvt †gvkvid †nv‡mb cyiæl K…lK K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844671  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৩ ‡gvQvt dzwi`v LvZzb ‡gvt jvj wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534000270  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৪ ‡gvQvt †i‡nbv †eMg ‡gvt Av‡bœQ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845389  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৫ dv‡Zgv ‡eMg ‰Rg` Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845981  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৬ Q‡q` †eMg KÏym gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845608  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৭ cvifxb Av³vi ‡gvL‡Q` gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534000093  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৮ ‡gvmvt AvKwjgv LvZzb ‡gvt †Qv‡jgvb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534000186  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৩৯ ‡gvt Av°vQ wgqv Kzivwbqv †kL gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116564845466  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪০ ‡gvt kvRvnvb Kziæwbqv †kL cyiæl kÖwgK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845387  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪১ ‡gvt Bwjg DwÏb Rwni DwÏb cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845397  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪২ ‡nv‡Qb Avjx iRe Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846237  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪৩ ‡gvt AvbZz †kL Bqv` Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845933  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৫৪৪ ‡gvt g‡bœQ Avjx Av‡bœQ Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845746  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪৫ Avt iwng ‡gvt Av°vQ Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845391  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪৬ ‡gvt bveve Avjx i‡d` Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534844348  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪৭ ‡gvmvt nvwjgv Av³vi Ggivb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534000242  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪৮ ‡gvQvt †n‡jbv †eMg ‡gvt gwni Dw&Ïb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534844666  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৪৯ ‡gvQvt gywk©`v LvZzb ‡gvt jyrdi Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845352  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫০ Ry‡e`v LvZzb ‡gvt gKeyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845684  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫১ ‡gvQvt KzjQzg ‡gvt †ZvZv wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845311  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫২ ‡gvQvt my›`ix †eMg ‡gvt ïKzi gvgy` gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 61165834845415  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৩ ‡gvQvt gy‡R`v  †gvt ˆmq` Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845673  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৪ Avqkv wmwÏKv  Avwgib Av‡bvqvi †nv‡mb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846270  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৫ ‡gvQvt ivwk`v †eMg  †gvt Avt Qvjvg gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845359  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৬ Av‡bvqviv †&eMg g‡bœQ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 61165348458977  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৭ ‡gvQvt K‡qix †eMg ‡gvt AvQi Avjx gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844421  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৮ ‡gvQvt AvQgv LvZzb ‡gvt kwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844426  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৫৯ ‡gvQvt gwbRv LvZzb ‡gvt Avãyi iwk` gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844424  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬০ ‡gvQvt bvwM„m Av³vi ‡gvt AvwRRyj nK gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846337  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬১ AvQgv †eMg ‡gvt Avkivdzj gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845653  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬২ ‡gvt Avãym Qvjvg ‡gvt Kvjv wgqv gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844388  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৩ AvTÄyqviv LvZzb iwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846326  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৪ ‡gvt Avãyj KzÏym Zv‡je Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845945  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৫ ‡gvt kwn` Beªvwng Lwjj cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 3323012324380  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৬ wbjydv BqvQwgb jvj wgqv gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534000147  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৭ nvwjgv †eMg ‡gvt AvRgZ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845918  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৮ ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb Avãyj Lv‡jK gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844658  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৬৯ ‡gvQvt Kgjv LvZzb ‡gvt iwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844659  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭০ ‡gvQvt mv‡jnv †eMg ‡gvt Avãyj AvwRR gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844647  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭১ ‡gv‡gbv LvZzb ‡gvr myjZvb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845838  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭২ nvwdRyj Bmjvg AvbQi Avjx cyiæl K…lK K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844660  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭৩ ‡gvQvt myiBqv †eMg ‡gvt †mv‡jgvb gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844677  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭৪ ‡gvQvt ivwk`v †eMg  †gvt gqbvj nK gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534862047  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৫৭৫ ‡gvQvt iv‡eqv †eMg ‡gvt gwbi DwÏb gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844668  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭৬ ‡gvQvt evby †eMg ‡gvt nhiZ Avjx gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844656  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭৭ ‡gvQvt mvjgv LvZzb ‡gvt Avwgbyj Bmjvg gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844688  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭৮ ‡gvQvt wkwib Av³vi ‡gvt gyL‡jQzi ingvb gwnjv M„wnbx K…òcyi 3 দুল্লা 6116534844670  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৭৯ AvQgv †eMg evei Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845651  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮০ iv‡njv LvZzb BbœymAvjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845634  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮১ byiRvnvb Avt Lv‡Jk gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534000002  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮২  †gvQvt jwZdv LvZzb ‡gvt Avmv` gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845281  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৩ ‡ivwebv Av³vi Avt nvwjg gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534000042  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৪ KzjQzg ‡ivgvb gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534000439  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৫ ‡gvQvt gwbRv LvZzb  †gvt nv‡eR DwÏb gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 611653484996  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৬ ‡gvt †njvj DwÏb ‡gvt AvRvnviæj Bmjvg cyiæl K…lK K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844705  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৭ wkgyy Av³vi nviæb Ai iwk` gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845643  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৮ ivweqv LvZzb Avdi Avjx gwnjv M„wnbx `yjøv 1 দুল্লা 6116534838502  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৮৯ ‡gvQvt ¯ĉœv †eMg ‡gvt Avãyj gv‡jK gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 611653462026  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯০ ‡gvQvt nv‡Riv  †gvt Avjvj wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845247  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯১ ‡gvQvt gqRvb ‡eMg  †gvt AvgRv` †nv‡mb gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844701  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯২ ‡gvQvt gv‡jKv †eMg ‡gvt iRe Avjx gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844703  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৩ KzjQzg †eMg ‡gvt Rvgvj DwÏb gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844713  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৪ ¯^cœv LvZzb ‡gvt †mv‡nj gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845637  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৫ ‡gvQvt iæcvjx ‡gvt Kz`iZ Avjx gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534845072  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৬ ivweqv LvZzb  †gvt Rvjvj DwÏb gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534845806  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৭ ‡gvt Avt Lv‡jK Iqv‡n` Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845376  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৮ b~iRvnvb Avt Lv‡jK gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 61165334000002  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৫৯৯ ‡gvt iiûj Avwgb ‡gvt †mvnive Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845515  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০০ ‡gvQvt wd‡ivRv †eMg ‡gvt kvRvnvb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845381  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০১ ivwk`v LvZzb ‡gvt BbQvb Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845822  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০২ gwbiv LvZzb ‡mvnive Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845728  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০৩ ‡gvQvt LywK †eMg ‡gvt Bmivwdj †nv‡mb gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534845381  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০৪ ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb ‡gvt Avãyj KzÏyQ gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534844995  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০৫ ‡gvt †njvj DwÏb ‡gvt gwdR DwÏb cyiæl K…lK K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844775  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৬০৬ ZvbwRbv Av³vi ‡gvtAvt ingvb gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 8691965324  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০৭ ‡gvQvt †iby LvZz„b ‡gvt Avãyj Kwig gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844782  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০৮ ‡gvtgyQv wgqv Av°vQ Avjx cyiæl K…lK avbyKv 3 দুল্লা 6116534846353  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬০৯ ‡gvQvt mywdqv LvZzb ‡gvt †njvj DwÏb gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534862082  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১০ ‡gvQvt Qzwdqv LvZzb ‡gvt kvRvnvb Avjx gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844708  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১১ ‡gvQvt iwngv LvZzb ‡gvt Avt gwR` gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534862058  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১২ ‡gvQvt kvwnbyi  †gvt Avmv` Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 61165348418725  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৩ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt nvQvb Avjx cyiæl K…lK avbyKv 3 দুল্লা 6116534845058  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৪ ivweqv LvZzb ‡gvt Rvgvj DwÏb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845805  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৫ ‡gvQvt dwRjv †eMg ‡gvt ks‡mi Avjx gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844373  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৬ ‡gvQvt †R¨vrmv †eMg ‡gvtmyjZvb Avjx gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844398  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৭ ‡gvQvt Rvwgib  Bw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845453  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৮ ‡gvQvt  Qz‡jgv LvZzb Inve Avjx gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844400  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬১৯ ‡gvQvt KvRjx †eMg ‡gvt jvj wgqv gwnjv M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534862046  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২০ ‡gvQvt Avw¤^qv LvZzb ‡gvtgym‡jg DwÏb gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534844949  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২১ ‡gvQvt my›`ix wewe ‡gvt nvmy †mK gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844384  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২২ ‡gvQvtmywdqv LvZzb ‡gvt AvBqye Avjx gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534844942  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৩ ‡gvQvt gyjyK Rvb ïKzi gvgy` gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534846439  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৪ ‡gvQvt Avwgqv LvZzb Aveyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534844969  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৫ ‡gvQvt wibv Av³vi ‡gvt Avjvj DwÏb gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534846446  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৬ ‡gvt wRbœZ Avjx bRi Avjx gÐj cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846056  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৭ ‡gvt ZwiKzj Bmjvg ‡nv‡mb Avjx cyiæl K…lK avbyKv 3 দুল্লা 6116534845171  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৮ Lwjjyi ingvb Avãyi iwng cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846291  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬২৯ ‡gvQvt Pvqbv †eMg ‡gvt bRiæj gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845703  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩০ ‡ivgvb Avn‡g` ‡gvnv¤§` Avjx cyiæl M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845577  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩১ gv‡R`v LvZzb ‡gvt igRvb Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845694  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩২ AveŸvm Avjx Av‡e` Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845675  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩৩ ‡gvQvt Ry‡e`v  †gvt †g‡Qi Avjx gwnjv K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845662  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩৪ b~iRvnvb †eMg Pvb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845702  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩৫ AvjgvQ DwÏb ‡gvt gKeyj †nv‡mb cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845681  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩৬ `yjvjx LvZzb nvmgZ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846261  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৬৩৭ Avw¤^qv †eMg ‡gvtBw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846051  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩৮ niejv LvZzb bv‡qe Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846255  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৩৯ ‡gvt Aveyj †nv‡mb Avwjg DwÏb cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845499  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪০ ‡njvj Dw&Ïb ewQi DwÏb cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845226  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪১ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg ‡gvt Avt jwZd gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845478  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪২ ‡gvQvt †ivwRbv LvZzb ‡gvt Avjx AvKei gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845349  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৩ ‡gvmvt Zvwbqv Av³vi ‡gvt †Lvi‡k` Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 611653484000146  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৪ ev‡bQv †eMg Avt ReŸvi gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 4207794878  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৫ ‡gvQvt nvwdRv LvZzb mdi Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845230  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৬ gv‡R`v LvZzb Avt iwng gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845219  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৭ nvwQbv †eMg Bidvb Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845536  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৮ mv‡jnv †eMg Av‡bœQ Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845533  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৪৯ ‡gvQvt †nv‡m‡b Aviv ‡gvt Avjvj DwÏb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845225  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫০ wg‡iRv LvZzb ‡gvt gQi Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845214  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫১ ‡gvQvt nvmbv †nbv ‡gvt AveŸvm Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845287  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫২ ‡gvQvt gwR©bv LvZzyb ‡gvtnvmgZ Avjx gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534845154  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৩ ‡gvtAvbQi Avjx ‡gvtAveyj Kvjvg cyiæl K…lK ejevox 3 দুল্লা 6116534846430  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৪ ‡gvQvt Avqkv LvZzb ‡gvtAvãym QvËvi gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534844974  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৫ ‡gvQvt Av³vi  †eMg  †gvt †gv¯Ívdv cyiæl K…lK ejevox 3 দুল্লা 6116534844318  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৬ ‡gvQvt AvQgv LvZzb  †gvt jvj gvgy` gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534862010  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৭ ‡gvt gni DwÏb Avãyj jwZd cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534844743  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৮ ‡gvt gybQi Avjx ‡gvt AvdQi Avjx cyiæl K…lK avbyKv 3 দুল্লা 6116534845030  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৫৯ Av‡bvqviv †&eMg ‡gvnv¤§` gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845893  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬০ Avkivdzj nK Zv‡je Avjx cyiæl M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845698  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬১ ‡gvt Ryjnvm DwÏb ‡gvt bRiæj Bmjvg cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845965  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬২ iæ‡gQv †eMg bRygy&wÏb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845629  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬৩ ‡gvQvt gwk©`v LvZzb ‡gvt‰mq` Avjx gwnjv M„wnbx avbyKv 3 দুল্লা 6116534845958  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬৪ AvjZve Avjx QvËvi Avjx cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534000003  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬৫ ‡gvQvt Lvy`Rv LvZzb ‡gvt jvj wgqv gwnjv M„wnbx ev‡bk¦ievox 3 দুল্লা 6116534844852  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬৬ dwi`v †eMg Igi Avjx gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846335  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬৭ ‡gvQvt gqgbv LvZzb ‡gvt Avãyj gwR` gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534844593  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৬৬৮ gwbRv myjZvbv myjZvb Avn‡g` gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846173  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৬৯ bvRgv LvZzb jyrdi ingvb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846147  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭০ Rq¸b †bQv kvgQzj nK gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846102  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭১ Rvnvbviv LvZzb ‡gvt †mv‡nj wgqv gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534000336  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭২ mywdqv LvZzb ‡Qvnive Avjx gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846155  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৩ ggZvR †eMg ‡gvt Bw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845917  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৪ AvQgv LvZzb gvwdRyj Bmjvg gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846163  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৫ mwLbv †eMg iæ¯Ívg Avjx gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846168  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৬ kvwn`v †eMg ‡`‡jvqvi †nv‡mb gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 611653484000022  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৭ dwi`v Av³vi wjUb wgqv gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534846156  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৮ wbcv Av³vi dqRyj ingvb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534000110  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৭৯ bvwmgv Av³vi ‡gvtgni  Avjx gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 5551675670  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮০ mwLbv Av³vi ‡gvt eveyj wgqv gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846172  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮১ ‡gvQvt AvwQib †eMg ‡gvt mv‡ne Avjx gwnjv M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845274  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮২ mv‡jnv †eMg mvBdzj Bmjvg gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846207  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৩ b~i‡bœnvi Avãyj Kwig gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534845656  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৪ ‡gvQvt gwiqg †eMg ‡gvt AvgRv` Avjx gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534846427  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৫ ‡gvQvt gv‡bRv wewe Rybve Avjx  gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 6116534846480  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৬ Av‡bvqviv †&eMg BmgvBj †nv‡mb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846149  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৭ bvwM©m Av³vi Av‡bvqvi †nv‡mb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846150  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৮ ‡gvt wKZve Avjx Avãyj QvËvi cyiæl K…lK iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845614  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৮৯ iæwKqv †eMg myyjZvb Avn‡g` gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846176  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯০ ‡gvt wmivRyj Bmjvg ‡gvt wejvj DwÏb cyiæl K…lK evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 4651705198  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯১ ‡gvt kvg‡mi Avjx wmivR Avjx cyiæl M„wnbx iNybv_cyi 3 দুল্লা 6116534845741  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯২ Avqbv evby Avãyj Avjx gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534846206  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯৩ ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb ‡gvt Rwgi DwÏb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534844596  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯৪ ‡gvQvt †ivwKqv †eMg ‡gvtd‡qR DwÏb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534844590  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯৫ ‡gvQvt wkíx †eMg ‡gvt `yjvj DwÏb gwnjv M„wnbx evmy‡`ecyi 3 দুল্লা 6116534844594  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯৬ ‡gvQvt Avwgqv LvZzb ‡gvt wejvj DwÏb gwnjv M„wnbx ev‡bk¦ievox 3 দুল্লা 6116534844865  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯৭ ‡gvQvt AvqZb †bQv ‡gvt Bqv` Avjx gwnjv M„wnbx ejevox 3 দুল্লা 61165348462060  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৬৯৮ ‡gvt Avigvb Avjx digvb Avjx cyiæl M„wnbx K…ócyi 3 দুল্লা 6116534844753  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৬৯৯ ভর্ািাঃ নাজর্া ভবগর্ ভর্াঃ ইব্রানহর্ খনিি র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 2617294949822  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০০ ভর্ািাঃ র্াসুো ভর্াঃ হযিত আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845186  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০১ আক্তাি আিী ভর্াঃ শাহজাহান পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845388  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০২ ভর্াঃ জািি আিী ভর্াঃ ভহাদসন আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845080  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৩ ভর্ািাঃ র্নজো খাতুন ভর্াঃ ততরু্জ আিী র্নহিা গৃনহনী ধানুকা ৩ দুল্লা 6116534845156  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৪ ভর্ািাঃ ঝিনা খাতুন ভর্াঃ িনব উি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী কৃষ্টপুি ৩ দুল্লা 7316418426529  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৫ িম্পা ভবগর্ নূরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845658  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৬ ভর্াঃ জুিহাস উনিন ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845965  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৭ অজুিা ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি বাদসে র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845937  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৮ ভর্াঃ তািা নর্য়া জাি র্ারু্ে পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534846212  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭০৯ ততয়ব আিী জাবু ভশখ পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845666  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১০ ভর্ািাঃ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ ততয়ব আিী র্নহিা গৃনহনী কৃষ্ণপুি ৩ দুল্লা 6116534844642  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১১ আনিয়া ভবগর্ আর্জাে আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845994  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১২ রুদবি নর্য়া রৃ্ত আবু্দি র্নজে পুরুষ গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534846288  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৩ ননিুিা আক্তাি ভর্াঃ আঃ র্নজে র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 20086116534002900  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৪ ভর্াসাঃ িাদহিা খাতুন ভর্াঃ ভেদিায়াি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 2610457056102  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৫ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন রৃ্ত কা ইর্নিন পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845962  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৬ ভর্ািাঃ িানশো উনিন ভর্াঃ আিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ধানুকা ৩ দুল্লা 6116534844908  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৭ ভর্ািাঃ ভিনুজা খাতুন ভর্াঃ র্য়নাি হক র্নহিা গৃনহনী ধানুকা ৩ দুল্লা 6116534844911  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৮ বাদনিা খাতুন শার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534846256  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭১৯ স্বপ্না ভবগর্ উজ্জি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534846345  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২০ ভর্াঃ ইব্রানহর্ খনিি রৃ্ত নাদয়ব আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534846349  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২১ সায়র্ন ভনিা তািা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845579  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২২ সুনর্ আক্তাি ভিার্ান র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845578  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২৩ নাজর্া ভবগর্ ভর্াঃ ইসিািীি র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845573  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২৪ ভর্ািাঃ হানিনা ভবগর্ ভর্াঃ রুদবি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী কৃষ্টপুি ৩ দুল্লা 6116534844746  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২৫ ভর্াঃ তািা নর্য়া ভর্াঃ আবু্দি হক পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845286  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২৬ ভর্ািাঃ রুর্া খাতুন ভর্াঃ নজয়া উি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী কৃষ্টপুি ৩ দুল্লা 6116534844747  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502
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৭২৭ জনিনা আক্তাি রুদবি র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845564  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২৮ ভর্ািাঃ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ আজর্ত আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845301  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭২৯ ভর্াঃ নর্নহাজ উনিন রৃ্ত আবু্দি আনজজ পুরুষ কৃষক বিবািী ৩ দুল্লা 19916116534000300  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩০ ভর্াি াঃ হাসনা ভবগর্ ভর্াঃ শাহজাহান আিী র্নহিা গৃনহনী ধানুকা ৩ দুল্লা 6116534845077  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩১ ভশিািী ভবগর্ ভর্াঃ আকবি আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845895  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩২ ভর্ািাঃ সুিনত ভবগর্ ভর্াঃ নসিাজ আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৯৯  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৩ ভর্াঃ আবু্দি কনির্ রৃ্ত িদয়জ উিীন পুরুষ কৃষক বিবািী ৩ দুল্লা 6116534844377  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৪ ভর্াঃ রুদবি নর্য়া ভর্াঃ বনিি উনিন পুরুষ কৃষক বিবািী ৩ দুল্লা 19946116534000200  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৫ ভতাতা নর্য়া ভর্াঃ নকতাব আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845510  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৬ আকনির্া ভবগর্ ভর্াঃ ইোি আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845907  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৭ িনজিা ভবগর্ সা ইিুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534846078  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৮ ভর্ািাঃ রূপজান ভর্াঃ র্দেি আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845906  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৩৯ নবর্িা ভবগর্ ভর্াঃ র্াজু আিী র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534845988  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪০ ভর্াঃ ততয়ব আিী রৃ্ত ওয়াজ আিী পুরুষ কৃষক বিবািী ৩ দুল্লা 6116534846469  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪১ ভর্ািাঃ ভিানজনা খাতুন ভর্াঃ আশিািুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী বিবািী ৩ দুল্লা 6116534844529  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪২ আির্া খাতুন নর্নহাজ র্নহিা গৃনহনী বিবািী ৩ দুল্লা 19906116534000100  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৩ ভর্ািাঃ ভিার্ানা খাতুন ভর্াঃ িাি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী বিবািী ৩ দুল্লা 6116534844456  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৪ ভর্ািাঃ ভশিািী খাতুন ভর্াঃ আির্ ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী বিবািী ৩ দুল্লা 6116534844566  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৫ ভর্াঃ হিরু্জ আিী ভর্াঃ আর্ীি উনিন পুরুষ কৃষক বিবািী ৩ দুল্লা 6116534844434  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৬ ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ ভর্াঃ আঃ িাত্তাি পুরুষ কৃষক বিবািী ৩ দুল্লা 6456979217  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৭ ভর্ািাঃ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 3323007204249  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৮ ভর্ািাঃ িানবনা খাতুন ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 20076116534022400  mvLv&IqvZ †nv‡mb 1724523502

৭৪৯ ভর্ািাঃশানহনুি ভবগর্ ভর্াঃ ভিাকর্ান র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846760 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫০ ভর্ািাঃ র্র্তাজ ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846761 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫১ ভর্ািাঃ আনর্রুন খাতুন ভর্াঃজুিহাস উনিন র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846717 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫২ ভর্াসাম্মৎ নুদিজা খাতুন ভর্াঃ হানববুি িহর্ান ভবপািী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846673 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫৩ ভর্াঃ কাদসর্ আিী রৃ্ত র্নিজ উনিন পুরুষ কৃষক তজনাকান্দা ৫ দুল্লা 6116534848170 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫৪ র্ঞু্জ নর্য়া আঃ সাত্তাি পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861815 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫৫ ভর্াঃ আইয়ুব আিী রৃ্ত আজগি আিী রু্ন্সী পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846984 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৭৫৬ ভর্াঃ বকুি নর্য়া রৃ্ত ইনু রু্ন্সী পুরুষ কৃষক শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846817 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫৭ ভর্াঃ িানশদুি ভর্াঃ    নবাব আিী পুরুষ কৃষক শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 8672702720 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫৮ ভর্াঃ ভতাতা নর্য়া রৃ্ত অনর্ি উনিন পুরুষ কৃষক শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846905 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৫৯ ভর্াঃ শাহা আিী রৃ্ত ভশি র্ারু্ে পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846774 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬০ ভর্াঃ বাবুি নর্য়া ভর্াঃ আঃ হানকর্ পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846923 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬১ ভর্াঃ তাদিব আিী রৃ্ত িসুি ভসক পুরুষ কৃষক কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846590 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬২ র্ননজা খাতুন ভর্াঃ আবু্দি কনির্ র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846853 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৩ র্দনায়ািা খাতুন ভর্াহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847796 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৪ ভর্াঃ িারুখ ভহাদসন ভর্াঃ আকবি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847718 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৫ খাদিো খাতুন সাইিুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847031 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৬ ভর্ািাঃ আনর্িন ভর্াঃ র্নজবি র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 611653486191 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৭ ভর্াঃ আঃ িাজ্জাক ভবপািী রৃ্ত অআইন উনিন ভবপািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846732 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৮ ভর্াসাম্মৎ শানিয়া খাতুন ভর্াঃ র্নিজুি হক র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534861876 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৬৯ ভর্াসাম্মৎ নুিজাহান ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িনশে র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846785 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭০ ভর্ািাঃ রু্নশমো খাতুন ভর্াঃ িনিকুি র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846790 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭১ ভর্ািাঃ িানর্ো খাতুন ভর্াঃ িারুক ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534861904 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭২ ভর্ািাঃ নািনগস আক্তাি ভর্াঃ আঃ ভর্াতাদিব র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846737 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৩ ভর্াঃ তাদিব আিী রৃ্ত সাহাবুনিন র্ন্ডি পুরুষ গৃনহনী িঘুনাথপুি ৪ দুল্লা 6116534845646 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৪ ভর্ািাঃ হানিজা খাতুন ভর্াঃ নসিাজ ভবপািী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846656 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৫ ভর্ািাঃ র্নজম না খাতুন ভর্াঃদুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846787 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৬ ভর্াঃ িাইদুি হক ভবপািী ভর্াঃ হায়োি ভবপািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846685 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৭ র্নিয়র্ নবনব রৃ্ত ওর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861836 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৮ ভর্াঃ আদেিআিী রৃ্ত র্বতুল্লাহ ভশখ পুরুষ কৃষক শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846858 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৭৯ ভর্ািাঃ বানু ভর্ািাঃ র্গি আিী র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846813 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮০ পারুি রৃ্ত আঃ খাদিক র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847398 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮১ র্নজম না খাতুন ভর্াঃ হািন র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847033 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮২ ভর্াঃ িদর্ে আিী রৃ্ত সাহা আিী পুরুষ গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846971 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮৩ ভর্াঃ আঃ কাদেি রৃ্ত র্াহাম্মে আিী পুরুষ গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846931 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮৪ ভর্াঃ শাহাজাহান আিী র্গি আিী পুরুষ গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846900 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮৫ িম্পা রু্সদির্নিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847406 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮৬ নানির্া খাতুন ভর্াঃ আবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846890 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

26



০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৭৮৭ ভর্াঃ আদেি আিী রৃ্ত র্বতুল্লাহ পুরুষ কৃষক শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846871 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮৮ সুনিয়া খাতুন ইউনুি আিী র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534839435 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৮৯ সাদহিা খাতুন রৃ্ত আহাম্মে র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846927 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯০ সাইিুি ইসিার্ রু্ত সাদহে আিী পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847035 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯১ ভর্াঃ তািা নর্য়া রৃ্ত ভশি র্ারু্ে পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846767 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯২ ভর্াসাম্মৎ র্দনায়ািা খাতুন ভর্াঃ হাদবজ আিী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846703 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৩ ভর্ািাঃ সাদজো খাতুন ভর্াঃহানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846783 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৪ ভর্াঃ হাদর্ে আিী ভবপািী ভর্াঃ নজি আিী ভবপািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846682 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৫ ভর্াঃ আবু্দি জব্বাি আিী ইয়াি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848084 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৬ সুির্া ইসিার্ িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847100 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৭ ভর্ািাঃ জাহানািা ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি র্নতন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847220 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৮ ভর্াঃ জুিহাস উনিন রৃ্ত সাইদুি হক পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 19906116534000300 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৭৯৯ িাজবুি র্নজবি িহর্ান পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847888 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০০ ভর্ািাঃ হানিনা খাতুন রৃ্ত ওর্াি আিী ভবপািী র্নহিা গৃনহনী কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846621 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০১ ভর্াঃ আবু্দি খাদিক খান রৃ্ত হযিত আিী খান পুরুষ কৃষক কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846622 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০২ kÖx wniv iwe`vm g„Z bwQgb iwe`vm cyiæl K…lK PwÛgÛc ৬ দুল্লা 6116534855127 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৩ ভর্ািাঃ কয়াি বানু ভর্াঃ আবু্দি খাদিক খান র্নহিা গৃনহনী কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846623 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৪ র্াদিক খাতুন র্কবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847094 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৫ আদর্না খাতুন জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846952 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৬ ভর্াসাম্মৎ িনর্িন রৃ্ত ইনিস আিী র্নহিা গৃনহনী কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846589 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৭ ভর্াঃ র্নজবুি িহর্ান রৃ্ত ইর্ান আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534861981 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৮ আনিয়া ভবগর্ আবু্দি হক র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847972 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮০৯ ভখাদিশে আির্ সাইদুি িহর্ান পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847914 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১০ শ্রীর্নত িক্ষী িানী িনবোস রৃ্ত বাধানয় িনবোস র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847605 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১১ শ্রী কর্িী িানী িনবোস শ্রী িাি নবহািী িনবোস র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১২ নশল্পী শ্রী শংকি ভগৌি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847489 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১৩ শ্রী কনা িানী ভগৌি শ্রী সুধন ভগৌি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847488 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১৪ শ্রী িানী িনবোস শ্রী শুধুয়া িনবোস র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847604 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১৫ ভর্াঃ আঃ ভসাবাহান রৃ্ত আবু্দি পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847568 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১৬ ভর্ািাঃ সাদিহা খাতুন রৃ্ত িহর্তুল্লাহ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847572 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১৭ নিদিাজা রৃ্ত নবী ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 611522334152 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৮১৮ ভহদিনা ভবওয়া রৃ্ত আজাহাি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847666 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮১৯ ভর্ািাঃ সানহো আক্তাি আঃ ভর্াতাদিব র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847596 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২০ ভর্ািাঃ রুকিানা ভবগর্ ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 5557917092 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২১ ভর্াসাম্মৎ হাসনা আক্তাি ভর্াঃ নবাব আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847570 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২২ ভর্াসাম্মৎ নাজর্া ভবগর্ ভর্াঃ শাজাহান আিী সাজু র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847315 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৩ িাদহিা ভবগর্ রৃ্ত ভসকান্দি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 4657833234 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৪ ভর্ািাঃ সানহো খাতুন আঃ িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847590 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৫ কািী ভবগর্ ভসাবাহান র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847580 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৬ ভর্ািাঃ র্নিয়র্ আক্তাি ভর্াঃ নসনিকুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847504 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৭ হানিজা ভবগর্ রৃ্ত আনতকুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847546 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৮ ভর্ািাঃ ভিনু ভবগর্ ভর্াঃ ভসকবি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847228 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮২৯ ভর্াসাম্মৎ আয়শা খাতুন ভর্াঃ ভদসাদহি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847535 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩০ ভর্ািাঃ রু্দজো খাতুন আনতকুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847540 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩১ ভর্াঃ নবাব আিী রৃ্ত আনতকুি িহর্ান পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847693 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩২ ভর্ািাঃ তািনির্া খাতুন ভর্াঃ আদনায়ািা ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847538 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৩ ভর্াঃ হাোন আবদুি ভসক পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847696 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৪ ভর্াসাম্মৎ িানবনা খাতুন ভর্াঃসাইিুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847523 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৫ নর্নু্ট িন্দ্র ভগাপ ভগনবীি িন্দ্রর ভগাপ পুরুষ কৃষক িািিা ৪ দুল্লা 6116534840352 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৬ র্নজবি িহর্ান ভহিাি উনিন পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848048 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৭ ভজাৎস্না ভবগর্ জার্াি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847962 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৮ নর্নািা খাতুন ভদগািার্ ভর্াস্তিা র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847753 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৩৯ কাজিী আঃ িািার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19656116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪০  র্নজম না ভবগর্ ভহিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848017 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪১ নানির্া খাতুন খুিদশে আির্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847756 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪২ শার্িুোহাি ভর্াঃ আির্ ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19946116534000100 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪৩ আবুি কািার্ র্হি আিী রু্ন্সী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847884 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪৪ বাদনিা খাতুন িাদসি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19936116534000200 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪৫ সাির্া আঃ র্ােন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6001686689 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪৬ জয়তন ভবগর্ রৃ্ত ভদসাহিাব আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847958 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪৭ র্ননজা খাতুন আিাজ আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847954 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৪৮ জুদিখা ভবগর্ আিাজ উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847783 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

৮৪৯ র্নজবি িহর্ান ভর্াঃ ইর্ান আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847844 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫০ ভর্ািাঃ িাদহিা খাতুন রৃ্ত আশ্রাি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847524 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫১ জুদিখা খাতুন িনিজ উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847768 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫২ ভর্াঃ আঃ র্াদিক ভর্াঃ আঃজব্বাি পুরুষ গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847450 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৩ ভহিাি উনিন িাজআিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847933 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৪ ভর্াঃ আনিি ভহাদসন ভর্াঃ আঃ হানর্ে ভবপািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 5557916904 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৫ িাাঁ ন নর্য়া ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847338 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৬ জনিনা ভসািায়র্ান র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847408 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৭ ভর্ািাঃ িায়না আক্তাি ভর্াঃ ভর্ািজ্জি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19906116534000300 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৮ িনপয়া ভবগর্ আবু্দি হক র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847978 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৫৯ ভর্াদর্না ভবগর্ আনিাি আি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847953 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬০ ভিাদকয়া ভবগর্ জয়নাি আদবেীন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847735 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬১ নিদিাজা ভবগর্ র্হি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847773 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬২ র্দনায়ািা ভবগর্ ভদহাদসন আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847739 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৩ বনসি উনিন রৃ্ত আজগি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847858 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৪ শ্রী সিস্বতী িানী শ্রী ভগািাপ ভগৌি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847634 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৫ সনখনা ভবগর্ রৃ্ত নিি আিী বযাপািী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847437 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৬ ভর্াঃ জািি আিী রৃ্ত ওর্ি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847746 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৭ নাজর্া খাতুন সাইেি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19916116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৮ নসিাজ আিী র্হি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847886 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৬৯ ভর্াঃ ওর্ি িারুক রৃ্ততাদিব আিী র্ন্ডি পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847772 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭০ ভর্াঃ আক্তাি আিী রৃ্ত আিী বযাপািী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847212 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭১ জয়নাি ভহাদসন রৃ্ত ইর্ান আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848003 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭২ ভর্াসাম্মৎ নিনা ভবগর্ ভর্াঃ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847227 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৩ নুিজাহান ভবগর্ ভর্াঃ জািি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847721 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৪ ভর্ািাঃ সানবনা ভর্াঃ জািি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 506411306 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৫ ভর্ািাঃ নশল্পী ভবগর্ ভর্াঃ সােীি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847187 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৬ ভর্াঃ আকবি আিী রৃ্ত আিী বযাপািী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847201 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৭ র্দনায়ািা ভবগর্ জর্দসে আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847434 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৮ ভর্াঃ র্নজবি রৃ্ত জব্বাি বযাপািী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847221 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৭৯ ভর্াঃ হানসো আক্তাি ভর্াঃ আবু্দি হানকর্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 1957934928 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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৮৮০ রু্নশমো ভবগর্ হাদিন আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847755 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮১ হাদিন আিী রৃ্ত আদয়াব আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19916116534000200 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮২ হাদজিা ভবগর্ সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847765 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৩ ভগািার্ ভর্াস্তিা রৃ্ত ভসাবহান পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847852 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৪ ভর্াঃ িারুক ভহাদসন রৃ্ত ভর্াঃ নাইবািী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19876116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৫ পাি ীন ভবগর্ বাদিক নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847943 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৬ কল্পনা খাতুন আঃ জনিি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 9154622055 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৭ ভর্াঃ িান নর্য়া রৃ্ত ভনওয়াজ আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847223 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৮ ভর্াসাম্মৎ আদর্না খাতুন ভর্াঃ আদেি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534846547 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৮৯ র্াহরু্ো খাতুন জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 7807826826 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯০ র্নল্লাকা ভবগর্ িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848099 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯১ হানর্ো ভবগর্ আবু সাত্তাি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847899 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯২ িনিজ জব্বাি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847465 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৩ ভর্াঃ আঃ জনিি রৃ্ত িবেি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847528 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৪ িাদতর্া ভবগর্ ভর্াঃ বকুি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847824 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৫ ভর্াঃ ভখািদশে আির্ হাদর্ে আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847829 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৬ ভিদবকা খাতুন নর্নু্ট নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534861943 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৭ িায়না ভবগর্ ভর্াশািি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847757 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৮ ব্রজ দুিাি োস ননরুে সদতন্দ্র িন্দ্র োস পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847172 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৮৯৯ ভর্ািাঃ িওশনািা ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি িনশে র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 691635471 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০০ নাজর্া আক্তাি আজাে র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847411 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০১ ভর্াঃ আঃ র্াদিক রৃ্ত কুেিত আিী পুরুষ গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847218 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০২ িাদসি ভর্াঃ আঃ িনশে পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19876116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৩ অনজত িন্দ্র সুত্রধি রৃ্ত তবেযনাথ সুত্রধি পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847198 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৪ ভর্ািাঃ িাইিী ভবগর্ ভর্াঃ দুদু নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847278 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৫ তহিা ভবগর্ আঃ হাই র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847897 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৬ িান নর্য়া জহুি উনিন পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848047 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৭ রু্হুদসন রৃ্ত র্বী ভনিা র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534850538 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৮ িাইিী ভবগর্ আঃ ভর্াতাদিব র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847752 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯০৯ ভর্ািাঃ নুিজাহান ভবগর্ ভর্াঃ নবল্লাি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847235 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১০ ভর্ািাঃ আাদর্না ভবগর্ ননয়ত আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847501 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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৯১১ সানবনা ভবগর্ ভসাহাগ নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848008 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১২ জাহাঙ্গীি আির্ রৃ্ত ননয়ার্ত আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848044 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৩ ভর্ািাঃ নজয়ািত আিী রৃ্ত নানজর্নিন ভবপািী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847477 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৪ শাহনাজ ভবগর্ আশিািুি ইসিার্ র্াননক র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847983 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৫ ভর্াখদিিুি িহর্ান ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক সদেষপুি ৪ দুল্লা 19906116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৬ ভজাৎস্না ভবগর্ ভর্াস্তিা কার্াি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847981 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৭ নশল্পী ভবগর্ ভর্াঃনিয়াজ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847550 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৮ ভর্াঃ আনুয়াি ভহাদসন ভর্াঃ হানববুি িহর্ান পুরুষ গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6451670845 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯১৯ আিদিাজা ভবগর্ রৃ্ত তহি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847952 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২০ কার্াি ভহাদসন রৃ্ত ভর্ানতাজ আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847961 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২১ হানর্ো ভবগর্ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847930 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২২ স্বপ্না ভবগর্ শনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861818 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৩ িান নর্য়া রৃ্ত র্হি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847809 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৪ সর্িা ভবগর্ শার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847883 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৫ ভর্াঃ ইনিস আিী ভর্াঃ সুিতান নর্য়া পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847273 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৬ শানহো ভবগর্ িাজ আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847814 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৭ ভর্াসাম্মৎ সুনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ আয়ুব আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847707 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৮ ভর্ািাঃ িায়না ভবগর্ নুরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847712 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯২৯ ভর্াঃ আদেি আিী রৃ্ত র্দয়জ উনিন পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847229 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩০ ভর্াঃ শনহদুি ইসিার্ ভর্াঃ আদেি আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19916116534000300 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩১ জািাি উনিন রৃ্ত কানজর্ উনিন পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534457336 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩২ হাদতর্ আিী রৃ্ত ভতািাপ আিী র্ন্ডি পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847872 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৩ হানিজুি ইর্িার্ ভখাকন রৃ্ত জািাি উনিন পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848031 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৪ ভর্াসাম্মৎ হাদজিা ভবগর্ রৃ্ত িিতেব আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534861948 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৫ ভর্ািাম্মৎ িুির্নত খাতুন ভর্াঃ ভসকান্দি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847521 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৬ নর্িাজ আিী রৃ্ত আহদর্ে আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847417 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৭ ভিনজয়া খাতুন জার্াি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847780 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৮ ভর্াদর্না  ভবগর্ ভর্াঃ সুিতান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847423 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৩৯ পূননমর্া িানী ভর্াহে স্বপন িন্দ্র ভর্াহে র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847767 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪০ র্য়না ভবগর্ আঃ আনজজ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847352 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪১ শািনর্ন আক্তাি ভর্াঃ শাজাহান আিী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 5106912941 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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৯৪২ ভর্ািাঃ শানহো খাতুন শনহদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 3301674747 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৩ নিনা ভবগর্ ইর্ান আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 61166534847067 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৪ র্নজম না খাতুন িাদশদুি হক র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847050 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৫ ভর্ািাঃ ভসার্া আক্তাি ইসর্াইি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 1951712999 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৬ ভর্ািাঃ ভসাদহনা খাতুন ভর্াঃ জনহরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846586 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৭ সানবনা ইয়াসনর্ন ভর্াঃ সাইদুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 199161165340003000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৮ শাজাহান আিী র্কবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847047 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৪৯ জনর্িা খাতুন হারুনুি িশীে র্নহিা কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846999 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫০ হানির্া খাতুন আঃ হানির্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847847 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫১ ভর্ািাঃ হাসনা ভহনা ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847494 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫২ ভর্াঃ আবু্দি হাোন ভর্াঃ আঃ আনজজ পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534849834 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৩ ভর্ািাঃ সুনিয়া খাতুন ভর্াঃ আয়নাি হক র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534849843 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৪ ভর্ািাঃ আিদিাজা খাতুন ভর্াঃ সাইদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850114 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৫ ভর্ািাঃ নুরুন নাহাি ভর্াঃ ততয়বািী র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534849632 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৬ হািনা ভহনা আনজজুি হক র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850652 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৭ ভর্াঃ সুজন ভর্াঃ আঃ িনশে পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6457793880 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৮ খানেজা খাতুন হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850419 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৫৯ শ্রীর্নত িুির্নত িানীোস রৃ্ত ভেৌিত িনবোস র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850223 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬০ ভর্াঃ িাি নর্য়া রৃ্ত আব্দি খাদিক পুরুষ গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850258 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬১ আদবো খাতুন রৃ্ত জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850260 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬২ ভর্াঃ জয়নাি আহদম্মে নুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 4185976315 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৩ শার্িুি হক রৃ্ত আবু তাদহি পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850679 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৪ িাহাতন ভবগর্ আঃ খাদিক র্নহিা কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850689 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৫ র্াননক জান রৃ্ত িনর্ি উনিন র্নহিা কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850653 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৬ রু্ো র্ব পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850301 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৭ আদিিা খাতুন ভর্াঃ আববু্দি জনিি র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534849973 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৮ ভর্াসাম্মৎ জনর্িা খাতুন ভর্াঃ র্নজবি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534848415 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৬৯ ভর্াঃ ইউনুি আিী ভর্াঃ ভর্াোজ আিী পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850074 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭০ নশনিনা খাতুন র্গবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850389 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭১ িজিুি হক রৃ্ত র্াহরু্ে আিী পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850015 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭২ নর্তু ভবগর্ র্য়নাি হক র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 3757785443 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502
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৯৭৩ ভর্ািাঃ আনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ বাচু্চ নর্য়া র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850075 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭৪ ভর্াঃ আনজজুি হক ভর্াঃ ওয়াজ আিী পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 4204560413 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭৫ আইয়ুব আিী নুিি পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৫ দুল্লা 6116534850675 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭৬ ভর্াসাম্মৎ র্র্তাজ ভবগর্ ভর্াঃ টুটুি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853165 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭৭ ভর্াঃ নজয়াউি িহর্ান নজয়াউি িহর্ান পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852865 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭৮ ভর্াঃ আিাি উনিন রৃ্ত আঃ হানর্ে পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852835 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৭৯ নিনা ভবগর্ হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 198016116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৮০ ভর্ািাঃ শািনর্ন আক্তাি ভর্াঃ সুিতান আহাদম্মে র্নহিা গৃনহনী  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 4206962302 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৮১ ভর্ায়াদজ্জর্ ভহাদসন হাদতর্ আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 19896116534000000 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৮২ জনিনা খাতুন আবুি খাতুন র্নহিা গৃনহনী পূবম িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852325 সাখাওয়াত ভহাদসন 01724523502

৯৮৩ হুদিতন ভবগর্ তািা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852366 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৮৪ ভর্াঃ িদি রৃ্ত আয়নাি হক পুরুষ কৃষক  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534854162 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৮৫ হাদজিা নিদিাজ আিী র্নহিা গৃনহনী  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534853829 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৮৬ ভর্াঃ সুিতান আহাদম্মে ভর্াঃ সুরুজ আিী পুরুষ কৃষক  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534854009 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৮৭ ভর্াসাম্মৎ আনিয়া খাতুন রৃ্ত নজি আিী র্নহিা গৃনহনী  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534854101 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৮৮ ভর্াঃ আক্কাি আিী রৃ্ত োিগ আিী পুরুষ কৃষক  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 61165364854036 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৮৯ ভর্াঃ হারুন আি িনশে ভর্াঃ র্দেি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534854392 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯০ ভর্াসাম্মৎ িানশো ভবগর্ হুর্ায়ুন কনবি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853508 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯১ ভর্াঃ নওদশে আিী রৃ্ত আঃ হাননি পুরুষ কৃষক  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534852108 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯২ িানখ ভর্াঃ আসাদুজ্জার্ান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 19906116534000200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৩ ভর্ািাঃ রু্দজো খাতুন ভর্াঃ হযিত আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853397 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৪ ভর্াঃ ভহাদসন আিী ভর্াঃ আদবি আিী পুরুষ কৃষক  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534853935 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৫ ভর্াঃ জদবে আিী রৃ্ত হযিত আিী পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৬ দুল্লা 6116534853984 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৬ ভর্াঃ র্ঞু্জরুি হক রৃ্ত আঃ হাননি পুরুষ কৃষক পূবম িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852110 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৭ ভর্াঃ নানহে হাসান বাচু্ছ ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক পূবম িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534846366 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৮ িনিকুি ইসিার্ রৃ্ত আহাম্মেআিী পুরুষ কৃষক  ািুক িাপি ৬ দুল্লা 6116534853653 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

৯৯৯ ভর্ািাঃ হানির্া আক্তাি ভর্াঃ রুস্তুর্ আিী র্নহিা গৃনহনী পূবম িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 5067600071 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০০ ভর্াসাম্মৎ র্র্তাজ ভবগর্ ভর্াঃ র্ঞু্জরুি হক র্নহিা গৃনহনী পূবম িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852111 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০১ ভর্ািাঃ সাদজো খাতুন ভর্াঃ র্নজবি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852023 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০২ ভর্াঃ আজহারুি ইসিার্ ভর্াঃ ইনির্ উনিন পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 19936116534000200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০৩ কুিিুর্ ভবগর্ নজয়াি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841679 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১০০৪ ভর্ািাম্মৎ ক্ষনতজা ভবগর্ ভর্াঃ জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841450 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০৫ ভর্ািাম্মৎ আয়র্ন ভনিা আঃ িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী িার্াকানা ২ দুল্লা 6116534841382 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০৬ ভতাতা নর্য়া রৃ্ত ভর্াহাম্মে পুরুষ কৃষক হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839044 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০৭ নজরুি ইসিার্ ভখাকা ভর্াঃ নুরুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক িানপুি ১ দুল্লা 6116534841194 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০৮ খাইরুন ভবগর্ ওয়াজ আিী র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839322 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০০৯ কুিিুর্ ভবগর্ রৃ্ত আহাম্মে ভশখ র্নহিা গৃনহনী িানপুি ১ দুল্লা 6116534841030 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১০ ভিশর্ী িনবোস ননকীি িনবোস র্নহিা গৃনহনী হনিিার্পুি ১ দুল্লা 6116534839218 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১১ র্দনায়ািা ভর্াঃ হাদিন আিী খা র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839965 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১২ ভর্াঃ ভহিাি উু্নিন রৃ্ত আকবি আিী পুরুষ কৃষক িঘুনাথপুি ৩ দুল্লা 6116534838740 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৩ আদনায়ািা ভর্াঃ আঃ র্াদিক র্নহিা গৃনহনী িািিা ১ দুল্লা 6116534839987 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৪ ভর্াঃ র্নজবি িহর্ান ভর্াঃ সাদহে আিী পুরুষ কৃষক িািিা ১ দুল্লা 6116534838860 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৫ িাদহিা খাতুন আনিাি আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি 4 দুল্লা 6116534847793 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৬ ভর্াসাম্মাঁ িনহর্া খাতুন আবু্দি বাদিক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852020 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৭ ভর্ািাঃ হাদজিা খাতুন রৃ্ত আবু্দি ভশখ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852018 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৮ শ্রী সুবাস িন্দ্র োস শ্রী ভগানবন্দ্র িন্দ্র োস পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852893 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০১৯ শ্রী দুিাি িন্দ্র িনবোস শ্রী সুনীি িন্দ্র িনবোস পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534000206 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২০ শ্রীর্নত নর্ননত িনবোস শ্রী সুননি িনবোস র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 616534855125 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২১ সর্দশি  আিী হানববুি িহর্ান পুরুষ কৃষক ভগানবন্দবািী ২ দুল্লা 611653482960 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২২ জুদবো খাতুন আঃ হানির্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847846 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৩ myBwU Av³vi mvBdzj Bmjvg gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 8254577037 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৪ Zvnwgbv LvZzb iæûj Avwgb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848253 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৫ AvBqye Avjx AvRMi Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 3323207076623 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৬ gy‡R`v LvZzb g„Z Qv‡q` Avjx gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi 4 দুল্লা 6116534861931 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৭ ‡gvQvt ARydv LvZzb g„Z gni Avjx gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi 4 দুল্লা 6116534847110 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৮ ‡gvmv¤§r Avw¤^qv LvZzb ‡gvt Aveyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 4 দুল্লা 6116534862236 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০২৯ ‡gvt Ryjnvm DwÏb ‡gvt ‡gvRvd&di Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849291 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩০ ‡gvt iwng DwÏb g„Z ˆbgwÏb cyiæl কৃষক Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534846645 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩১ ‡gvt mygvi Avjx g„Z ˆbgwÏb cyiæl কৃষক Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534846377 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩২ myiæ¾vgvb Rbv&e Avjx cyiæl কৃষক Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534846109 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩৩ AvwQqv LvZzb Aveyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534845841 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩৪ ‡gvQvt †kdvjx †eMg ‡gvt iwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534845573 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১০৩৫ ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb GQvnvK Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534845305 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩৬ Ry‡jLv LvZzb ‡mv‡nj ivbv gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534845037 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩৭ ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg ‡gvr iæûj Avgxb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534844769 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩৮ ‡gvt iwdR DwÏb ‡gvt Lwjj cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534844501 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৩৯ ‡gvt bvwRgywÏb ‡gvt ZvR gvgy` cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 19936116534000200.00 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪০ ‡gvt ZvR gvgy` g„Z nvwbdv gÛj cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534843965 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪১ KvÂwb †eMg ‡gvdv¾j †nv‡mb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 19786116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪২ ‡gvt Zzivc Avjx g„Z †gvnv¤§` Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534843429 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৩ mywdqv LvZzb Avt Rwjj gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850713 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৪ ‡gvt bRiæj Bmjvg g„Z Cgvb Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848551 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৫ g‡bvqviv `yjvj DwÏb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850720 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৬ ‡gvQvt mv‡R`v ‡gvt gwdR DwÏb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849732 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৭ ‡gvt AvgRv` Avjx ‡gvt Qwgi DwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849838 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৮ Bqvmwgb †eMg BqvR DwÏb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 7807831453 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৪৯ wkwibv Av³vi mvBdzj Bmjvg gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 19846116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫০ bvwQgv †eMg ‡gvt jvj wgqv gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi 5 দুল্লা 6116534847853 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫১ gv‡jKv LvZzb g‡bœQ Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849979 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫২ Kzïgx ax‡ib iwe`vm gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850510 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৩ ‡gvt Avwgbyj Bmjvg Avt AvwRR cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6423099982 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৪ Kwjg DwÏb g„Z Kz‡g` Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534862165 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৫ ‡gvt mvBdzj Bmjvg g„Z gvBbywÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849811 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৬ ‡gvQvt Qv‡niv †eMg ‡gvt Dmgvb Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848569 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৭ wewe nvIqv Avt ev‡Q` gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850666 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৮ ‡gvt Bw`ªm Avjx g„Z KvBgwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848721 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৫৯ ‡gvQvt ¯ĉœv ‡gvt mygvi Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534839496 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬০ ‡gvt gbRyj wgqv ‡gvt Avãyyi iv¾vK cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬১ ‡gvt g‡bœQ Avjx g„Z R‡qb yDwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849859 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬২ iæ‡gQv LvZzb Avt Qvjvg gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850745 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬৩ Avmgv LvZzb ‡gvt kvnRvnvb Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850336 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬৪ ‡gvQvt Avmgv LvZzb ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849745 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬৫ Avw¤^qv †eMg ‡gvt Bw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848847 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১০৬৬ ‡gvQvt mywdqv LvZzb ‡gvt gwdRyj Bmjvg gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849258 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬৭ myjZvb g„Z BqvR DwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850719 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬৮ ‡gvt gKeyj †nv‡mb g„Z wRbœvZ Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850644 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৬৯ nvwg`v †eMg Qzive Avjx gwnjv M„wnbx ‰RbvKv›`v 5 দুল্লা 6116534848151 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭০ AvBb DwÏb bBg DwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850377 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭১ ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb ‡gvr gvwn`yjøvn gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849810 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭২ Avw¤^qv LvZzb ‡gvt Beªvnxg Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848815 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৩ Ry‡jLv LvZzb Bw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850624 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৪ ‡gvt Rvgvj DwÏb g„Z ˆbgwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848785 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৫ ‡gvt Avt nvwjg g„Z nvQvb Avjx gywÝ cyiæl K…lK ‰RbvKv›`v 5 দুল্লা 6116534848108 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৬ ‡gvQvt bvRgv LvZzb ‡gvt ûigyR Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848489 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৭ Avw¤^qv LvZzb Qwdi DwÏb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849042 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৮ ‡gvt kvnRvnvb Avjx g„Z b~~i‡gvnv¤§` cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849107 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৭৯ ‡gvQvt dvjvbx Avt iv¾vK gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850381 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮০ gwbRv †eMg nvq`vi †iRv gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534857412 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮১ Kgjv LvZzb MvRx wgqv gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850378 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮২ ‡gvt †gvm‡jg DwÏb gyZ Avidvb Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850356 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৩ Qv‡niv LvZzb AvjdvR wgqv gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 611653485968 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৪ ‡gvt gvwbK wgqv Avby †kL cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849807 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৫ ‡gvt Avt mv‡`K g„Z AvwQg DwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849873 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৬ ‡gvQvt mvnvZb ‡gvt Avãym mvjvg cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849806 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৭ ‡gvt BqvKze Avjx g„Z Avg` Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534860723 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৮ ‡gvt †mvnive Avjx g„Z bRi Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848808 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৮৯ ‡gvQvt †n‡jbv LvZzb ‡gvt nvmgZ Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849283 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯০ mywdqv LvZzb Avãyi iv¾vK gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848147 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯১ Beªvnxg Lwjj Avãyi iv¾vK cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848144 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯২ iwngv LvZzb nviæb Ai iwk` gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848148 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯৩ b~iRvnvb †eMg wmwÏKzi ingvb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534848150 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯৪ ‡gvt Qwgi DwÏb g„Z ZwRg DwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849848 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯৫ ‡gvt ev`kv wgqv g„Z Avnv¤§` Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849966 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯৬ ‡gvt †gvm‡jg DwÏb ‡gvt Avjvj DwÏb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 61165348249293 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১০৯৭ ‡gvt Avjvj DwÏb g„Z AvQi Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849027 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯৮ ‡gvt myiæR Avjx g„Z †gvnv¤§` Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116516875219 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১০৯৯ ‡gvt Kwei †nv‡mb ‡gvt  myiæR Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849635 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০০ ‡gvt Avãyyj gwR` g„Z Avidvb Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849794 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০১ Avt jwZd g„Z bqb Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850372 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০২ ‡gvt kvwnb Avjg ‡gvt kvgZ Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 2821032964 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৩ ‡gvt Ryjnvm DwÏb ‡gvt †mv‡jgb cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534846532 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৪ Avj-&Avwgb ‡gvt AvgRv` &Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6904553580 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৫ ‡gvt Rvgvj DwÏb  †gvt Avt mvjvg cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849804 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৬ ‡gvt Avt ev‡iK g„Z Rvj gvgy` cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 611653489883 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৭ ‡gvt Aveyj †nv‡mb g„Z Av‡bœQ Avjx cyiæl K…lK Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850063 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৮ cvifxb Av³vi gKeyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 3719430278 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১০৯ nvwjgv  LvZzb Qdi Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849964 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১০ ‡gvQvt bvwQgv LvZzb nhiZ Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849015 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১১ Avwjqv LvZzb Qdi Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850647 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১২ wkcbx Av³vi AvjKvQ Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850628 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৩ KzyjQzg Igi Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850726 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৪ ‡gvQvt Qdziv LvZzb g„Z R‡qb yDwÏb gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849839 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৫ ‡gvt iRe Avjx g„Z nhiZ Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849097 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৬ Qzwdqv LvZzb mygvi Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850607 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৭ ivby Av³vi `vivRyj Bmjvg gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850702 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৮ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt AveŸvQ Avjx gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534849787 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১১৯ ‡MŠwi iwe`vm evbvix iwe`vm gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 2404619393 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২০ jvj evby gybœv gwnjv M„wnbx Kzwocvov 5 দুল্লা 6116534850300 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২১ ‡gvQvt †mwjbv LvZzb Avãyj nvbœvb gwnjv M„wnbx KvjyiNvU ৪ দুল্লা 6116534855546 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২২ mywdqv LvZzb ‰Zqe Avjx gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847817 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২৩ ‡gvQt SY©v LvZzb ‡gvt dviæK †nv‡mb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846753 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২৪ ‡gvQvt Qv‡jnv LvZzb ‡gvt nvq`vi Avjx gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846684 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২৫ jvKx Av³vi ‡gvt bRiæj Bmjvg gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846993 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২৬ ‡gvt byi gvgyb ‡gvt nveeyi ingvb cyiæl K…wl ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846690 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২৭ ‡gvQvt ‡iwRqv LvZzb ‡gvt gwRei ingvb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846747 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১১২৮ ‡gvt Avt ev‡QZ nhiZ Avjx cyiæl K…wl ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6904553390 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১২৯ ‡gvQvt Lv‡j`v LvZzb ‡gvr †njvj †ecvix gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534850946 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩০ ‡gvQvt  †nbv Av³vi ‡gvt Bqe Avj‰x gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846679 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩১ cvifxb Av³vi ‡gvt bRiæj Bmjvg gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 19936116534000200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩২ ‡nvm‡b Aviv †eMg ‡gvt Avjvj DwÏb gwnjv M„wnbx ‡KŠPvKzwo ৪ দুল্লা 3313266899550 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৩ ‡Lv‡`Rv LvZzb ‡gvt GQvnvK Avjx gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846949 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৪ ‡gvQvt niejv LvZzb ‡gvt Avãyi iv¾vK gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846674 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৫ ‡gvt Kvgvj †nv‡mb †ecvix ‡gvt gby †ecvix cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846748 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৬ ‡gvt †gvZv‡je ‡gvt BmgvBj †nv‡mb cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846651 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৭ ‡gvQvt iæ‡gQv LvZzb ‡gvt nv‡g` Avjx gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846683 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৮ ‡gvQvt gviwRbv LvZzb ‡gvt mygb wgqv(myRb) gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847325 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৩৯ ‡gvQvt Av‡jqv †eMg ‡gvt Avt gvv‡jK gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847197 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪০ ‡gvt Avqye Avjx †ecvix ‡gvt Pvb wgqv cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846699 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪১ ‡gvQvt AviwRbv LvZzb ‡gvt byi Bmjvg cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534861902 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪২ ‡gvt Ry‡qj wgqv ‡gvt myiæR Avjx cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 8200673997 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৩ ‡gvt miæR Avjx †ecvix g„Z AvBb DwÏb †ecvix cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846749 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৪  ‡gvQvt Qvwjgv LvZzb ‡gvt QvB`yj nK †ecvix gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846686 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৫ ‡gvt Lwjj wgqv †ecvix ‡gvt RqbwÏb †ecvix cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534848073 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৬ mvwgqv Av³vi nvIqv ‡gvt AvgRv` Avjx gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 19966116534103700 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৭ ‡gvQvt nvwQbv †eMg g„Z Avnv¤§` Avjx gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847709 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৮ ‡gvt Pvb wgqv g„Z Avãyj Avwjg cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847632 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৪৯ ‡gvQvt AvwQqv LvZzb kwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 19896116534000100 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫০ ‡gvt myiæR Avjx ‡gvt nhiZ Avjx cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534848090 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫১ ivwk`v †eMg iwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534848009 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫২ ‡gvt kvnRvnvb ‡ecvix g„Z AvBb DwÏb †ecvix cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846742 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫৩ ‡gvt Avãyj Rwjj ‡Zvive Avjx gybwm cyiæl K…wl KvR ‡eib ৪ দুল্লা 2617294215446 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫৪ ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb ‡gvt R‡qb DwÏb †ecvix cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846726 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫৫ ‡gvQvt jvBjx LvZzb ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847498 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫৬ ‡gvt Avqbvj nK ‡gvt Avt ReŸvi Lvb cyiæl K…wl KvR Ksmevox ৪ দুল্লা 6116534846616 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫৭ jvfjx Av³vi kvgQzyj nK gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847442 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৫৮ ‡gvQvt Rv‡gjv LvZzb ‡gvt Avãyj Lv‡jK gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847182 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১১৫৯ ‡gvQvt Rwibv LvZzb ‡gvt B¯ªvwdj gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847684 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬০ gwdRyj nK g„Z Igi Avjx cyiæl K…wl ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847390 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬১ g‡bvqviv LvZzb kvwnb Avjg gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847956 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬২ ‡gvt Avãyj jwZd g„Z Zid Avjx gywÝ cyiæl K…wl ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847012 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৩ ‡gvt mvB`yj nK ‡gvt Avt nvwjg cyiæl K…wl ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847009 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৪ ‡gvQvt gqbv LvZzb ‡gvt Kvgvj †nv‡mb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846741 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৫ ‡gvt AvwRRyj nK g„Z RqbywÏb cyiæl K…wl ivNeevox ৪ দুল্লা 19886116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৬ ‡gvt AvRnviæj Bmjvg g„Z †gveviK Avjx cyiæl K…wl ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846639 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৭ Rxeb Avt mvgv` cyiæl K…wl ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847413 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৮ gwZDi ingvb ‡gvt kvnRvnvb Avjx cyiæl K…wl ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846659 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৬৯ ‡gvt †njvj †ecvix ‡gvt Bqe Avjx cyiæl K…wl ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846671 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭০ ‡gvt wejvj DwÏb ‡gvt Bqve Avjx cyiæl K…wl ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846680 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭১ ‡gvQvt kni evby ‡gvt wRqvDi ingvb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846641 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭২ ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb ‡gvt BmgvBj †nv‡mb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846650 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৩ ‡gvt †njvj DwÏb g„Z †Qvnive Avjx cyiæl K…wl KvR ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846935 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৪ ‡gvt †gvZv‡je †nv‡mb g„Z †Qvnive Avjx cyiæl K…wl KvR ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846921 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৫ byi Rvnvb ‡gvr Avqye Avjx gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846983 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৬ ‡gvt bI‡ki Avjx g„Z AvgRv` Avjx cyiæl K…wl KvR ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846388 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৭ cebx Av³vi g„Z R‡e` Avjx (Pv›`) gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 19646116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৮ Ry‡jLv LvZzb ‡Lvi‡k` Avjg gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847057 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৭৯ ‡gvQvt wkíx Av³vi ‡gvt wejøvj DwÏb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846668 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮০ ‡gvQvt cviæj Av³vi ‡gvt gwZDi ingvb gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846642 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮১ ‡gvQvt LyywK Av³vi ‡gvt Avt †Qvenvb Avjx †ecvix gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846746 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮২ ‡gvt Av‡bœQ Avjx gvnv¤§` Avjx cyiæl K…wl KvR ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846926 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৩ ‡gvt wjUb g„Z †mvnive cyiæl K…wl KvR `t‡Mvovb ৪ দুল্লা 2693625884734 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৪ ‡gvt jvj gvgy` g„Z Av‡°j Avjx cyiæl K…wl KvR ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847004 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৫ ‡gvQvt nvwQbv LvZzb ‡gvt nvwdR DwÏb gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847555 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৬ m¤úv Av³vi Avãyym mvgv` gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847032 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৭ kÖx K…ò P›`ª †Mšo kÖx myab P›`ª ‡Mšo cyiæl K…wl KvR ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534861952 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৮ gKeyj †nv‡mb g„Z g‡qR DwÏb cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847117 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৮৯ gwiqg Av³vi ‡gvt nv‡Zg Avjx gwnjv M„wnbx ivNeevox ৪ দুল্লা 3757784057 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১১৯০ ‡gvt †Qvenvb Avjx †ecvix ‡gvt Kz‡g` Avjx cyiæl K…wl KvR ivNeevox ৪ দুল্লা 6116534846745 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯১ ‡gvt Avt Qvjvg g„Z iRe Avjx cyiæl K…wl KvR KvZjmvi ৪ দুল্লা 6116516874905 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯২ ‡gv‡gbv LvZzb ‡gvt Avt iwk` cyiæl K…wl KvR kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534839434 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৩ ‡gvQvt  †Rv‡e`v LvZzb ‡gvt BDb~m Avjx gwnjv M„wnbx kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846902 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৪ ‡gv‡gbv †eMg Pvub wgqv gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847810 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৫ nvwm LvZzb ‡gvt Avt iwng gwnjv M„wnbx kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846870 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৬ ‡gvQvt gv‡R`v LvZzb ‡gvt †mKei gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847186 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৭ ‡gvt wdiæR Avjx ‡gvt Av³vi Avjx cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847319 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৮ gv‡R`v LvZzb nv‡eR Avjx gwnjv M„wnbx kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846880 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১১৯৯ Av‡bvqviv †eMg Aveyj †nv‡mb gwnjv M„wnbx ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847877 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০০ ‡gvt mygb Avt Qvjvg cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 19916116534105200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০১ ‡Rv‡e`v LvZzb Kv‡eR Avjx gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534847091 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০২ beve Avjx g„Z dRi Avjx cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847470 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৩ ‡gvt dRyj nK ‡gvt gKeyj †nv‡mb cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 19756116534102500 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৪ b~i‡gvnv¤§` ‡gvt Bgvb Avjx cyiæl K…wl KvR ‡Kkecyi ৪ দুল্লা 6116534847774 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৫ b~iRvnvb ‡gvt i‡gR Avjx gwnjv M„wnbx ‡PPzqv kÖxivgevox ৪ দুল্লা 6116534846991 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৬ ‡gvt †nv‡mb Avjx Lvb g„Z nhiZ Avjx Lvb cyiæl K…wl KvR Ksmevox ৪ দুল্লা 6116534848054 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৭ nvIZvb wewe g„Z gbmyi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848428 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৮ ‡gvt Avãyj Kvjvg ‡gvt ivRgvngy` cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848640 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২০৯ ‡gvt Avãyj gv‡jK  †gvt igRvbgvngy` cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848641 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১০ ‡gvQvt cviwfb  †gvt Avt ev‡iK bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849058 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১১ ‡gvQvt nvwjgv †eMg ‡gvt †bIqvR Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848463 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১২ ZvQwjgv LvZzb ‡gvt gyK‡jQzi ingvb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850320 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৩ ‡gvQvt Rûiv LvZzb ‡gvt Pvb wgqv bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849687 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৪ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt Avt QvËvi bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849679 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৫ ‡gvQvt wd‡ivRv †eMg ‡gvt ivR gvngy` bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848405 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৬ ‡ivLmvbv Av³vi RvwKi †nv‡mb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 7357856496 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৭ ‡gvt nviyb Ai iwk`  †gvt Avt AvwRR bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849792 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৮ ‡Rvmbv ‡gvt Avt ingvb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850524 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২১৯ ‡gvt Avt gv‡jK g„Z gwgb Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850723 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১২২০ ‡gvt †idvR DwÏb ‡gvt Avt gv‡jK cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 19916116534000300 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২১ kÖgwZ gvjZx ivbx iwe`vm kÖx‡eqv iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 9151646263 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২২ iæcvwj iæcjvj bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850508 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৩ ‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb Avt gwR` cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 19946116534000200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৪ wd‡ivRv LvZzb  †gvt `viMvjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850412 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৫ Qv‡njv LvZzb g„Z Zv‡je wgqv bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6006983305 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৬ wibv †eMg  †gvt Avei Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849914 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৭ iæcvwj jyrdi bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850533 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৮ ‡gvt g‡qR DwÏb  †gvt KvBg DwÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534858475 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২২৯ ‡gvQvt nvwg`v †eMg ‡gvt BmgvBj †nv‡mb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849191 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩০ ‡gvQvt †di‡`Šwm †eMg ‡gvt Bw`ªm Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849186 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩১ Av‡gbv Avjvj DwÏb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850523 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩২ ixbv bvivqb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850511 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৩ ‡kdvjx LvZzb nvwmeyi ingvb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848049 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৪ ‡iv‡Kqv LvZzb ‡gvt evei Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849913 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৫ Avjvj DwÏb g„Z d‡qR DwÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850584 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৬ evZvmx †eMg AvwQgwÏb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849906 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৭ wKiY iwe `vm weiæqv iwevm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6155298288992 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৮ ªkÖgwZ mywgZv ivbx `vm kÖ eyUj ivbx `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850218 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৩৯ ‡gvQvt mvjgv LvZwb  †gvt Avt jwZd bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849615 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪০ mywg Av³vi ïKzi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850276 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪১ ‡mwjbv †eMg ‡mvjvqgvb Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 19906116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪২ kvwnbv †eMg ‡gvt Bgivb †nv‡mb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849982 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪৩ nvwQbv LvZzb  †gvt myiæR wgqv bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850280 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪৪ wbjydv LvZzb QvBdzj bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850283 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪৫ nvwQbv LvZzb Zviv wgTv bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850277 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪৬ ‡gvQvt iwngv LvZzb ‡gvt mygvi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849127 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪৭ Qzeyib †bQv Av‡e` Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850545 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১২৪৮ kÖgwZ gBwb ivbx `vm kÖx dzjPvb iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850225 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৪৯ kÖx gywZ dzjgwZ ivwb``vm kÖx evnv`yi iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850236 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫০ ‡gwMqv ivbx `vm ‡fvj iwe `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850251 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫১ kÖxgwZ eyjeywj iwe`vm kÖx mvB`yj iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850220 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫২ wPwbvqv ivwbx `vm gbQz iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850242 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৩ Kzmyjx ivbx `vm g„Z ïKziv iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850254 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৪ Kvgvjx ivbx `vm g„Z kvwšÍ ivbx `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850415 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৫ kÖx QuUqv iwe `vm g„Z b‡M›`ª iwe`vm cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850201 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৬ mvKyjv ivbx `vm ‰Kjvm `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850239 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৭ kvwšÍ ivbx `vm g„Z Kgj iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850406 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৮ ivbx `vm Lyw`ivg iwe `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850245 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৫৯ kÖgwZ †dwjqv ivbx `vm kÖx iayqv iwK `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850229 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬০ kÖxgwZ R‡jk¦ix ivbx `vm kÖx VvKzi iwe `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850231 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬১ kÖx gvLb dzjgwZ ivbx `vmkÖx gvLb iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850233 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬২ kÖxgwZ †ikwg ivbx `vm kÖx eveyjvj ivbx `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850212 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৩ kÖgwZ †Zzvwi ivbx `vm kÖx Quzqv iwe`vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850202 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৪ kÖgwZ Pv›`v iwe `vm kÖx wgVzqv iwe `vm bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850206 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৫ iæ‡gQv †eMg ‡gvt Bw`ªm Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849921 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৬ wejwKQ Av³vi ‡gvt iûj Avwgb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849916 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৭ mvwn`v LvZzb Avãym mvjvg bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849919 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৮ ‡gvQvt ivwRqv LvZzb ‡gvt Avãyj bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848811 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৬৯ gv‡R`v LvZzb g„Z `yjvj DwÏb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849318 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭০ ‡gvQvt Bm‡gvZviv Aviv †eMg‡gvt Bw`ªm Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 2356612263 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭১ nvmgZ Avjx Avãyj Zv‡je cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 19916116534000100 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭২ ‡gvt Avjg wgqv ‡gvt BšÍvR Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849131 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭৩ ‡gvt bRiæj Bmjvg g„Z BqvKze Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849825 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭৪ ‡gvt Avt iwk` ‡gvt kvnveywÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849656 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭৫ myjZvb gvngy` ‡gvt kvnveywÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849664 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১২৭৬ ‡gvt kvgxg wgqv g„Z wmwÏKzi ingvb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849652 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭৭ ‡gvQvt gqbv wewe ‡gvt gyšÍvR Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849620 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭৮ ‡gvQvt LvZzb BšÍvR Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849622 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৭৯ ‡gvt ˆZqe Avjx g„Z AvRMi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849647 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮০ ‡gvt Avt nvwjg ‡gvt †gvZv‡je Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849871 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮১ ‡gvt AvšÍvR Avjx g„Z †bKei Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534862580 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮২ ‡gvt Avt nvwg` ‡gvt Avt „‡i¾vK cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849626 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৩ gv‡R`v LvZzb ZwQi DwÏb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849040 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৪ ‡gvt gvgy`vwj g„Z AwQgwÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849299 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৫ ‡gvQvt Rûiv LvZzb ‡gvt †gvRvd&dvi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849053 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৬ ‡gvt †Mvjvc gy¯Ídv g„Z w`jgvngy` miKvi cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534840374 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৭ ‡gvt Qwjg DwÏb g„Z †mKv›`I Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849134 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৮ ‡gvQvt nvwg`v †eMg g„Z b~i Bmjvg bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848473 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৮৯ ‡gvQvt mgjv †eMg ‡gvt dRiæj nK bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848448 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯০ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt †Qvnive Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850502 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯১ ‡gvt GeviZ Avjx g„Z bRi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849198 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯২ ‡gvt nv‡Zg Avjx ‡gvt BmgvBj †nv‡mb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849192 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৩ ‡gvt bqb Avjx g„Z AvRMi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849264 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৪  †gvt nvwdRyj Bmjvg  †gvt mygvi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849132 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৫ ‡gvt kwn` ‡gvt Pvb wgqv cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849690 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৬ ‡gvt †mv‡nj wgqv ‡gvt Avt QvËvi cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849681 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৭ ‡gvQvt mv‡jnv LvZzb ‡gvt Rybvm Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849761 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৮ ‡gvQvt nvwdRv LvZzb ‡gvt mygvi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov `yjøv 6116534849065 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১২৯৯ ‡gvt eveyj wgqv g„Z AvQi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849025 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০০ ‡gvt BšÍvR Avjx RqbywÏb gÛj cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849139 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০১ ‡gvQvt mv‡R`v LvZzb ‡gvt wbqZ Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849609 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০২ wibv Av³vi g„Z Zv‡ni Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850081 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০৩ Av‡e` Avjx g„Z Avn¤§` Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850560 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১৩০৪ ‡gvt Puvb wgqv  g„Z bQi wgqv cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849244 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০৫ ‡gvQvt †gv‡R`v LvZzb g„Z Aveyj bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849692 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০৬ cwi‡Zvl cvj g„Z my‡ik P›`ª cvj cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850011 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০৭ ‡gvQvt mywdqv †eMg ‡gvt Aveyj Kv‡kg bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849211 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০৮ ‡gvQvt †Lv‡`Rv LvZzb ‡gvt gvbœvb wgqv bvix M„wnbx Kzwocvov `yjøv 6116534848812 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩০৯ ‡gvQvt †gv‡R`v LvZzb ‡gvt †mKv›`I Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849674 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১০ ‡gvQvt mywdqv LvZzb ‡gvt Avãyi iwk` bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849636 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১১ ‡gvQvt nv‡Riv LvZzb ‡gvt myiæR Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849658 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১২ ‡gvt †mwjg wgqv g„Z gMeyj †nv‡mb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848654 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৩ ‡iRvDj nK AvKei Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534850680 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৪ Ry‡e`v LvZzb „‡gvt AvQvb Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848802 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৫ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt BbQi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848399 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৬ wegjv LvZzb  †gvt BšÍvR Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848852 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৭ ‡gvt AvQvb Avjx g„Z †bKei ‡kL cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848801 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৮ ‡n›`yix †eMg ‡gvt RyeŸvi Avjx bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848971 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩১৯ gvweqv LvZyb ‡gvt wRqvDi ingvb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848859 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২০ weDwU LvZzb  †gvtªIgi dviæK bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848857 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২১ ‡gvt knx`yj Bmjvg ‡gvt dRjyj nK cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848629 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২২ ‡gvt Avey ivqnvb g„Z Avey Zv‡ni cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534848421 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৩ ‡gvt Puvb wgqv g„Z bQi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849863 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৪ ‡gvt Rqbvj Av‡ew`b g„Z evnvi DwÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849854 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৫ ‡gvt g‡bœQ Avjx g„Z Zv‡Qb Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849695 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৬ ‡gvt †Lvi‡k` g„Z Bqv` Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849675 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৭ ‡gvQvt Av‡gbv LvZyb ‡gvt jvj wgqv bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849691 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৮ ‡gvt nwbd DwÏb  †gvt BšvÍ&R Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 61165434849329 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩২৯ ‡gvQvt mywdqv LvZzb ‡gvt Qwgi  DwÏb bvix K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849742 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩০ ‡gvt gKeyj †nv‡mb g„Z Rvwgi DwÏb cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6006534850095 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩১ ‡gvt nhiZ Avjx ‡gvt R‡e` Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534846980 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১৩৩২ ‡gvt g‡bœQ Avjx ‡gvt BDbyQ Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849285 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৩ ‡gvt nhiZ Avjx ‡gvt Avey nvwbd cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 19926116534000100 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৪ ‡gvt Ry‡qj ivbv g„Z wiqvRyj Bmjvg cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 19946116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৫ ‡gvt AvgRvZ †nv‡mb g„Zav‡e` Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849114 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৬ ‡gvt wejvj DwÏb  †gvt mgi Avjx cyiæl K…wl Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849888 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৭ ‡gvQvt bvRgv Av³vi  †gvt  †gvm‡jg DwÏb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 2613451225540 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৮ ‡gvQvt eywj †eMg  †gvt  †gvm‡jg DwÏb bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116534849314 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৩৯  †gvQvt bvRgv LvZyb ‡gvt jvj wgqv bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 6116516874535 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪০ ‡gvQvt mv_x Av³vi Beªvwng  dwKi bvix M„wnbx Kzwocvov 5 `yjøv 20086116534001200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪১ তারু ভবগর্ আবু্দি খাদিক র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৪ দুল্লা 6116534850393 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪২ নিপা আক্তাি ভর্াঃ আর্জাত ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6107791146 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৩ িানশো খাতুন কাদশর্ আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847382 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৪ শানকি নর্য়া শার্িুি হক পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6904549240 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৫ ভর্াঃ হানববুি িহর্ান হনব ভর্াঃ বানু্দ নর্য়া পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 2699238552683 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৬ শনিিা খাতুন শার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847054 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৭ ভর্াঃ আবু তানিকা ভর্াঃ আনতকুি িহর্ান পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৪ দুল্লা 5551676876 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৮ ভর্াঃ জুদয়ি আবু্দি সার্াে পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 2699238592010 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৪৯ ভর্াশািি ভহাদসন হাদিন আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847935 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫০ শ্রীর্নত ভবিা িানী শ্রী িাখাি িন্দ্র ভগাপ র্নহিা গৃনহনী িািিা ৪ দুল্লা 6116534840298 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫১ শ্রীর্নত ভসার্া িানী শ্রী েীপক িন্দ্র ভগাপ র্নহিা গৃনহনী িািিা ৪ দুল্লা 6116534840289 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫২ শ্রীর্নত দুিািী িানী শ্রী ভখাকা িন্দ্র ভগাপ র্নহিা গৃনহনী িািিা ৪ দুল্লা 6116534840296 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৩ শ্রীর্নত ভতািশী িানী শ্রী ননিঞ্জন িন্দ্র ভগাপ র্নহিা গৃনহনী িািিা ৪ দুল্লা 6116534840293 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৪ নিপী িানী ভগাপ সুজন িন্দ্র ভগাপ র্নহিা গৃনহনী িািিা ৪ দুল্লা 19906116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৫ নশনিনা ভবগর্ আঃ খাদিক র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৪ দুল্লা 19746116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৬ রুনব আক্তাি ভর্াঃ হুিরু্স আিী র্নহিা গৃনহনী শ্রীনাথবািী ৪ দুল্লা 2401707969 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৭ ভজাসনা ভবগর্ আঃ সািার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847039 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৮ ভসাহাগী নশিা আবুি হাদসর্ র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্পুি ৪ দুল্লা 7801695557 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৫৯ িনকনা খাতুন শানহদুল্লাহ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847060 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬০ নাজর্া খাতুন ভর্াঃ বাবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী শ্রীনাথবািী ৪ দুল্লা 1501661696 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬১ ভর্ািাঃ শানহনুি র্াননক নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৪ দুল্লা 19926116534000100 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১৩৬২ ভজাদবো খাতুন শাজাহান র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847048 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৩ ভর্াঃ সাজু ভর্াঃ আঃ হানকর্ পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 19936116516000300 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৪ নুিী আক্তাি ভর্াঃ শাহজাহান আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া বাজাি ৪ দুল্লা 5107784786 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৫ ভর্াঃ আঃ িািার্ রৃ্ত আদক্কি আিী পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৬ আির্া খাতুন ভর্াঃ আঃ িািার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 20076116534000200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৭ হানসনা আঃ র্নজে র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847377 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৮ ভর্ািাঃ সুনর্ ভর্াঃ ভতািাজ্জি র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 1501661076 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৬৯ আঃ র্নজে ভর্াঃ আঃ জব্বাি পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861811 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭০ আঃ সািার্ ভর্াঃ আবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847037 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭১ ভর্ািাঃ দুিািী ভর্াঃ োদনজ আিী র্নহিা গৃনহনী শ্রীনাথবািী ৪ দুল্লা 1951704111 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭২ ভর্ািাঃ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ ন ওদশি আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534854255 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৩ ভর্ািাঃ িা ইিী আক্তাি আঃ কনির্ র্নহিা গৃনহনী শুকিকিা ৪ দুল্লা 19876116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৪ ভর্াঃ সিি আিী রৃ্ত দুনখয়া রু্ু্নস পুরুষ কৃষক  ািুকিাপি ৪ দুল্লা 6116534853783 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৫ ভর্াসাঃ সাদহিা ভর্াঃ ভখাকা র্নহিা গৃনহনী  ািুকিাপি ৪ দুল্লা 6116534853927 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৬ ভর্াঃ হানির্ নর্য়া ভর্াঃ রু্সদির্ উনিন পুরুষ কৃষক  ািুকিাপি ৪ দুল্লা 6116534854122 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৭ ভর্াসাম্মৎ আদনায়ািা ভবগর্ আবু্দি গিুি র্নহিা গৃনহনী  ািুকিাপি ৪ দুল্লা 6116534854030 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৮ ভর্াঃ র্াননক নর্য়া রৃ্ত িান নর্য়া পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৪ দুল্লা 19906116534000300 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৭৯ আিসানা সীর্া আবুি হাদসর্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 20086116534004500 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮০ ভিৌশনািা ন ওদশে আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 20086116534004600 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮১ নািনগস আক্তাি ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী কংসবািী ৪ দুল্লা 20076116534001800 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮২ ভর্াঃ নূরু ইসিার্ ভবািী ভর্াঃ হানববুি িহর্ান পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846691 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৩ ভর্ািাঃ ভর্ৌসুর্ী আক্তাি ভর্াঃ নাজরু্ি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19926116534000100 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৪ নানসর্া খাতুন ভগািার্ ভর্াস্তিা র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 9151577815 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৫ আঃ সার্াে রৃ্ে সাদহে আিী পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847038 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৬ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ ই উনুি আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846982 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৭ সর্িা খাতুন ভর্াঃ আদবে আিী র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847029 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৮ িাদতর্া খাতুন িারুক নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846961 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৮৯ অননতা িানী ভগৌি শুকিাি ভগৌি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 5093847431 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯০ ভর্াঃ র্নজবি িহর্ান ভর্াঃ আঃ জব্বাি খান পুরুষ কৃষক কংসবািী ৪ দুল্লা 6116534846612 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯১ ভর্াঃ ভহিাি উিীন ভর্াঃ ভোদিায়াি ভহাদসন পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861839 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯২ আনাদুি জািাি উিীন পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 2617294200644 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১৩৯৩ ভর্াঃ িান নর্য়া রৃ্ত িজব আিী পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534839469 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯৪ ভর্ািাঃ ভিিদেৌনস ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847219 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯৫ ভর্াঃ কুদর্ে আিী ভবপািী রৃ্ত আ ইন উনিন ভবপািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846723 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯৬ ভর্াঃ সুরুজ আিী ভর্াঃ ইব্রানহর্ পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847316 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯৭ ভর্ািাঃ ভশিািী খাতুন রৃ্ত আঃ িনতি র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534848068 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯৮ ভর্াঃ নিিজুি হক ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534861903 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৩৯৯ আনিয়া খাতুন ভর্াঃ আঃ হানির্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846998 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০০ ভর্ািাঃ আসর্া খাতুন ভর্াঃ আঃ ভহিাি র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846744 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০১ সাদহিা খাতুন সুিতানা আহদম্মে র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846847 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০২ ভর্াঃ র্নিজুি ইসিার্ ভর্াঃ ততয়ব আিী পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19916116534000200 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৩ ভর্ািাঃ সুনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ র্নঞ্জি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846648 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৪ ভর্াঃ নজকরুি হক ভর্াঃ জার্াি উনিন পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 1025856418 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৫ ভর্াঃ জার্াি উনিন ভবপািী ভর্াঃ র্নু ভবপািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846733 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৬ সুর্ন নর্য়া নিয়াকত আিী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 7804589906 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৭ ভর্াসাম্মৎ নানির্া খাতুন ভর্াঃ ততয়ব আিী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846666 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৮ হানিজা খাতুন ভহাদসন আিী র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847341 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪০৯ ভর্ািাঃ জাহানািা খাতুন ভর্াঃ সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846681 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১০ ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ ভর্াঃ হায়োি আিী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534850955 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১১ ভর্াসাম্মৎ আদর্না খাতুন ভর্াঃ আবু্দস সার্াে র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847248 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১২ ভর্াঃ আজাে ভর্াঃ সা ইদুি িহর্ান পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847471 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৩ আির্া ভবগর্ ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847194 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৪ ভর্ািাঃ সাির্া ভবগর্ ভর্াঃ জুিহাস উনিন র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847215 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৫ ভর্ািাঃ রূপা ভবগর্ ভর্াঃ ির্জান আিী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846762 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৬ ভর্ািাঃ িাির্া ভবগর্ আিতাব আিী র্নহিা গৃনহনী িাঘববািী ৪ দুল্লা 3913683428847 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৭ ভর্ািাঃ িাদতর্া খাতুন ভর্াঃ িাজবুি র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534847303 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৮ রুনর্ আক্তাি িাজন নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভকশবপুি ৪ দুল্লা 19916116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪১৯ ভর্াঃ িাদশে আিী ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534850945 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২০ বাদিক নর্য়া আঃ সবুি পুরুষ কৃষক ভকশবপুি ৪ দুল্লা 6116534848035 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২১ ভর্াঃ িান নর্য়া ভবপািী রৃ্ত  আু্ ইন উনিন ভবািী পুরুষ কৃষক িাঘববািী ৪ দুল্লা 6116534846725 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২২ বাবিী আক্তাি সাননজতা ভর্াঃ আর্জাে ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িঘুনাথপুি ৪ দুল্লা 19966116516102900 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২৩ ভর্াসাঃ নূিজাহান জব্বাি ভর্াঃ আঃ জব্বাি র্নহিা গৃনহনী শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846867 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১৪২৪ ভর্াঃ খায়রুি ইসিার্ ভর্াঃ আবু্দি জব্বাি পুরুষ কৃষক শ্রীনাথবািী ৪ দুল্লা 19916116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২৫ ভর্াঃ র্াহবুবুি হাসান ভর্াঃ আঃ জব্বাি পুরুষ কৃষক শ্রীনাথবািী ৪ দুল্লা 6116534846865 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২৬ সুন্দিী খাতুন সুিতান র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847396 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২৭ সাদহিা খাতুন ভর্াঃ আবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847030 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২৮ সুিতান রৃ্ত িািু র্ন্ডি পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534847046 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪২৯ কর্িা খাতুন আঃ সািার্ র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534846994 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩০ ভখাদেজা খাতুন র্া ইন উনিন র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৪ দুল্লা 3306987722 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩১ আয়নাি হক নাদয়তুল্লাহ পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861810 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩২ শনহদুল্লাহ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৪ দুল্লা 6116534861802 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৩ ভর্াসাম্মৎ রু্নশমো ভবগর্ ভর্াঃ ভহিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী তজনাকান্দা ৪ দুল্লা 6116534848213 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৪ ভর্ািাঃ জয়নব বানু রৃ্ত আবু্দস িাত্তাি র্নহিা গৃনহনী তজনাকান্দা ৪ দুল্লা 6116534848237 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৫ ভর্াসাম্মৎ ভর্াদর্া খাতুন ভর্াঃ িনহিীন র্নহিা গৃনহনী তজনাকান্দা ৪ দুল্লা 6116534848274 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৬ িীতা আক্তাি রুপা ভর্াঃ আবু্দি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী তজনাকান্দা ৪ দুল্লা 6116534000019 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৭ ভর্ািাঃ নশল্পী আক্তাি ভর্াঃ নশহাব উনিন র্নহিা গৃনহনী কুনিপািা ৪ দুল্লা 4182002917 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৮ ভর্াঃ সুর্াি আিী খান সেি আিী খান পুরুষ কৃষক কুনিপািা ৪ দুল্লা 6116534848692 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৩৯ ‡gvQvt ivwk`v  †gvt †ZvZv wgqv bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534853801 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪০ ‡gvQvt ‡gv‡bbv ‡gvt AvQgZ Avjx bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534853920 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪১ ‡gvQvt kvwnbv LvZzb ‡gvt gwdRyj nK bvix M„wnbx Kzwocvov ৪ `yjøv 6116534849068 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪২ ‡gvQvt mv‡jnv LvZzb g„Z AvqZb bvix M„wnbx Kzwocvov ৪ `yjøv 65116534849761 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৩ ‡gvQvt Avw¤^qv LvZzb ‡gvt †Q‡j bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854163 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৪ ‡gvQvt  †R‡jLv LvZzb ‡gvt Avt Lv‡jK bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534853968 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৫ ‡gvQvt wkixbv LvZzb ‡gvt †LvKv wgqv bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854148 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৬ ‡gvQvt gywbœ Av³vi ‡gvt Avt iwng bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534000017 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৭ ‡gvQvt  †Lviwk`v LvZzb  †gvt Avt nvwjg bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854182 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৮ ‡gvQvt dwRjv LvZzb  †gvt gqbvj nK bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854061 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৪৯ ‡gvQvt kvnvbviv ‡gvt gwRei ingvb bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854082 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫০ ‡gvQvt Avw¤^qv LvZzb ‡gvt myiæR Avjx bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854165 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫১ ‡gvQvt Arydv ‡gvt nv‡Qb Avjx bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116531853924 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫২ ‡gvQvt bvwQgv LvZzb  †gvt †LvKb wgqv bvix M„wnbx PwÛgÛc ৬ `yjøv 6116534851818 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫৩ ‡gvmv¤§r bwZdv LvZzb g„Z Avt K&ÏyQ bvix M„wnbx fvjyKPvco ৬ `yjøv 6116534854086 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫৪ Avt iv¾vK g„Z R‡qb DwÏb bvix M„wnbx gjvRvbx ৭ `yjøv 6116534584722 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473
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১৪৫৫ ‡gvt Avt gvbœvb ‡gvt ev‡nQ Avjx cyiæl K„wl PwÛgÛc (gyjøvevox) ৬ `yjøv 6116534851179 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫৬ ‡gvt Ggvj †nv‡mb  g„Z Rvgvj DwÏb cyiæl K„wl PwÛgÛc ৬ `yjøv 6116534851377 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫৭ ‡gvt Rwjj g„Z Av‡qb DwÏb miKvi cyiæl K„wl fvjyKPvco ৬ `yjøv 616534854063 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫৮ ‡gvt Rqbvj g„Z i‡dR Avjx cyiæl K„wl PwÛgÛc ৬ `yjøv 6116534852310 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৫৯ iv‡nj LvZzb gvwbK wgqv bvix M„wnbx PwÛgÛc ৬ `yjøv 19916116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬০ ‡gvQvt kwidv ‡gvt `y`y bvix M„wnbx PwÛgÛc 6 `yjøv ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬১ ‡gvQvt bvRgv LvZzb gy³vi †nv‡mb bvix M„wnbx PwÛgÛc 6 `yjøv 19946116534000100 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬২ ‡gvt Bw`ªQ Avjx ‡gvQvt AvwQqv †eMg cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852859 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৩ ‡gvt kwidzj Bmjvg ‡gvt Avt nK cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534528828 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৪ ‡gvt BDQze Avjx g„Z ewQi DwÏb cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852757 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৫ ‡gvQvt iæwRbv Av³vi nhiZ Avjx gZ©yRv bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 19896116534000000 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৬ ‡gvQvt Avd‡ivRv ‡gvt †g‡ni Avjx bvix M„wnbx PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852713 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৭ ‡gvQvt Rvwgib †eMg ‡gvt Bw`ªm Avjx bvix M„wnbx PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534853172 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৮ ‡gvQv t mywdqv LvZzb KvwRgywÏb bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534853644 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৬৯ ‡gvt Avt KÏyQ g„Z AvQi Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852737 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৭০ ‡gvQv t wgbv Av³vi ‡gvt `yjvj DwÏb cyiæl K…wl c~e©PwÛgÛc `yjøv 6116534852605 ভগািার্ নকবনিয়া 01306090473

১৪৭১ ভর্াঃ ভসনির্ িানা ভর্াঃ আদেি আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854597 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭২ ভর্াঃ জুিহাস উনিন রৃ্ে ইনিস আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855957 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৩ ভর্াঃ আদেি আিী রৃ্ত আব্বাস আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855591 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৪ ভর্াঃ আবু্দস সাত্তাি রৃ্ত ভহাদসন আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855944 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৫ ভর্াঃ র্নিজুি হক রৃ্ত িাদবে আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855868 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৬ ভর্াঃ বনিি উনিন রৃ্ত ভহাদসন আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855844 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৭ সবুজ নিিান সদিন স্নাি পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 19846116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৮ ভর্াঃ আবু্দি র্নজে  রৃ্ত না ইব আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854567 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৭৯ ভর্াঃ ভতাতা র্নয়া িাজ র্ারু্ে পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855854 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮০ ভর্াঃ র্দেি আিী রৃ্ত ভর্গু র্ন্ডি পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855925 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮১ ভর্ািাঃ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ তুিাব আিী র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855941 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮২ ভর্াঃ আবু্দি হক ভর্াঃ উনজি আিী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855129 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮৩ ভর্াঃ র্য়নাি হক রৃ্ত িাদবে আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855860 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮৪ উজ্জিা োরু প্রান্তুস সাংর্া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856046 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮৫ ভর্াঃ জার্াি উনিন রৃ্ত জুব্বাি আিী পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854404 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৪৮৬ ভর্াঃ নুরুি ইসিার্ ভর্াঃ আঃ খাদিক পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534856314 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮৭ র্ািতী র্াননকন রৃ্ত ওদয়ি নিিান র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856497 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮৮ ভর্াঃ হাদিজ আিী রৃ্ত বনসি উনিন পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854467 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৮৯ আবু্দি কানেি ভর্াঃ আদেি আিী পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854444 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯০ ভর্াঃ র্য়নুি ইসিার্ ভর্াঃ ই উনুি আিী পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534856342 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯১ ভর্ািাঃ হানসনা ভবগর্ রৃ্ত জুব্বাি আিী র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854395 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯২ বুনি আিা ভর্াঃ হারুনি িনশে র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 19806116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৩ ভর্াঃ তাদিব আিী রৃ্ত আিী র্নিন পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854438 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৪ ভর্ািাঃ নানগমস আক্তাি ভর্াঃ তসয়ে আিী র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854418 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৫ ভর্ািাঃ ভর্াদজো ভবগর্ আবু্দি িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854426 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৬ ভর্াঃ আনজজুি হক ভর্াঃ আঃ খাদিক পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 19946116534000400 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৭ ভর্াঃ শনিকুি ইসিার্ আঃ িহর্ান পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 19926116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৮ ভর্াঃ আঃ িনতি রৃ্ত িজি আিী পুরুষ শ্রনর্ক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534856375 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৪৯৯ ভর্াঃ সুিতান নর্য়া ভর্াঃ জয়নাি আদবেীন পুরুষ শ্রনর্ক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856212 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০০ ভর্াঃ শার্সুি হক ভর্াঃ আিী আকবি পুরুষ শ্রনর্ক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854548 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০১ ভর্াঃ আদনায়াি ভহাদসন ভর্াঃ সুিতান নর্য়া পুরুষ শ্রনর্ক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854550 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০২ ভর্ািাঃ িাদহিা ভবগর্ রৃ্ত ইনিস আিী র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854341 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৩ ভর্ািাঃ িানবয়া ভবগর্ কািু নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856146 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৪ ভর্ািাঃ আদনায়ািা ভবগর্ রৃ্ত ভিািাপ আিী র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854675 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৫ ভর্াঃ আঃ ভর্াতাদিব ভর্াঃ ইয়াে আিী পুরুষ শ্রনর্ক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856188 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৬ ভর্ািাঃ ইসর্ত আিা িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854665 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৭ ভর্াঃ নবিাি উনিন রৃ্ত আঃ র্াদিক পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855122 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৮ ভর্ািাঃ হানর্ো ভবগর্ ভর্াঃ ইয়াে আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855069 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫০৯ ভর্াঃ আঃ িনশে  রৃ্ত িিি আিী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855272 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১০ আবু্দি জনিি ভর্াঃ রু্ন্িি আিী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855146 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১১ আঃ গিুি ভর্াঃ আঃ সাত্তাি পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855203 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১২ ভর্ািাঃ তাজনির্া ভবগর্ ভর্াঃ আ ইয়ুব আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855162 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১৩ ভর্াঃ জহুি আিী রৃ্ত আবিান আিী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855049 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১৪ ভর্ািাঃ হানর্ো ভবগর্ ভর্াঃ সুর্াি আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855043 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১৫ ভর্ািাঃ নিদিাজা ভবগর্ ভর্াঃ আিী আকবি র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534854547 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১৬ শ্রী দুিাি িন্দ্র িনবোস শ্রী সুনীি িন্দ্র িনবোস পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 19916116534000200 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৫১৭ ভর্াঃ এর্োদুি হক রৃ্ত িদর্ে আিী পুরুষ শ্রনর্ক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855876 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১৮ ভর্াঃ আকাব আিী ভর্াঃ তসয়ে আিী পুরুষ শ্রনর্ক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855397 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫১৯ ভর্ািাঃ হাসনা ভবগর্ ভর্াঃ হাদতর্ আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534862204 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২০ ভর্ািাঃ কাঞ্চনী ভবগর্ ভর্াঃ র্ন্িুি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855092 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২১ ভর্াঃ র্হি আিী রৃ্ত আঃ গিুি পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855045 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২২ ভর্াঃ ভর্াশািি ভহাদসন ভর্াঃ সাদহব আিী পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855256 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৩ ভর্াঃ জয়নাি হক রৃ্ত কুিবান আিী পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855144 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৪ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন ভর্াঃ িিি আিী পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855227 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৫ ভর্ািাঃ িনজিা ভবগর্ আবু্দি িনশে র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855249 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৬ ভর্ািাঃ খুদেজা খাতুন ভর্াঃ ভর্াতাদিব ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855239 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৭ ভর্ািাঃ ভিহানা ভবগর্ ভর্াঃ কািার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855064 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৮ ভর্াঃ র্াসুে িানা ভর্াঃ ভর্াতাদিব ভহাদসন পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 19936116534000100 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫২৯ ভর্াঃ হযিত আিী ভর্াঃ আহাে আিী পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855032 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩০ ভর্াঃ আঃ িনতি রৃ্ত হারুন অি িনশে পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855186 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩১ ভর্ািাঃ নাজর্া ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িনহর্ র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855199 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩২ শ্রী উনকি িনবোস রৃ্ত শ্রী নির্ান িনবোস পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855284 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৩ ভর্াঃ রুদবি র্ারু্ে ভর্াঃ আবু্দি হক পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855297 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৪ ভর্ািাঃ আদজো ভবগর্ ভর্াঃ শার্সুি হক র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855262 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৫ ভর্াঃ আঃ র্নজে রৃ্ত শহি আিী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855289 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৬ ভর্ািাঃ হানিজা খাতুন শাহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534862509 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৭ ভর্াঃ িজিুি হক রৃ্ত ইয়াে আিী পুরুষ শ্রনর্ক নয়াপািা ৭ দুল্লা 6116534855460 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৮ বাদনিা ভবগর্ ভর্াঃ সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855590 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৩৯ ভর্াঃ আয়নাি হক রৃ্ত জয়নাি হক পুরুষ গৃনহনী কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855875 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪০ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন র্িি আিী পুরুষ শ্রনর্ক গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855705 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪১ ভর্াঃ নবল্লাি ভহাদসন ভর্াঃ র্নহি উনিন পুরুষ শ্রনর্ক গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855664 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪২ ভর্ািাঃ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ আঃ কানেি র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855677 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪৩ ভর্াঃ ই উসুি আিী ভর্াঃ র্য়িি আিী পুরুষ শ্রনর্ক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854589 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪৪ ভর্ািাঃ সুনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ ই উনুি আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855252 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪৫ ভর্ািাঃ রু্দশমো ভবগর্ শনহদুু্ল্লা র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855176 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪৬ ভর্াঃ জুিহাস উনিন আঃ িহর্ান রু্িু পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855046 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪৭ ভর্াঃ আজাহাি আিী ভর্াঃ র্জুি নর্স্ত্রী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855070 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

51



০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৫৪৮ ভর্াঃ কনির্ ভর্াঃ হারুন অি িনশে পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855065 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৪৯ ভর্াঃ ভতাতা নর্য়া রৃ্ত তসি আিী পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855040 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫০ ভর্াঃ িাদয়ে আিী ভর্াঃ কািা র্ন্ডি পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855083 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫১ ভর্ািাঃ ভহনা ভবগর্ ভর্াঃ হযিত আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855031 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫২ ভর্ািাঃ হানির্া ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িািার্ র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855042 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৩ ভর্াঃ জয়নাি হক রৃ্ত আয়নাি হক পুরুষ শ্রনর্ক দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855189 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৪ ভর্ািাঃ িাদতর্া ভবগর্ ভর্াঃ িাদবে আিী র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855243 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৫ প্রনতজা ভবাসক নিব্রু র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855697 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৬ ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ ভর্াঃ জহুি আিী পুরুষ শ্রনর্ক িনন্ডর্ন্ডপ ৭ দুল্লা 6116534855098 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৭ ভর্াঃ আঃ িনশে ভর্াঃ িজুি হক পুরুষ শ্রনর্ক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856233 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৮ ক্লািা র্াংসাং অনন্দ্রয় র্ািাক র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854917 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৫৯ িানি র্াংসা নেপু রুগা র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 2699040712026 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬০ আিনপনা র্াংসা কাজি ম্রং র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856039 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬১ নিনি রুগা ভর্িীসন নিনসর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856057 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬২ ভসনবকা নিব্রু রৃ্ত িনক্ষন রুগা র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856048 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৩ বানী ম্রং রৃ্ত সাদজন নিিান র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854909 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৪ পনপ নিব্রু ভজর্সন র্ািাক র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856200 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৫ ভিানা স্নাি নিপন নিনসর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855989 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৬ জনিনা ভজংিার্ ননদকািাস নিনসর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856064 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৭ সুনজতা নকদিজ নিনবশন ভজংিার্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856003 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৮ ভবরুনীকা ভজংিার্ িনসন নিনসর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856002 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৬৯ র্ল্লীকা নকদিক পনিনুশ সাংর্া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855995 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭০ িীনি নিব্রু নজদতন নিনসর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855987 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭১ বকুি ভজংিার্ রৃ্ত ব্রদজন্দ্র নিনসর্ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856007 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭২ প্রননতা নিব্রু রৃ্দুি ভজংিার্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856060 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭৩ জনতা স্নাি িদতন নিিান র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856017 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭৪ জসনপনা ম্রং প্রতুযষ নিিান র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854920 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭৫ ভজনিনা স্নাি গনজন ম্রং র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856183 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭৬ বাসেী বির্ন ভকোি বির্ন র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856061 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭৭ ভিনপনা ম্রং ফ্াু্নন্সস সাংর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856011 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৭৮ স্বপ্না ম্রং নবনয় রৃ্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856019 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৫৭৯ পনিনা সাংর্া রৃ্ত র্যাক িযাং র্ািা র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534846375 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮০ ভপ্রর্িা স্নাি ভখাকন নিননর্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856018 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮১ অনন ম্রং তদর্ন নিনসর্ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 19646116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮২ ভজানত নিব্রু নজদতন নিনসর্ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856066 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৩ সাদবত্রী নিিান  স্নাি র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854996 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৪ রু্ক্তা রুগা নহদিন র্াংসাং র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856042 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৫ রুজ ভর্িী রুগা নবশ্ব িাজ ম্রং র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856041 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৬ তসকত ম্রং প্রেীশন র্ািাক পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 2404615656 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৭ িুর্নক স্নাি নপ্রটিশন ভনকিা র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 2401274499 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৮ রুনা ম্রং গ্রীন নিির্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 19876116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৮৯ আনন্দ্রয় র্ািাক রৃ্ত ভে ওয়ান িাকসার্ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854924 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯০ তশদিন্দ্র ম্রং র্াটিম ন র্াংসা পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 19676116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯১ শুভ্রা রুগা আশ্রয় সাংর্া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855996 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯২ ননতা রুগা সঞ্চয় র্ািাক র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855991 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৩ নস্নগ্ধা নেব্রা প্রননত নেপ্রা র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 29622692619989200 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৪ সুিিা োরু সননজংনিিান র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856036 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৫ আ ইনিন ভিৌজানি ও োননদয়ি ভে র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 8681401330 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৬ নগনতকা ভজংিার্ অসীর্ ভির্া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856025 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৭ িিথী ভির্া রৃ্ত র্ননন্দ্র ভজংিার্ র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856024 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৮ র্নতম জা র্াংসা তশদিন্দ্র র্ািাক র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854916 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৫৯৯ র্নিয়র্ তবেয ননিঞ্জন তবেয র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6901636008 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০০ অজয় রৃ্ঃ রৃ্ত জনষ্টন রুগা পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856173 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০১ সাির্া োরু কনক হাউই র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856047 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০২ র্াদসমিা োরু নিনু্ট নিিান র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 19616116534856000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৩ অর্ীি নসর্সাং জন রুগা র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856052 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৪ বনবতা র্াননখন অরুন রুগা র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856059 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৫ ভর্ািাঃ সুনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ আজতব আিী র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855840 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৬ কাজিী নকদিক ভপৌি রৃ্ র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855747 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৭ ভির্িা নিিান নপযুষ নকদিক র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855723 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৮ িনিতা র্ািাক কসর্ি সাংর্া র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855755 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬০৯ ভর্নথ নিিান রৃ্ত সাননন্দ্র নকদিক পুরুষ কৃষক িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855753 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৬১০ গীতা নিিান পনিদতাষ ম্রং র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ 6116534854829 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১১ ভহিসা ম্রং প্র াষ সাংর্া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856458 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১২ অননশন রৃ্ রৃ্ত নশ র্ািাক পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856472 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৩ রুপািী নিনসি ইনিয়াস সাংর্া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856496 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৪ প্রনর্তা নসর্সাং িাজ কুর্াি ভির্া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856471 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৫ ভর্াঃ বাবুি নর্য়া আবু্দস সািার্ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534862187 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৬ ভর্াঃ অনি আক্রার্ ভর্াঃ আবু্দি িহর্ান পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৭ দুল্লা 19836116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৭ ভর্াঃ তনিজ উনিন ভর্াঃ ইয়াে আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855950 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৮ ভর্ািাঃ ভহাসদনয়ািা ভবগর্ ভর্াঃ ভহিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855971 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬১৯ ভর্াসাঃ সাদহিা ভবগর্ আদয়জ উনিন র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855961 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২০ ভর্াঃ ভতািাব আিী রৃ্ত আিীর্ উনিন পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855940 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২১ ভর্াঃ দুিাি উনিন রৃ্ত ইনিস আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855978 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২২ আবু্দি র্াদিক সর্ি আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116516865843 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৩ র্ননতা সাংর্া ননতন র্ািাক র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856179 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৪ ভহনকর্ নিিান আিবাে নিিান পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856464 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৫ িপিা র্ািাক জগনেি সাংর্া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856178 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৬ নব্রনজতা ম্রং নর্ সদতযন নকদিক র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854903 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৭ সূযময র্ািাক রৃ্ত বজম  োরু পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856185 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৮ নিনিপ সাংর্া রৃ্ত িাজনাথ র্ািাখ পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 19636116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬২৯ ভর্াসাঃ বুিবুনি ভবগর্ ভর্াঃ দুিাব আিী র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গার্াটিয়া ৭ দুল্লা 6116534858174 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩০ ভর্াসাম্মৎ নানির্া খাতুন আঃ হা ই র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854682 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩১ ভর্াঃ আতাব আিী ভর্াঃ ইয়াে আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855955 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩২ প্র াতী নিিান নননখি স্নাি র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 19706116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৩ িাকী ভর্াতাদিব র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 2695434998255 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৪ ভর্াঃ হানর্দুি হক ভর্াঃ আকতাি আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 19926116534000100 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৫ স্বপন গদর্জ রৃ্ত আদিকজান্ডাি গদর্জ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 9315792396386 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৬ প্রেীশন ভনকিা ভনদপজ ভিাজী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 7781197731 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৭ ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ ভর্াঃ ন ইরু্িীন পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 2694264726107 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৮ ভর্াঃ র্ারু্নুি িশীে ভর্াঃ আঃ র্াোন পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 3307803035 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৩৯ ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ রৃ্ত আবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855930 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪০ ভর্াঃ নুরুি ইসিার্ রৃ্ত িাদবে আিী পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534855859 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৬৪১ পাি ীন আক্তাি িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 1501683609 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪২ জনহরুি ইসিার্ ভর্াঃ আিজু নর্য়া পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854543 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৩ ভর্াসাম্মৎ আদর্না ভবগর্ রৃ্ত জদয়ন আিী র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855953 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৪ ভর্ািাঃ ভিাদকয়া খাতুন ভর্াঃ িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855865 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৫ ভর্াঃ কািু নর্য়া রৃ্ত আবু্দি িহর্ান পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856068 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৬ ভর্াতাদিব র্নিজুি হক পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 19896116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৭ ভর্াঃ আঃ িশীে রৃ্ত ভর্াহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854824 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৮ ভর্াঃ কািু নর্য়া রৃ্ত অনির্ উনিন পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856131 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৪৯ ভর্ািাঃ র্াদজো ভবগর্ আঃ র্াদিক র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856149 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫০ ভর্াঃ আবু্দি ি উি ভর্াঃ আবু্দস িার্াে পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 19916116534000300 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫১ আবু্দি িনহর্ ভর্াঃ জুনাব আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854311 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫২ ভর্ািাঃ জুদিখা খাতুন ভর্াঃ শর্দসি আিী র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856275 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৩ ভর্াঃ কাজি আঃ খাদিক পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 3313031964255 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৪ ভর্াঃ আনজজুি হক ভর্াঃ আবু্দি র্নজে পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855926 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৫ ভর্াঃ ভসকান্দি আিী রৃ্ত বাবি আিী পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854483 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৬ ভর্াঃ সা ইদুি ইসিার্ ভর্াঃ আঃ র্নজে পুরুষ কৃষক িাঙ্গার্াটিয়া ৭ দুল্লা 6116534858181 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৭ ভর্াঃ আবু্দি খাদিক রৃ্ত আবু্দি জব্বাি পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856196 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৮ ভর্াঃ আঃ র্াোন রৃ্ত আব্বাস আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854592 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৫৯ ভর্াঃ িান নর্য়া রৃ্ত র্দয়ন আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854561 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬০ ভর্াঃ রু্ক্তাি ভহাদসন রৃ্ত জদয়ন আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855951 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬১ ভর্াঃ এনারু্ি হক ভর্াঃ র্দেি আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855922 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬২ ভর্াঃ আি আনর্ন আঃ র্নজে পুরুষ কৃষক গনজয়া ৭ দুল্লা 191509585 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৩ ভর্াঃ রুহুি আনর্ন ভর্াঃ আঃ র্নজে পুরুষ কৃষক গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534854993 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৪ ভর্াঃ নুরুি ইসিার্ রৃ্ত তদর্জ আিী পুরুষ কৃষক নয়াপািা ৭ দুল্লা 6116534855484 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৫ ভর্ািাঃ র্নিয়র্ ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি র্নজে র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855690 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৬ ভর্াঃ দুিাি উনিন ভর্াঃ তসয়ে আিী পুরুষ কৃষক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855398 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৭ ভর্াঃ তাদয়ব আিী রৃ্ত হাদিন আিী পুরুষ কৃষক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855586 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৮ ভর্ািাঃ িাির্নন ভবগর্ নজি আিী র্নহিা গৃনহনী নয়াপািা ৭ দুল্লা 3304582988 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৬৯ ভর্াঃ আঃ িনহর্ আঃ কিুি পুরুষ কৃষক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855388 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭০ ভর্াঃ ইসর্া ইি ভর্াঃ র্হি আিী পুরুষ কৃষক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855549 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭১ ভর্াঃ ভসকান্দি আিী িদর্ে আিী পুরুষ কৃষক কািুিঘাট ৭ দুল্লা 6116534855588 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

55



০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৬৭২ নসর্া ম্রং প্রাদনশ র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 19916116534000400 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৩ নপিিা নকদিক থদনন্দ্র নিনিি র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855711 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৪ আিনবনা োংদগা বাকম র্যান নিব্রু র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855695 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৫ রুপন নকদিক রৃ্ত িান ভর্াহন রৃ্ পুরুষ কৃষক িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855715 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৬ ভহনন নিিান রৃ্ত র্দহশ র্ািাক পুরুষ কৃষক িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534855830 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৭ ভর্াঃ আঃ ভর্াতাদিব ভর্াঃ আঃ খাদিক পুরুষ কৃষক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534856303 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৮ ভর্ািাঃ িুিজান ভবগর্ ভর্াঃ র্দেি আিী র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854391 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৭৯ ভর্াঃ ওর্ে আিী ভর্াঃ র্ারু্ে আিী পুরুষ কৃষক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854468 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮০ ভর্াঃ ভিাবহান আিী ভর্াঃ ইসইি ভহাদসন পুরুষ কৃষক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534856442 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮১ ভর্ািাঃ ভবদিনা ভবগর্ ভর্াঃ হাদিজ আিী র্নহিা গৃনহনী হুনাকুিা ৭ দুল্লা 6116534854901 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮২ ভর্াঃ জুিহাস রৃ্ত ভসকান্দি আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 8257002207 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৩ ভর্াঃ আঃ র্নজে রৃ্ত হাদসন খা পুরুষ কৃষক ভহানাকুিা ৭ দুল্লা 6116534855558 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৪ সুন্দিী ভব ওয়া ওর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী ভহানাকুিা ৭ দুল্লা 6116534862250 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৫ ভর্াঃ হানিজুি িহর্ান ভর্াঃ কানজর্ উনিন পুরুষ কৃষক ভহানাকুিা ৭ দুল্লা 6116534862105 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৬ ভর্াসাম্মৎ নূিজাহান ভর্াঃ আয়নাি হক র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854755 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৭ ভর্ািাঃ ওদর্িা খাতুন ভর্াঃ হাদিন আিী র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856489 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৮ ভর্াঃ কাজী নজরুি ইসিার্ নবাব আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854671 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৮৯ ভর্াসাম্মৎ নিনা খাতুন ভর্াঃ আক্কাি আিী র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854658 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯০ ভর্াসাম্মৎ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ িিি আিী র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854641 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯১ ভর্াসাম্মৎ খাদিো খাতুন আঃ িশীে র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854632 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯২ ভর্াঃ জাহাঙ্গীি আির্ ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 8210695634 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৩ ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ ভর্াঃ সুরুজ নর্য়া পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854622 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৪ ভর্ািাঃ িাদতর্া খাতুন ভগনন্দ রৃ্ত িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 3913617488760 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৫ নিপন ভর্াঃ আঃ ভিজ্জাক পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 19866116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৬ ভর্াঃ ভহিাি উনিন ভর্াঃ নবাব আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854684 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৭ ভর্ািাঃ িত্না খাতুন ভর্াঃ সবুজ নর্য়া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534862191 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৮ ভর্াঃ ভগনু নর্য়া রৃ্ত হাদিজ আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854858 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৬৯৯ ভর্াসাম্মৎ ভজাৎস্না খাতুন আঃ িনশে র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854667 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০০ ভর্াঃ ভর্াবািক আিী ভর্াঃ আিতাব ভহাদসন পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854633 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০১ ভর্ািাঃ সুনিয়া খাতুন রৃ্ত ভহাদিন আিী র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856492 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০২ ভর্ািাঃ শার্িুোহাি ভর্াঃ ভিবু নর্য়া র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 7351707570 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৭০৩ ভর্াঃ িান নর্য়া ভর্াঃ আক্কাস আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854726 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০৪ ভর্ািাঃ ভিনজয়া খাতুন ভর্াঃ জানহদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856476 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০৫ ভর্াসাম্মৎ ইসর্তািা খাতুন িারুক ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854721 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০৬ ভর্ািাঃ ভর্াদর্না খাতুন ভর্াঃ হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856480 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০৭ ভর্ািাঃ খুনক ভবগর্ ভর্াঃ এিাহী বক্স র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 8701711320 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০৮ ভসাহাগ নর্য়া এিাহী বক্স পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 19896116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭০৯ আবু্দি িাজ্জাক রৃ্ত গিুি পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854673 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১০ ভর্াঃ র্নিজুি হক ভর্াঃ িিি আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854825 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১১ ভর্াঃ ই উনুি আিী রৃ্ত কািু নর্য়া পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534862279 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১২ ভর্াঃ আিি আিী রৃ্ত অনির্ উনিন পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856133 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৩ ভর্ািাঃ িনখনা ভবগর্ হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভগায়ািঘাটপাি ৭ দুল্লা 6116534856126 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৪ ভর্ািাম্মৎ সর্িা ভবগর্ সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534856157 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৫ ভর্ািাম্মৎ িনহর্ন ভনিা ভর্াঃ জায়তুল্লাহ র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৭ দুল্লা 6116534859717 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৬ ভর্ািাঃ আকনির্া খাতুন ভর্াঃ আজগি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৭ দুল্লা 1025855618 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৭ ভর্ািাঃ িানবয়া ভবগর্ আবু্দি কিুি র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৭ দুল্লা 6116534859735 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৮ ভর্াঃ জনসর্ উনিন রৃ্ত তনিিুল্লা পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৭ দুল্লা 6116534859771 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭১৯ ভর্াঃ হানববুল্লাহ রৃ্ত র্দহজ আিী পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৭ দুল্লা 6116534859772 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২০ ভর্ািাম্মৎ র্াদিকা ভবগর্ ভর্াঃ আঃ কানেি র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৭ দুল্লা 6116534859883 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২১ ভর্াসাম্মৎ হানিজা খাতুন সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৭ দুল্লা 6116534859618 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২২ ভর্ািাঃ ভজাদবো ভবগর্ ভর্াঃ আবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৭ দুল্লা 6116534856639 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৩ ভর্ািাঃ কর্িা খাতুন ভর্াঃ িনহর্ উনিন র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গি াঙ্গা ৮ দুল্লা 6116534855700 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৪ ভর্াঃ সাত্তাি আিী ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534856598 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৫ র্ন্জুিা ভবগর্ ভগািার্ ভর্াস্তিা র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859326 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৬ ভর্াঃ নর্জানুি িহর্ান রৃ্ত িনহোিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857138 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৭ ভর্াঃ িিহাে আিী রৃ্ত ইব্রানহর্ পুরুষ কৃষক  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858528 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৮ ভর্াসাঃ নর্নািা ভর্াঃ র্নজবি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858830 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭২৯ ভর্াসাম্মৎ আদর্না ভবগর্ রৃ্ত বাজ র্ারু্ে র্নহিা গৃনহনী তবিাগীবাগ ৮ দুল্লা 6116534856643 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩০ ভর্াসাম্মৎ জয়তুন ভনিা ভর্াহাম্মে জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857177 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩১ ভর্াহাম্মে িাি নর্য়া ভর্াহাম্মে ইয়াে আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857106 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩২ ভর্াশািি ভহাইন ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক  দিিবাইে ৮ দুল্লা 19916116534000300 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩৩ ভর্াসাম্মৎ তসনির্া ভবগর্ ভর্াহাম্মে জয়েি আিী র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 6116534858124 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

১৭৩৪ ভর্াঃ িুকর্ান হুদসন রৃ্ত উর্ি আিী পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৮ দুল্লা 6116534856762 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩৫ ভর্াঃ আঃ র্নজে রৃ্ত কনির্ উনিন র্ন্ডি পুরুষ কৃষক িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 6116534858172 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩৬ ভর্ািাঃ সবুজা ভবগর্ ভর্াঃ ভখািদশে আির্ র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 6116534858192 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩৭ ভর্াসাঃ সুন্দিী ভবগর্ ভর্াঃ সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534858211 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩৮ ভর্াসাঃ ভিনজয়া ভবগর্ ভর্াঃ গহি আিী র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534858209 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৩৯ ভর্াঃ র্য়নাি হক ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 6116534858139 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪০ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ িান র্ারু্ে আকন্দ র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859159 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪১ ভর্াঃ জয়নাি আদবেীন রৃ্ত কুতুব উনিন আকন্দ পুরুষ কৃষক  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859267 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪২ িুিজান ভবগর্ ভর্াঃ ভতাতা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851349 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৩ ভর্াঃ আঃ িনতি তাদিপ আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856911 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৪ ভর্ািাজ্জি ভহাদসন ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 19906116534000100 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৫ ভর্ািাঃ তািা বানু রৃ্ত আঃ আনজজ র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858571 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৬ ভর্াঃ িজিুি হক রৃ্ত কাদশর্ আিী পুরুষ কৃষক নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858735 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৭ ভর্াঃ দুিাি উনিন রৃ্ত কুিিান আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856838 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৮ ভর্ািাঃ সাদহিা আক্তাি রৃ্ত সাদহব আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857903 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৪৯ ভর্ািাঃ সাদজো ভর্াঃ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856969 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫০ ভর্াসাম্মৎ িনহর্া ভবগর্ ভর্াঃ ভতাতা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856851 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫১ ভর্াঃ আদেি আিী রৃ্ত তাদিব আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856951 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫২ ভর্ািাঃ নশল্পী খাতুন ভর্াঃ আয়না নাদুক র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858506 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৩ ভর্ািাঃ ভজদিখা ভবগর্ ভর্াঃ দুিাি উনিন আকন্দ র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858615 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৪ ভর্াসাম্মৎ বাদনিা ভবগর্ ভর্াঃ জবান আিী র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৮ দুল্লা 6116534856641 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৫ উজ্জি ভহাসা ইন হযিত আিী পুরুষ কৃষক িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 6001710729 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৬ ভর্ািাঃ িানহর্া আক্তাি ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০৫২৩ সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৭ ভর্াসাম্মৎ নানির্া ভবগর্ ভর্াঃ রু্িরু্জ র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858816 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৮ ভর্াসাম্মৎ আকনির্া ভর্াঃ নজয়া উি হক র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858889 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৫৯ ভর্াঃ স্বপন ভর্াঃ জািাি বযাপািী পুরুষ কৃষক নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858933 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬০ ভর্ািাঃ সুনিয়া ভর্াঃ জয়নাি আদবেীন র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534859374 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬১ ভর্াঃ ভিাহিাব আিী রৃ্ত হযিত আিী পুরুষ কৃষক নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534859370 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬২ ভর্াঃ র্ািিত আিী ভর্াঃ আদয়ন উনিন র্াষ্টাি পুরুষ কৃষক নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858962 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬৩ নশর্ন নকদিক নকয়িন্দ্র সাংর্া পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534856800 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬৪ ভর্ািাঃ আদর্না ভবগর্ ভর্াঃ র্হি আিী র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534858260 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৭৬৫ ভর্াসাম্মৎ ভিানসয়া ভর্াঃ আঃ কিুি র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857936 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬৬ ভর্াঃ জনর্ি উনিন ভর্াঃ আঃ িহর্ান পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857784 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬৭ ভর্ািাঃ র্দনায়ািা খাতুন কার্াি উনিন র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6451641408 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬৮ ভর্াসাম্মৎ নিনা ভর্াঃ িজিুি হক র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856955 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৬৯ ভর্াসাম্মৎ সাদিহা ভর্াঃ নানজর্ উিনন র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856963 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭০ ভর্াসাম্মৎ িিুিা ভবগর্ ভর্াঃ এিাহাক র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856962 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭১ ভর্াঃ ভতাতা র্নয়া ভর্াঃ নজি আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856839 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭২ ভর্ািাঃ ভগন্দা িুনি ভর্াঃ িনিত উনিন র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৮ দুল্লা 6116534856849 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৩ ভর্াসাম্মৎ ভশিািী ভর্াঃ হুিরু্জ আিী র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858828 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৪ ভর্াসাম্মৎ আদিয়া ভর্াঃ উর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858724 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৫ ভর্ািাঃ নর্নািা ভর্াঃ আিী আকবি র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858895 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৬ ভর্ািাঃ ভশিািী ভর্াঃ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858827 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৭ ভর্ািাঃ তাসনির্া খাতুন ভর্াঃ হাদর্ে আিী র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858772 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৮ ভর্াসাঃ সানবনা ভবগর্ ভর্াঃ কিি আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৭৯ ভর্াঃ িান নর্য়া ভর্াঃ আিাি উনিন পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857955 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮০ ভর্ািাঃ িুবুিা খাতুন ভর্াঃ শহি আিী র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858809 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮১ ভর্াসাম্মৎ সূযম বানু ভর্াহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858859 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮২ ভর্ািাঃ ভিনজয়া ভর্াঃ জািাি উনিন বযাপািী র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858881 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৩ ভর্াঃ আঃ জব্বাি রৃ্ত হাদসর্ আিী পুরুষ কৃষক নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858998 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৪ ভর্াহাম্মে আিী রৃ্ত হাদসর্ আিী পুরুষ কৃষক নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858986 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৫ ভর্াসাঃ ভিখা ভবগর্ ভর্াঃ আনজজুি র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858823 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৬ বাদনিা ভবগর্ ভর্াঃ জার্াি উনিন র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859285 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৭ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ ভর্াশািি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859289 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৮ সুদিখা ভবগর্ ভর্াঃ নবিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859241 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৮৯ পাি ীন আক্তাি ভর্াঃ বাবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859274 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯০ ভশিািী ভবগর্ ভিিদেৌস র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859276 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯১ ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ রৃ্ত সাহার্র্ত পুরুষ কৃষক  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858701 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯২ ভর্ািাঃ ভর্ািদশো ভর্াঃ িনিকুি র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858723 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯৩ হানির্া ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িশীে র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859335 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯৪ ভর্ািাঃ সানবনা ইয়াসনর্ন রু্হাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534854345 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯৫ ভর্াঃ আি আনর্ন ভর্াঃ িুৎিি িহর্ান পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857003 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৭৯৬ হাদিনা ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি জনিি র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859238 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯৭ ভর্াসাম্মৎ র্ননজা ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534857514 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯৮ ভর্াসাম্মৎ শানিয়া ভবগর্ ভর্াঃ কাদশর্ আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857407 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৭৯৯ ভর্ািাঃ ভিনজয়া ভর্াঃ ইর্ান র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534859363 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০০ ভর্ািাঃ িনজিা ভর্াঃ িনিকুি র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534859361 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০১ ভর্াখদিিুি িহর্ান ইনিি আিী পুরুষ কৃষক নগিাগানিয়া ৮ দুল্লা 19939315792000100 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০২ ভর্াসাঃ কল্পনা ভর্াঃ ভর্াজাদম্মি হক র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534859360 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৩ ভর্াঃ আর্ীি আিী রৃ্ত র্েন ভশখ পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857444 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৪ ভর্াঃ আঃ জনিি রৃ্ত ওর্ি আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857408 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৫ ভর্ািাঃ বুিবুনি ভর্াঃ শার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী নপঠাহাতী ৮ দুল্লা 6116534858997 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৬ ভর্ািাঃ িাদশো ভবগর্ ভর্াঃ আকিার্ আিী র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858576 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৭ ভর্ািাঃ সুন্দিী ভবগর্ ভর্াঃ আু্ ইয়ুব আিী র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গার্াটিয়া ৮ দুল্লা 6116534858165 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৮ ভর্ািাঃ কল্পনা ভবগর্ ভর্াঃ ভর্াশািি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534858583 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮০৯ রু্দশমো ভবগর্ র্নজবি িিাজী র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859041 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১০ িা ইিী খাতুন ভর্াঃ িিহাে আিী র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859093 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১১ আদয়শা ভবগর্ ভর্াঃ িজিুি হক র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859136 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১২ ভর্ািাঃ ভজাদবো খাতুন ভর্াঃ ঈর্ান আিী র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859076 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৩ খুদেজা খাতুন ভর্াঃ ভিহান আিী আকন্দ র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859008 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৪ নূিজাহান ভর্াঃ আকবি আিী র্নহিা গৃনহনী  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859061 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৫ ভর্াঃ আবু্দি িনশে রৃ্ত োদনি আিী পুরুষ কৃষক  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859204 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৬ ভর্াঃ জনসর্ উনিন ভর্াঃ জাহাঙ্গীি আির্ পুরুষ কৃষক  দিিবাইে ৮ দুল্লা 6116534859117 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৭ ভর্াঃ জুিহাস উনিন ভর্াঃ ভর্াসদির্ উনিন পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857829 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৮ ভর্াসাম্মৎ ভখাদেজা ভবগর্ ভর্াঃ আহর্ে আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534856620 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮১৯ ভর্াসাম্মৎ িিুিা ভবগর্ ভর্াঃ িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534856614 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২০ ভর্ািাঃ বাদনিা ভবগর্ ভর্াঃ খয়বি আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534856616 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২১ ভর্ািাঃ হনজিন ভর্াঃ নবল্লাি র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857790 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২২ ভর্াঃ আবু্দি কিুস রৃ্ত র্য়জনিন পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857958 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২৩ ভর্াঃ আবু্দি আনির্ ভর্াঃ আবু্দি আনজজ পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857764 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২৪ ভর্াসাঃ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ জনসর্ উনিন র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857269 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২৫ ভর্াঃ আবু্দি িহর্ান রৃ্ত িার্াে পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857803 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২৬ ভর্াহাম্মে আঃ হক িিি আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857192 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৮২৭ ভর্াঃ আঃ জনিি ভর্াঃ আঃ িহর্ান পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857782 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২৮ ভর্ািাঃ বুিবুনি ভবগর্ ভর্াঃ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857760 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮২৯ ভর্াঃ খনিিুি িহর্ান ভর্াঃ আঃ িহর্ান পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857785 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩০ ভর্াসাম্মৎ হানিজা ভবগর্ ভর্াহাম্মে ইনিস আিী র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857193 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩১ র্াদিকা ভর্াঃ ভর্াক্তাি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 19876116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩২ ভর্াঃ আির্ নর্য়া ভর্াঃ র্দেি আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6004599939 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৩ ভর্াঃ আঃ হানির্ রৃ্ত হাদিন আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857797 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৪ ভর্ািাঃ সানর্না খাতুন ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857913 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৫ ভর্াঃ ভর্াখদিি আিী রৃ্ত র্াোন পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857770 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৬ ভর্াহাম্মে আির্াি আিী ভর্াহাম্মে ভর্াসদির্ উনিন পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857273 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৭ হানস ভর্াঃ হাসান র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 19746116534000000 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৮ ‡gvQvt jvBjx †eMg ‡gvt ‰RgZ wgqv gwnjv M„wnbx bUvKywo ৮ দুল্লা 6116534858654 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৩৯ ‡gvt Avãyj KzÏyQ Avãyi ingvb cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857507 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪০ ‡gvt †Lvi‡k` Avjx g„Z nvmgZ Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857227 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪১ ‡gvQvt Rymbv †eMg ‡gvt Ry`y wgqv gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856742 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪২ AvÄy Aviv †eMg ‡gvt Avt jwZd gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534859464 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৩ ‡gvt evejy wgqv ‡gvt KwQg DwÏb †g¤^vi cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856557 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৪ ‡gvt gyÄyiæj nK ‡gvt kvnRvnvb Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534000097 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৫ ‡gvnv¤§` Avjx g„Z evei Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857267 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৬ ‡gvQvt Pv‡gjx gv‡Rg Avjx gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 2617239775992 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৭ ভর্াসাম্মৎ ইসর্তািা ভর্াঃ আঃ র্নজে র্নহিা গৃনহনী  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534854175 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৮ ‡gvt Rvdi Avjx ‡gvt Avt ReŸvi cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857818 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৪৯ ‡gvQvt eyjeywj Av³vi ‡gvt byiæj Bmjvg gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857761 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫০ ‡gvQvt ev‡bQv Av³vi ‡gvt Rvjvj DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857715 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫১ ‡gvQvt ivwRqv Av³vi ‡gvt  gy³vi gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857849 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫২ by‡iRv †eMg ‡gvt R‡qb DwÏb AvK›` gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859251 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫৩ ‡gvQvt myiRvb ‡eMg ‡gvt wdiæR wgqv gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857190 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫৪ ‡gvQvt nvwmbv Av³vi ‡gvt iwng gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857848 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫৫ ‡gvQvt AvwRib †eMg ‡gvt Pvb wgqv gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856560 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫৬ ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb g„Z dRjyj nK gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857794 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫৭ ‡ibyRv LvZzb ‡gvt AvwbQ gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 3323013344673 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৮৫৮ ‡gvQvt Qdziv Av³vi ‡gvt ‡gvL‡Q` Avjx gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857908 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৫৯ ‡gvQvt nvwg`v †eMg ‡gvt Qwgi DwÏb gwnjv M„wnbx iv½vgvwUqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534858152 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬০ ‡gvQvt Zv‡niv †eMg ‡gvt  †g‡ni Avjx gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856563 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬১ ‡gvQvt Qvwebv Bqvmwgb ‡gvt Avqbvj nK gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857257 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬২ ‡gvQvt Qv‡jnv LvZzb ‡gvt wejøv DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857262 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৩ ‡gvt gwR©bv †eMg ‡gvt AvbQvi Avjx gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856548 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৪ ‡gvQvt Kgjv †eMg ‡gvt kvnvb Avjx gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857306 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৫ ‡gvQvt †gix LvZzb Avbvg †nvmvBb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534000164 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৬ ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvt  ˆmq` Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856606 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৭ ‡gvQvt nvwmbv ‡gvt Kvgvj †nv‡mb gwnjv M„wnbx MwRqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534856850 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৮ ‡gvt Avãyj AvwRR g„Z BšÍvR Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857429 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৬৯ ‡gvQvt ggZv †eMg ‡gvt Avãyj ev‡iK gwnjv M„wnbx MwRqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534858225 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭০ ‡gvt Rybve Avjx ‡gvt Avt Rwjj cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857286 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭১ ‡gvQvt wibv †eMg ‡gvt Avãyi iwng gwnjv M„wnbx MwRqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534858224 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭২ ‡gvQvt cvifxb Av³vi nhiZ Avjx gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857927 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৩ ‡gvQvt mwnZb  †gvt Rvgvj DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857254 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৪ ‡gvt wmwÏKzi ingvb ‡gvt BqvKze Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857185 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৫ ‡gvt ûgvqyb Kwei nhiZ Avjx cyiæl K…wl iv½vgvwUqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534858140 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৬ ‡gvQvt gv‡R`v Av³vi ‡gvt mq`vb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857827 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৭ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg ‡gvt wgRvb DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857298 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৮ ‡gvt gqbvj nK ‡gvt bv‡qe Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857166 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৭৯ ‡gvt Av³vi Avjx ‡gvt myjZvb gvngy` cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857116 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮০ ‡gvQvt niejv ‡gvt Pvb gvgy` gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857205 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮১ ‡gvQvt dwRjv †eMg ‡gvt g‡qR DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857119 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮২ ‡gvt Aveyj †nv‡mb AvK›` ‡gvt iwng DwÏb AvK›` cyiæl K…wl f‡`ªi evB` bUvKywo ৮ দুল্লা 6116534859221 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮৩ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt Qdi Avjx Qd cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857243 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮৪ ‡gvQvt iæ‡Kqv †eMg ‡gvt Avãyi iwng gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` bUvKywo ৮ দুল্লা 6116534859112 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮৫ ‡gvQvt nvwmbv Av³vi g‡³j †nv‡mb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857826 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮৬ ‡gvQvt mv‡niv †eMg ‡gvt  †ZvZv wgqv gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857226 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮৭ ‡gvt Gikv` Avjx ‡gvt Pvb gvgy` cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857036 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৮৮ ‡gvt wRqvDj nK ‡gvt  ˆmq` Avjx AvK›` cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856573 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৮৮৯ ‡gvt AvdvRyj nK g„Z evnvi cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857882 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯০ ‡gvt BDm~d Avjx g„Z Rv‡e` Avjx cyiæl K…wl MwRqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534856944 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯১ ‡gvt Pvb gvgy` ‡gvt  mv‡q` Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856571 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯২ ‡gvt Avãym mvgv` g„Z bQi Avjx cyiæl K…wl f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859137 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৩ gv‡m`v †eMg ‡gvt Avqbvj nK gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859122 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৪ ‡gvQvt ZvQwjgv †eMg Kvjy wgqv gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534000170 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৫ ‡gvt ûigyQ Avjx Avt AvwRR cyiæl K…wl f‡`ªi  evB` ৮ দুল্লা 6116534859126 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৬ Av‡bvqviv †eMg ‡gvt wgRvb gwnjv M„wnbx ‡KŠPvKzwo ৮ দুল্লা 3313266903515 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৭ Av‡bvqviv †eMg ‡gvt nhiZ Avjx gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859130 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৮ ivbvRyj Bmjvg ‡gvt KwQg DwÏb cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534000039 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৮৯৯ mvwdqv †eMg ‡gvt Avãyj jwZd gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859095 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০০ Zviv evby ‡gvt g‡qR DwÏb gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859103 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০১ ‡gvQvt wmgv LvZzb ‡gvt Avmv`yj nK gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859307 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০২ dwi`v †eMg ‡gvt Avt †Qvevnvb gwnjv M„wnbx f‡`ªi evB` ৮ দুল্লা 6116534859108 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৩ eRjyi ingvb AvwRRyj Bmjvg cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 8701729702 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৪ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡gvt  †Qvevb Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857802 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৫ ‡gvQvt wdiæRv †eMg ‡gvt Rwmg DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856572 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৬ ‡gvt gÄyiæj nK ‡gvt KwQg DwÏb cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856794 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৭ ‡gvQvt Kgjv LvZzb ‡gvt AvwRRyj nK gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857864 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৮ ‡gvt Rwmg DwÏb ‡gvt  mv‡q` Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856592 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯০৯ ‡gvt †ZvZv wgqv ‡gvt BqvKze Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857402 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১০ ‡gvt iûj Avwgb g„Z g‡qR DwÏb cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856603 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১১ ‡gvQvt ivwb †eMg ‡gvt KwQg DwÏb †g¤^vi gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856559 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১২ ‡gvt wgjb wgqv ‡gvt kvnRvnvb Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857813 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৩ ‡gvt †ZvZv wgqv ‡gvt Rwmg DwÏb cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856570 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৪ ‡gvt nvweeyi ingvb ‡gvt Avãyi iv¾vK cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856785 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৫ ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb ‡gvt Avqbvj nK gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534857847 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৬ AvwRRyj nK AvbQvi Avjx cyiæl K…wl bUvKywo ৮ দুল্লা 7804600265 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৭ Avt Kvjvg ‡gvt Rwmg DwÏb cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534001361 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৮ ‡gvQvt wmivbv †eMg ‡gvt ûgvqyb Kwei gwnjv M„wnbx iv½vgvwUqv bUvKzwo ৮ দুল্লা 6116534858259 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯১৯ ‡gvQvt eyjeywj ‡eMg ‡gvt KvwQg DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856748 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৯২০ ‡gvt wgjb †nv‡mb ‡gvt  ˆmq`vjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534856751 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২১ ভর্ািাঃ আদনায়ািা খাতুন নজরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী গদয়শপুি ৭ দুল্লা 6116534841935 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২২ ভর্াসাম্মৎ জহুিা ভবগর্ ভর্াঃ িজুি হক র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854462 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৩ ভর্ািাঃ হিবিা ভবগর্ ভর্াঃ কুিবান আিী র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854482 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৪ িা িী ভবগর্ ভর্াঃ আির্ান আিী র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 1957926346 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৫ ভর্াঃ জদবে আিী ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534856362 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৬ ভর্ািাঃ িানবয়া খাতুন ভর্াঃ আঃ র্নজে র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856482 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৭ ভর্াঃ নর্িন নর্য়া ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৭ দুল্লা 6116534857313 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৮ ভর্াঃ িনিজ উনিন রৃ্ত কুিবান আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534856897 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯২৯ ভর্াঃ র্াহরু্ে আিী রৃ্ত ভজানাব আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534856875 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩০ ভর্াসাম্মৎ ভর্াদর্না ভর্াঃ িদয়জ উনিন র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534856858 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩১ ভর্াঃ র্ননি ভহাদসন ভর্াঃ সুিতান নর্য়া পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854899 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩২ ভর্াঃ হারুন অি িনশে নিয়াজ উনিন পুরুষ কৃষক গনজয়া ৭ দুল্লা 19926116534000100 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৩ ভর্াঃ ভর্াজাফ্িি ভহাদসন ভর্াঃ সুিতান নর্য়া পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856258 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৪ ভর্াঃ আনর্ি হার্জা ভসকান্দি আিী পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাটপাি ৭ দুল্লা 6116534856112 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৫ ভর্াঃ শাহজাহান আিী রৃ্ত আনির্ উনিন পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534854838 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৬ ভর্ািাঃ আনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ তাদহি আিী র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854863 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৭ ভর্ািাম্মৎ র্ানবয়া ভবগর্ ভর্াঃ নবল্লাত ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854343 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৮ ভর্ািাঃ কল্পনা ভবগর্ ভর্াঃ ভখািদশে আির্ র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854953 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৩৯ ভর্াঃ আবু্দি হক রৃ্ত র্াহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854600 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪০ ভর্াঃ আির্ ভহাদসন ভর্াঃ আবু্দল্লাহ পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854570 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪১ আিবাে র্ািাক রৃ্ত বকেি সাংর্া পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534856463 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪২ ভর্ািাঃ রুদর্িা খাতুন ভর্াঃ আবু্দি র্াদিক র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534855653 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৩ ভর্ািাঃ নবীজা খাতুন ভর্াঃ সুরুজ আিী র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856250 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৪ ভর্াঃ আঃ জুব্বাি রৃ্ত রু্ন্সি আিী পুরুষ গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854325 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৫ ভর্ািাঃ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ ইসইি ভহাদসন পুরুষ কৃষক তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854486 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৬ ভর্াসাম্মৎ িনিকজান রৃ্ত জাি র্ারু্ে র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534851833 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৭ ভর্ািাঃ খুকী ভবগর্ ভর্াঃ আিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534854575 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৮ ভর্ািাঃ নূিজাহান ভবগর্ ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854494 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৪৯ ভর্ািাঃ র্নিয়র্ ভবগর্ ভর্াঃ আসাদুজ্জার্ান র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 6116534854500 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫০ ভর্ািাঃ ভহনা খাতুন ভর্াঃ িাি িান র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856266 সাইদুি ইসিার্ 1710085361
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১৯৫১ ভর্াঃ িাি িান ভর্াঃ আবু্দি র্নজে পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856265 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫২ ভর্ািাঃ সুনিয়া খাতুন ভর্াঃ ভহিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856261 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৩ ভর্াসাম্মৎ খানেজা খাতুন ভর্াঃ সংদশি আিী র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৭ দুল্লা 6116534858732 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৪ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন রৃ্ত ভজানাব আিী পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৭ দুল্লা 6116534856734 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৫ ভর্াঃ বােি নর্য়া আবু্দি খাদিক পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534862238 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৬ সানবনা ইয়াসনর্ন নর্জানুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534000049 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৭ ভর্ািাঃ স্বপ্না খাতুন ভর্াঃ তা ইজ উনিন র্নহিা গৃনহনী র্িাজানী ৭ দুল্লা 6116534862183 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৮ ভর্াঃ হাসর্ত আিী রৃ্ত রু্নিি আিী পুরুষ কৃষক নানিখািী ৭ দুল্লা 6116534855974 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৫৯ পুষ্প ভিনজনা রুগা র্া ইদকি ম্রং র্নহিা গৃনহনী নানিখািী ৭ দুল্লা 2696827873606 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৬০ ভর্াঃ আবু্দি বাদিক তাদিব আিী পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাটপাি ৭ দুল্লা 6116534856195 সাইদুি ইসিার্ 1710085361

১৯৬১ ভর্াসাম্মৎ র্নজম না ভবগর্ আবু্দি িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৭ দুল্লা 6116534859732 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬২ ভর্ািাঃ বীনা ভবগর্ ভর্াঃ আশ্রাব আিী র্ীি র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854346 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৩ ভর্াঃ আনর্নুি ইসিার্ ভর্াঃ ভসািায়র্ান রু্ু্নস পুরুষ কৃষক িাঙ্গি াঙ্গা ৭ দুল্লা 6116534856246 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৪ ভর্ািাঃ জুদবো ভবগর্ নবাব আিী র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534854357 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৫ ভর্ািাঃ রু্দশমো ভবগর্ ভর্াঃ িনর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856268 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৬ ভর্ািাঃ ভজসনর্ন আক্তাি ভর্াঃ হুিদর্াজ আিী র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 19976116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৭ ভর্াসাঃ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ কাদশর্ আিী র্নহিা গৃনহনী গনজয়া ৭ দুল্লা 6116534858218 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৮ ভর্ািাঃ হাদজিা খাতুন ভর্াঃ আঃ ভর্াতাদিব র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856203 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৬৯ ভর্াঃ জহুি আিী রৃ্ত শহি আিী পুরুষ কৃষক বটগানিয়া ৭ দুল্লা 6116534856241 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭০ ভর্াঃ কনি র্নিন র্য়নাি হক পুরুষ কৃষক গনজয়া ৭ দুল্লা 19916116534000300 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭১ শ্ররীর্নত ভজাসনা িনবোস শ্রী নহিা িনবোস র্নহিা গৃনহনী দুগাংগা ৭ দুল্লা 6116534855128 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭২ ভর্াঃ বাদিে নর্য়া শহীে আিী পুরুষ কৃষক র্িাজানী ৭ দুল্লা 1501662462 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৩ আির্া উদর্ে আিী র্নহিা গৃনহনী তবিাগীি বাগ ৭ দুল্লা 19846116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৪ ‡gvQvt kwidv ‡gvt Avt gwR` bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534853970 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৫ wejwKm Av³vi Avt nvB bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 199061165340000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৬ ‡gvQvt mvwn`v LvZzb ‡gvt Avt gwR` bvix M„wnbx c~e©PwÛgÛc 6 `yjøv 6116537852029 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৭ ‡gvQvt KyjQzg †eMg ‡gvt Avnv` AvYx bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854141 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৮ ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb ‡gvt †njvj DwÏb bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854144 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৭৯ ‡gv‡R`v †eMg iwdKzj Bmjvg bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 19686116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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১৯৮০ ‡gvt myjZvb wgqv ‡gvt ev‡nQ Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534851191 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮১ ‡gvt BDQzd Avjx g„Z wKZve Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534853247 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮২ ‡gvt Avt AvwRR ‡gvt nv‡Qb Avjx cyiæl K…yl fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854208 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৩ ‡gvQvr iwngv LvZzb ‡gvt Ryjnvm DwÏb bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৪ ‡gvt Avt gvbœvb g„Z bRi Avjx cyiæl K…wl fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854131 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৫ ভর্াসাম্মৎ নূিজাহান ভর্াঃ আঃ িাত্তাি র্নহিা গৃনহনী fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854076 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৬ ‡gvt iwdj DwÏb  †gvt Av°vQ Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 19886116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৭ ‡gvQvt Rûiv LvZzb ‡gvt IqvR Avjx bvix M„wnbx PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852026 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৮ ‡gvt miæR Avjx ‡gvt bIqve Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852857 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৮৯ ‡gvQvt g‡bvqviv †eMg ‡gvt jyrdi ingvb bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854090 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯০ kvnbvR † †eMg Ryjnvm DwÏb bvix M„wnbx c~e©PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534851097 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯১ wgbv LvZzb ‡gvt myjZvb Av‡n‡¤§` bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854025 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯২ ‡Rv‡e`v LvZzb ‡gvt †ivR gvgy` bvix M„wnbx PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534851201 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৩  †gvt †gv¯Ívdv g„Z RqZvjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 `yjøv 6116534852725 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৪ ‡gvQvt nvwQbv ‡gvt gym‡jg bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534853929 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৫ িানশো ভতাতা নর্য়া bvix M„wnbx  ািুকিাপি 6 `yjøv 6116534853801 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৬ ‡gvt Avt Rywjj ‡gvt Avt kwn` cyiæl K…wl fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534853965 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৭ ‡gvt gb&Riæj nK ‡gvt ‡mKv›`i Avjx cyiæl K…wl fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854129 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৮ ‡gvQvt ZvQwjgv †eMg ‡gvt Avt jwZd bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854088 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

১৯৯৯ ভর্াসাম্মৎ ভেিুিা ভর্াঃ আক্কাি আিী bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854037 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০০ ‡gvQvt Kidzjx LvZzb ‡gvt Avt mvjvg bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 6116534854098 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০১ kvcjv Av³vi Avt dviæK bvix M„wnbx fvjyKPvco 6 `yjøv 19856116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০২ ‡gvQvt nvw Qbv LvZzb ‡gvt Ryjnvm DwÏb bvix M„wnbx ‡Kkecyi 4 `yjøv 6116534875844 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৩ ‡gvt nvwdRyj Nk ‡gvt kvnv Avjx cyiæl K…wl ivNe evox 4 `yjøv 1989611653400140 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৪ ‡gvQvt kvg LvZyb ‡gvt nv‡Qb Avjx bvix M„wnbx ivNe evox 4 `yjøv 61165348487158 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৫ ‡gvQvt weDwU LvZzb ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb bvix M„wnbx ‡Kkecyi 4 `yjøv 6116534847618 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৬ nv‡Riv †eMg Puvb wgqv bvix M„wnbx kÖxivg evox 4 `yjøv 6116534862577 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৭ ‡gvQv t dwi`v BqvQwgb  †gvt †gvL‡jQzi invgvb bvix M„wnbx c~e©Pv›`iv 4 `yjøv 6116534846620 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৮ ‡gvQv gv‡jKv †eMg ‡gvt myiZvb bvix M„wnbx c~e©Pv›`iv `yjøv 3323208831586 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০০৯ Av‡bvqviv †eMg ‡gvt dRi ingvb gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852691 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১০ iæ‡gQv †eMg nvweeyi ingvb gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534851664 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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২০১১ ‡gvQvt ZvwQib †bQv ‡gvt bQi Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534851800 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১২ ‡gvQvt Avw¤^qv LvZzb ‡gvt Avnv` Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852285 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৩ ‡gvQvt wjwc Av³vi  †gvt Avjvj DwÏb gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 2407874193 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৪ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt †mvnive Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534851706 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৫ ‡gvmv¤§r Qv‡niv LvZzb ‡gvtAvt Iqv‡n` gwnjv M„wnbx fvjyK Pvco ৬ দুল্লা 6116534854080 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৬ Avãyj Rwjj Avãyj jwZd cyiæl K…lK fvjyK Pvco ৬ দুল্লা 6116534853791 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৭ ‡gvt gwdRyj nK ‡gvt nv‡Qb Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534000108 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৮ ‡gvQvt Rvnvbx ‡gvt KvRx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853219 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০১৯ ‡gvt wmivRyj Bmjvg BbvZzjøvn cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534851721 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২০ ভর্াসাম্মৎ র্াহরু্ো খাতুন ভর্াঃ আঃ র্াদিক র্হিী gwnjv M„wnbx  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534854097 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২১ ‡gvQvt Av‡gbv LvZzb Avt gv‡jK gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534000287 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২২ ‡gvt †Mvjvd †gv¯Ídv Rev cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852718 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৩ bvwQgv Av³vi nv‡Zg Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 1501687964 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৪ ‡gvmv¤§r wgbviv ‡gvt wicb gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853497 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৫ ‡gvt †iQ Avjg †kL cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853419 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৬ ‡gvt BmgvBj  †gvt Avnv` Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853527 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৭ ‡gvt Bgvb Avjx ‡gvt Dmgvb Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853435 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৮ ‡gvmv¤§r †iwRqv  †gvt Kv‡kg gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853384 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০২৯ ‡gvt Avãyj ev‡iK ‡gvt Avãyj ReŸvi cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852803 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩০ ‡gvt dRjyj nK ‡gvt gQi Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534853516 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩১ ‡gvt Avt mvjvg Avqb DwÏb cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534839482 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩২ ‡gvt Rwb wgqv Rqbvj Av‡e`xb cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 1453224352 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৩ ‡gvtmvÏvg †nv‡mb AvQi Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 3751662820 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৪ ‡gvt Avt Rwjj  †Rvqv` Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852745 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৫ mv‡R`v †eMg ‡gvt kvgQzj nK gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৬ ‡gvmvt ggZvR  †gvt Avt jwZd gwnjv M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852717 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৭ ‡gvt D¾j wgqv ‡gvt byiæj Bmjvg cyiæl M„wnbx PwÐgÐc ৬ দুল্লা 6116534852740 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৮ ‡gvt jvj gvgy` ‡gvt BDbyQ Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534852497 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৩৯ Avãyj gvbœvb g‡qR DwÏb cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853436 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪০ ‡gvQvt iæwebv  †gvt kvnRvnvb cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853227 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪১ ‡gvt g‡bœQ dwi` †kL cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853258 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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২০৪২ ‡`‡jvqviv LvZzb ‡gvt †gveviK †nv‡mb gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853160 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৩ ‡gvt b~i Bmjvg IqvR Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853206 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৪ ‡gvt kvRvnvb Zv‡je Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853226 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৫ ‡gvmv¤§r dwRjv †eMg ‡gvt Avt †i¾vK gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853186 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৬ ‡gvQvt AvdzRv LvZzb ‡gvt gvRy gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853229 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৭ ‡gvm&v¤§r Kwigb ‡gvt dRi Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853182 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৮ ‡gvt kvnxb ‡gvt BDbyQ Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853163 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৪৯ ‡gvt BDbyQ Avjx ‰mq` Avjx cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853251 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫০ ‡gvQvt iwngv †eMg ‡gvt Q‡jgb Q‡j gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853215 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫১ ‡gvmv¤§r mgjv  †kL dwi` gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853236 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫২ ‡gvmv¤§r b~ievby myiæR Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853169 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৩ ‡gvt myj Zvb wMqvm DwÏb dwiR DwÏb gÐj cyiæl K…lK PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853158 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৪ ‡gvmv¤§r dvjvbx ‡gvt nweeyi ingvb gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853234 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৫ ‡gvmv t Rv‡gjv Pvb wgqv gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853380 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৬ ‡gvQvt nvwdRv  †gvt Bw`ªm Avjx gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853223 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৭ ‡gvmv¤§r ivwRqv LvZzb ‡gvt †Lvi‡k` Avjx Avjg gwnjv M„wnbx PwÐgÐc 6 দুল্লা 6116534853238 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৮ ‡gvt byiæj Bmjvg ‡gvt RqbwÏb cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852797 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৫৯ ‡gvQvt Av‡bvqviv †eMg Avqbvj nK gwnjv M„wnbx c~e© PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851053 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬০ ‡gvt bRiæj Bmjvg Avãyi iwk` cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851566 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬১ ‡gvQvt †nvm‡b Aviv ‡gvt kwn`yj Bmjvg gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852786 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬২ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt IqvR Avjx cyiæl K…wl fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534853709 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৩ ‡gvt †LvKv ‡gvt AvRgZ cyiæl K…wl fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534853926 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৪ ‡gvt nv‡Qb Avjx g„Z Av‡e` Avjx cyiæl K…wl c~e© PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852001 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৫ ‡gvt Avãyyj gvbœvb ‡gvt evv‡Q` Avjx cyiæl w`bgyRyi PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851179 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৬ gwiqg †eMg g„Z mdi Avjx gwnjv M„wnbx c~e© PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852695 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৭ ‡gvQvt Pvbevby †eMg ‡gvt BDb~m Avjx gwnjv M„wnbx c~e© PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534843789 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৮ ‡gvt Avãyj gv‡jK ‡gvt Rvdi Avjx cyiæl w`bgyRyi PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534000295 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৬৯ ‡gvQvt Rwb LvZzb Avt Rwjj gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 9156956097 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭০ Rwibv LvZzb `viMvjx gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851662 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭১ ‡gvt Pvb wgqv g„Z Zv‡je Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851954 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭২ ‡gvQvt Qvwebv Bqvmwgb iRbx BmgvBj †nv‡mb gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 1029042965 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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২০৭৩ Ry‡jLv †eMg Rvgvj DwÏb gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851595 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭৪ Lwjjyi ingvb Avãym mvgv` cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851563 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭৫ ‡gvt Bwjqvm DwÏb ‡gvt Qwgi Avjx gÛj cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851670 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭৬ nv‡Riv †eMg Avãym Qvjvg gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851570 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭৭ ivwk`v ‡Qvnive gwnjv M„wnbx fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534853786 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭৮ ‡gvQvt iæwRbv Av³vi nhiZ Avjx gwnjv M„wnbx fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534000022 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৭৯ gvQzygv Av³vi ‡gvRv‡¤§j nK gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851547 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮০ eyjeyj wgqv Av°vQ Avjx cyiæl w`bgyRyi PwÛgÛc 6 দুল্লা 6441917355 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮১ mywg Avãyj ev‡iK gwnjv M„wnbx fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534853719 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮২ AvKwjgv LvZzb ‡gvt Av°vQ Avjx gwnjv M„wnbx fvjyKPvco 6 দুল্লা 1957929787 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৩ ivwk`v ‡eMg iwdKzj Bmjvg gwnjv M„wnbx fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534853690 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৪ ‡gvQvt meyRv  †gvt †njvj DwÏb gwnjv M„wnbx fvjyKPvco 6 দুল্লা 6116534854279 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৫ ‡gvQvt mv‡jZzb †bQv g„Z Cgvb Avjx gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534839499 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৬ ‡gvQvt nvwmbv LvZzb ‡gvt Avt nvwjg gwnjv M„wnbx c~e© PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852630 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৭ ‡gvt Avgvb Djøvn g„Z Gev` Djøvn cyiæl w`bgyRyi gjvRvbx 6 দুল্লা 6116534854945 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৮ g‡bvqviv †eMg gwRei ingvb gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851627 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৮৯ Avãym mvgv` Av³vi Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851593 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯০ gwRei ingvb AvdQzi Avjx cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851642 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯১ Avmv`y¾vgvb Avmv` `yjvj DwÏb cyiæl K…wl PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851640 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯২ Ry‡e`v †eMg ûgvqyb Kwei gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534851698 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৩ ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb ‡gvt Avt ev‡iK gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852734 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৪ ‡gvt Avt nvB g„Z †gvnv¤§` Avjx cyiæl w`bgyRyi PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852715 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৫ ‡gvQvt Lv‡j`v LvZzb ‡gvt Avt ev‡iK gwnjv M„wnbx PwÛgÛc 6 দুল্লা 6116534852714 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৬ ভর্ািাঃ িাদহিা ভবগর্ রৃ্ত ইনিি আিী র্নহিা গৃনহনী বটগানিয়া ৬ দুল্লা 6116534854341 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৭ ভর্াঃ িান নর্য়া রৃ্ত আিি র্ন্ডি পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাট ৬ দুল্লা 6116534856076 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৮ ভর্াঃ ইব্রানহর্ খনিিুল্লাহ ভসকান্দি আিী পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাট ৬ দুল্লা 6116534856110 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২০৯৯ ভর্ািাঃ রুদসনা খাতুন জাদহে আিী র্নহিা গৃনহনী ভগায়ািঘাট ৬ দুল্লা 6116534856072 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০০ ন ওশাে আিী ভসকান্দি আিী পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাট ৬ দুল্লা 6116534856111 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০১ ভর্ািাঃ িানজয়া সুিতানা ভর্াঃ শার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851324 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০২ ভর্ািাঃ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ িজিুি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851330 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০৩ ভর্াঃ ইয়াে আিী রৃ্ত তরু ভসক পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851289 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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২১০৪ ভর্াসাম্মৎ আয়শা খাতুন আবু্দি গিুি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853438 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০৫ ভর্ািাঃ হানির্া খাতুন ভর্াঃ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী িক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534843512 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০৬ ভর্ািাঃ নূিজাহান ভবগর্ ভর্াঃ খুিদশে আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852025 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০৭ ভর্াঃ আজগি আিী রৃ্ত আকার্ত আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851088 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০৮ ভর্াসাঃ অজুিা ভর্াঃ হাদিন আিী র্নহিা গৃনহনী  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534853924 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১০৯ ভর্ািাঃ কাজিী আক্তাি ভর্াঃ আঃ গানজ র্নহিা গৃনহনী িক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534843586 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১০ ভর্ািাঃ িানশো আক্তাি ভর্াঃ িান নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852006 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১১ ভর্াঃ নজয়া উি িহর্ান ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 19926116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১২ নিদিাজা ইব্রানহর্ র্নহিা গৃনহনী  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534853800 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৩ ভর্াঃ র্হি আিী রৃ্ত ভহাদসন আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852492 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৪ ভর্াসাম্মৎ আির্া খাতুন আনর্নুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851781 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৫ িনিকুি ইসিার্ জব্বাি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851031 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৬ ভর্াঃ হাদিন আিী রৃ্ত র্হি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851712 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৭ আঃ ভিজ্জাক রৃ্ত র্নসুি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851414 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৮ ভর্াঃ আয়ুব আিী রৃ্ত হুদসন আিী পুরুষ কৃষক িক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534843636 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১১৯ ভর্াহাম্মে আিী গাজী িহর্ান পুরুষ কৃষক  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534853803 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২০ সানিয়া ভবগর্ রৃ্ত িদর্ে আিী র্নহিা গৃনহনী িক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 1957925025 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২১ ভর্াঃ বাবি আিী রৃ্ত িজি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851814 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২২ ভর্াসাঃ আিীর্ন ভনিা ভর্াঃ আঃ কানেি র্নহিা গৃনহনী  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534853944 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৩ র্নজিন ভনিা রৃ্ত নূি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851085 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৪ ভর্ািাঃ র্নর্িন ভনিা রৃ্ত ভর্াহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852009 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৫ ভর্াঃ আিাে আিী ভর্াঃ আঃ ভিজ্জাক পুরুষ কৃষক  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 19896116534853900 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৬ ভর্াঃ হানিজুি িাি র্াসুে পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852171 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৭ ভর্াসাম্মৎ নুন নাহাি আক্তাি ভর্াঃ হানিজুি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852172 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৮ ভর্ািাঃ নশল্পী আক্তাি ভর্াঃ তািা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852154 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১২৯ ভর্ািাঃ খাদিো ভবগর্ ভর্াঃ সা ইদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা ৬১১৬৫৩৪৮৬২৫০১ ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩০ ভর্ািাঃ নিদিাজা খাতুন ভর্াঃ আবু্দি সাত্তাি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852152 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩১ ভর্াসাম্মৎ িুদিজা খাতুন ভর্াঃ ভখাকা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851690 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩২ ভর্াসাম্মৎ আনিয়া খাতুন রৃ্ত অদহে আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852260 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩৩ সদনকা খাতুন আঃ িাত্তাি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851195 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩৪ ভর্াসাম্মৎ ভজাৎস্না খাতুন ভর্াঃ শহীদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851757 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২১৩৫ ভর্ািাঃ সীর্া ভবগর্ ভর্াঃ আয়ুব আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534843635 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩৬ ভর্াঃ আিিাজ আিী ভর্াঃ ওয়াজ আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851751 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩৭ ভর্াসাম্মৎ নবিনকি খাতুন ভর্াঃ েিাজ আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851763 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩৮ ভর্ািাঃ আনজিন খাতুন ভর্াঃ এিাহাক আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851710 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৩৯ ভর্াসাম্মৎ আিনজনা খাতুন ভর্াঃ নজয়াু্উি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851768 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪০ ভর্াসাম্মৎ র্ািননি ভবগর্ ভর্াঃ জািি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851818 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪১ ভর্ািাঃ িাদবয়া খাতুন ভর্াঃ সার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851334 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪২ সুন্দিী ভবগর্ ভসকান্দি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852313 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৩ ভর্াঃ আজগি আিী রৃ্ত জহুি ভশখ পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852312 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৪ িনহর্া ভবগর্ ভর্াঃ আক্কাি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852307 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৫ ভর্ািাঃ আনিিা কাতুন ভর্াঃ শহীে নর্য়া র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 1454446798 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৬ ভহনু্দিী ভবগর্ আয়ানাি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852311 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৭ ভর্ািাঃ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534855131 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৮ িানজয়া ভবগর্ িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851044 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৪৯ ভিানশো ভবগর্ ভর্াঃ হানবি উনিন র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852305 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫০ ভর্াঃ জহুি আিী রৃ্ত ইনিি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534856633 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫১ িাদনিা ভবগর্ আঃ হানির্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852326 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫২ জয়নাি রৃ্ত িদিজ আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852310 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৩ ভর্াসাম্মৎ ভিখা ভর্াঃ ই উনুি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852323 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৪ ভর্াঃ শার্িুি হক রৃ্ত জানহি র্াহরু্ে পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852192 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৫ ভর্াসাম্মৎ িাদতর্া খাতুন ভর্াঃ আকিার্ ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852232 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৬ ভর্াঃ ইনিস আিী ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852541 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৭ ভর্াঃ আিাি উনিন র্ারু্ে আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851015 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৮ ভর্াঃ ভকািবান আিী ভর্াঃ িজব আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852547 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৫৯ ভর্াঃ আক্তাি ভহাদসন রৃ্ত ইয়াকুব আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851748 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬০ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন রৃ্ত ওদহে আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852526 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬১ আঃ আনজজ রৃ্ত ওদহে আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852529 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬২ ভর্াঃ িান নর্য়া রৃ্ত ওদহে আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852532 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬৩ ভর্াঃ সুর্াি আিী ভর্াঃ উসর্ান গনন পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852704 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬৪ ভর্াসাঃ িাননজা ভর্াঃ জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852732 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬৫ শুকুি র্ারু্ে ভর্াঃ ভহাদসন আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851390 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২১৬৬ ভর্াঃ রু্িদির্ উনিন রৃ্ত উির্ান আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534862527 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬৭ ভর্ািাম্মৎ ভখাদেজা ভবগর্ রৃ্ত ওর্ি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853153 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬৮ ভখাদেজা ভবগর্ িজব আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852544 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৬৯ ভজাৎস্না খাতুন িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851672 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭০ র্নিয়র্ ভবগর্ িজিুি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851629 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭১ ভর্াসাঃ সানবনা ভর্াঃ সা ইিুি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 61165348591146 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭২ ভর্াঃ জনিি আঃ হানির্ পুরুষ কৃষক  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534853606 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৩ ভর্াঃ িাদসি নর্য়া ভর্াঃ আঃ ভিজ্জাক পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534000269 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৪ ভর্াঃ আদনায়াি ভহাদসন আঃ ভসাবহান পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534000110 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৫ আনাজুি ইসিার্ ই উনুি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851625 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৬ ভর্াসাম্মৎ র্নিয়র্ খাতুন ভর্াঃ হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851704 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৭ ভর্াঃ জুিহাস উনিন ভর্াঃ র্নহ উনিন পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851702 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৮ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ ভর্হাি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853381 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৭৯ ভর্াঃ আিতাব আিী ভর্াঃ িাজািী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851723 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮০ ভর্াসাঃ র্ননজা খাতুন ভর্াঃ র্াা ইন উনিন হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534868396 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮১ ভর্ািাঃ ভিনু ভর্াঃ আকতাি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853205 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮২ পাি ীন আক্তাি নর্জানুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851542 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৩ ভর্াসাম্মে শাহানাজ ভবগর্ শনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851983 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৪ ভর্ািাঃ নানির্া খাতুন ভর্াঃ হানববুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী িক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 7807823609 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৫ ভখাদেজা ভর্াঃ আয়নাি হক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852674 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৬ আসর্া খাতুন আির্ ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852556 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৭ আনখ আক্তাি আনজজুি হক র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৬ দুল্লা 5972938889 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৮ ভর্াসাঃ কুিসুর্ ভবগর্ ভর্াঃ র্নিজুি র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৬ দুল্লা 2697408853473 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৮৯ নবিনকি আিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভিিুয়া শ্রীিার্বািী ৬ দুল্লা 6116516000033 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯০ ভর্াঃ সাহাোিী ভর্াঃ সর্ি আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৬ দুল্লা 6116534855602 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯১ ভর্াঃ আঃ সার্াে রৃ্ত োদনি আিী পুরুষ কৃষক গনজয়া ৬ দুল্লা 269262000001 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯২ ভর্াসাম্মৎ ভিাটন ভবগর্ ভর্াঃ নর্জান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853232 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯৩ ভর্াঃ িাি র্ারু্ে রৃ্ত জার্াি উনিন পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853267 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯৪ ভর্াঃ ইসইি ভহাদসন রৃ্ত র্দয়জ উনিন পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534854245 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯৫ ভর্াঃ টুটুি ভর্াঃ ই উনুি আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853166 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯৬ রুহুি আর্ীন ভর্াঃ হযিত আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 7758413491 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২১৯৭ কার্রুন নাহাি এর্রুন হাসান র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534839433 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯৮ ভিানজনা খাতুন আতাব আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851676 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২১৯৯ ভর্াঃ িান র্ারু্ে রৃ্ত জবান আিী পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851904 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০০ ভর্াঃ ভর্াস্তািা রৃ্ত আনর্ি উনিন পুরুষ কৃষক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534851971 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০১ ভর্ািাঃ বাদনিা আবু্দি খাদিক র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853427 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০২ ভর্ািাঃ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ আদনায়াি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853499 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৩ ভর্াসাম্মৎ নবিনকি ভর্াঃ আকতাি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534853430 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৪ ভর্ািাঃ নশনিনা খাতুন ভর্াঃ জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852048 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৫ ভর্ািাঃ ভিনজয়া খাতুন ভর্াঃ িার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী িক িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534843542 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৬ ভর্াসাম্মৎ আদনায়ািা ভবগর্ রৃ্ত আকবি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852272 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৭ হানিজা ভবগর্ আদেি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852324 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৮ ভর্াঃ শহীদুল্লাহ ভর্াহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক  ািুকিাপি ৬ দুল্লা 6116534000383 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২০৯ ভর্াসাম্মৎ রুনবয়া খাতুন ভর্াঃ ন ওদশি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534852109 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১০ ভর্ািাঃ শানে ভবগর্ আবু্দি জব্বাি আিী র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 4206918387 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১১ কাজি ভিখা রৃ্ত আবু্দি কানেি র্নহিা গৃনহনী িনন্ডর্ন্ডপ ৬ দুল্লা 6116534000180 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১২ ‡gvt Kwei †nv‡mb ‡gvt AvwRRyj nK cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534000260 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৩ ‡gvt Bgivb †nv‡mb Bgb g„Z Avqye Avjx cyiæl K…wl Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534107873 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৪ ‡gvQvt wmgv Av³vi ‡gvt KwQg DwÏb gwnjv M„wnbx Kvgvwiqv ৮ দুল্লা 6116534002669 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৫ ভর্াসাম্মৎ ভজাদবো ভবগর্ ভর্াঃ র্কবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534841622 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৬ ভর্ািাঃ জুদিখা খাতুন ভর্াঃ কািু ভশখ র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860772 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৭ ভর্ািাঃ িয়িন ভবগর্ ভর্াঃ কাদশর্ আিী র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534860093 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৮ ভর্ািাঃ বকুি ভবগর্ ভর্াঃ র্নজবুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860709 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২১৯ ভর্ািাঃ হাসনা ভবগর্ ভর্াঃ ইসইি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860867 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২০ ভর্াঃ িনহর্ উনিন রৃ্ত িুদির্ান রু্ু্নস পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860845 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২১ ভর্াঃ আবুি ভহাদসন রৃ্ত র্বেরু্ু্নন্স পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860778 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২২ আবু্দস সার্া রৃ্ত জদবে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 2694069208182 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২৩ ভর্াঃ রুদবি ভহাদসন রৃ্ত কুতুব উনিন ভসখ পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ 6116534860444 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২৪ ভর্ািাঃ সাদজো খাতুন ভর্াঃ নগয়াস উনিন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860405 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২৫ ভর্াঃ নহিা নর্য়া রৃ্ত িদর্ে আিী পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534860983 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২৬ ভর্ািাঃ িায়না ভবগর্ ভর্াঃ রুদবি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860069 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২৭ ভর্ািাম্মৎ িওশন আিা খাতুন ভর্াঃ িজিুি হক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860350 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২২২৮ ভর্াঃ আবু্দি িাজ্জাক ভর্াঃ িজব আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859977 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২২৯ ভর্াসাম্মৎ রূপজান ভবগর্ ভর্াঃ আহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860052 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩০ ভর্াঃ আয়ুব আিী ভর্াঃ আবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534862533 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩১ ভর্াঃ র্াোন ভর্াঃ আব্বাস আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860575 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩২ ভর্াঃ আঃ ভর্াতাদিব ভর্াঃ আব্বাস আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860768 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৩ ভর্াসাম্মৎ ভগাদিিা ভবগর্ ভর্াঃ ইয়ানসন আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861615 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৪ ভর্াঃ শানহন আিী ভর্াঃ এিাহাক আিী পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534860971 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৫ ভর্াসাম্মৎ ভবগর্ ভর্াঃ নূরুি হক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861612 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৬ ভর্াসাৎ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ ভখাকা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860559 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৭ ভর্ািাঃ আদয়শা আঃ কানেি র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861217 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৮ ভর্ািাঃ কার্রুন নাহাি ভর্াঃ হযিত আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861248 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৩৯ ভর্াঃ আদনায়াি ভহাদসন ভর্াঃ নবল্লাি ভহাদসন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861632 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪০ ভর্াসাম্মৎ র্াদিকা ইয়াে আিী কািী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860860 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪১ ভর্ািাঃ িাদহিা ভবগর্ ভর্াঃ বাদজতুল্লাহ র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861625 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪২ ভর্াঃ নবল্লাি উনিন রৃ্ত র্গি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534861706 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৩ ভর্াসাম্মৎ নাজর্া খাতুন ভর্াঃ ভখািদশে আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860871 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৪ জনর্িা ভব ওয়া রৃ্ত আবু বকি নসনিক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860855 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৫ ভর্াঃ উজ্জি নর্য়া ভর্াঃ ভতাতা নর্য়া পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৯ দুল্লা 19926116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৬ ভর্ািাঃ কল্পনা খাতুন ভর্াঃ আনর্ি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860160 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৭ ভর্াসাম্মৎ হাদজিা খাতুন ভর্াঃ সা ইদুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860854 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৮ ভর্াসাঃ নিনপ খাতুন র্নিজুি হক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860848 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৪৯ ভর্াঃ ির্জান আিী ভর্াঃ আয়ুব আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860927 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫০ ভর্ািাঃ আদয়শা ভবগর্ আহাে আিী র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534862554 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫১ ভর্াঃ শনিকুি ইসিার্ ভর্াঃ িাদবে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860561 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫২ ভর্ািাঃ র্নিয়র্ খাতুন ভর্াঃ ইনিস আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860615 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫৩ ভর্াঃ জািাি উনিন রৃ্ত হাদর্ে আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860143 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫৪ ভর্াঃ কািু ভশখ রৃ্ত িজি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860771 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫৫ ভর্াঃ হারুন অি িনশে ভর্াঃ সিি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860073 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫৬ ভর্াঃ আঃ খাদিক রৃ্ত হায়তুল্লা পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860289 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫৭ ভর্ািাঃ িনহর্া ভবগর্ নর্নু্ট নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860067 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৫৮ ভিাখশানা নজয়া উি হক র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 19916116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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২২৫৯ আবু্দি বাদিক রৃ্ত িদিৎ আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 3913613476002 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬০ ভর্াসাম্মৎ িনহর্া খাতুন আকিার্ র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534861641 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬১ ভর্ািাম্মৎ আহািী খাতুন ভর্াঃ ইউসুি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860328 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬২ ভর্াসাম্মৎ আদর্না ভবগর্ ভর্াঃ িাজ র্ারু্ে র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860034 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৩ ভর্ািাঃ ভর্ািদশো ভবগর্ ভর্াঃ জািাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860038 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৪ ভর্াঃ ইর্ান ভর্াঃ িাজর্ারু্ে পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860156 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৫ ভর্ািাঃ িাদহিা আঃ খাদিক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861242 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৬ ভর্াঃ আিাি িাদবে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 2619351979019 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৭ ভর্াসাম্মৎ পাি ীন ভবগর্ ভর্াঃ িারুক নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860863 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৮ ভর্ািাম্মৎ আদনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ আঃ িািার্ র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860400 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৬৯ ভর্াঃ জার্াি উনিন রৃ্ত ন ইর্নিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859925 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭০ ই উনুি আিী ভর্াঃ ননিি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19906116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭১ ভর্াসাম্মৎ আদুিী ভবগর্ আঃ জনিি র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860005 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭২ ভর্াঃ জািাি উনিন ভর্াঃ জ ইন উনিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859938 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৩ ভখাশ র্ারু্ে র্কবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 3913613475978 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৪ ভর্ািাঃ নবর্িা খাতুন রৃ্ত আঃ গিুি ভশখ র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861219 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৫ ভর্াঃ ভখাকন নর্য়া ভর্াঃ আঃ িাজ্জাক পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860031 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৬ ভর্ািাঃ িতনা ভর্াঃ আবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861123 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৭ ভর্ািাঃ জায়ো ভবগর্ ভর্াঃ নূরুি হক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861008 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৮ ভর্াসাম্মৎ ি ওশনািা ভবগর্ ভর্াঃ আঃ কুিুস র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860844 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৭৯ তাসনির্া ভর্াঃ তািা নর্য়া র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19926116534106100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮০ ভর্ািাঃ হানর্ো ভবগর্ ভর্াঃ কুর্ি উনিন র্নহিা গৃনহনী িাঙ্গার্াটিয়া ৯ দুল্লা 6116534856980 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮১ ভর্ািাঃ হনুিা ভবগর্ ভর্াঃ র্হি আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860041 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮২ ভর্াঃ ন ওয়াব আিী ভর্াঃ আজগি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 610201040324 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৩ ভর্াসাঃ সবুিন ভবগর্ ভর্াঃ সার্িুি হক র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860040 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৪ ভর্াঃ িাজ র্ারু্ে ভর্াঃ আজগি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860667 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৫ ভর্াঃ রুদবি ভর্াঃ আঃ সার্াি পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860745 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৬ ভর্াঃ আবু বক্কি নসনিক রৃ্ত আ ইজনিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860702 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৭ ভর্াঃ আঃ বাদিক রৃ্ত আয়তুল্লা পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৯ দুল্লা 6116534859778 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৮ ভর্াসাম্মৎ িাদহিা ভবগর্ রৃ্ত খাদিক র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860152 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৮৯ ভর্াঃ জািাি উনিন রৃ্ত আঃ জব্বাি পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860162 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২২৯০ ভর্াসাম্মৎ রুপসী খাতুন ভর্াঃ হযিত আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860551 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯১ ভর্ািাঃ আদয়শা ভবগর্ ভর্াঃ র্নজবুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859975 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯২ ভর্াঃ নজরুি ইসিার্ ভর্াঃ আব্বাি আিী পুরুষ কৃষক তবিাগীি বাগ ৯ দুল্লা 6116534856396 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৩ ভর্াঃ ওহাে আিী ভর্াঃ হানন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861250 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৪ ভর্াসাম্মৎ সাদজো খাতুন ভর্াঃ িনিকুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860659 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৫ ভর্াঃ আনর্রুি ভহাদসন ভর্াঃ আঃ ওয়াদহে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860536 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৬ ভর্াঃ িজব আিী রৃ্ত নীি র্ারু্ে র্ন্ডি পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859960 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৭ ভর্ািাঃ জদর্িা ভবগর্ ভর্াঃ ওয়াদহে আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859963 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৮ ভর্াঃ োদনশ উনিন ভর্াঃ জবান উনিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859966 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২২৯৯ আঃ র্াদিক ভর্াঃ িান নর্য়া পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19906116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০০ ভর্াঃ সুরুজ আিী ভর্াঃ সাগি আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534854253 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০১ ভর্াসাম্মৎ িাদবয়া খাতুন ভর্াঃ শাজাহান আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860630 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০২ ভর্াসাম্মৎ স্বল্পনা খাতুন ভর্াঃ নগয়াস উনিন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860607 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৩ ভর্াঃ শাজাহান আিী রৃ্ত জব্বাি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860606 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৪ ভর্াসাম্মৎ র্াদিকা বানু ভর্াহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860051 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৫ ভর্াসাম্মৎ র্নিয়র্ ভবগর্ ভর্াঃ আব্বাি আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860063 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৬ ভর্াঃ নুি ভহাদসন রৃ্ত জাদবে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859924 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৭ ভর্াসাম্মৎ আিদিাজা ভবগর্ ভর্াঃ ভসাদহি নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861623 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৮ ভর্াঃ আবুি ভহাদসন রৃ্ত র্নহি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860351 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩০৯ ভর্ািাঃ জর্িা খাতুন ভর্াঃ আঃ গিুি র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860719 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১০ ভর্াসাম্মৎ িাদতর্া ভবগর্ ভর্াঃ র্নজবুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534859998 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১১ ভর্ািাঃ সুি বানু ভবগর্ বাজগি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859979 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১২ ভর্াঃ শাজাহান আিী ভর্াঃ ভহিাি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861642 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৩ ভর্াঃ কাদশর্ আিী রৃ্ত র্নহি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860362 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৪ ভর্াসাম্মৎ িাম্পা ভর্াঃ িিহাে আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860054 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৫ ভর্ািাঃ র্নজম না ভবগর্ ভর্াঃ ই উসুি আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860610 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৬ ভর্ািাঃ সাদহিা খাতুন ভর্াঃ খয়বি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860336 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৭ ভর্ািাঃ নশিা ভবগর্ ভর্াঃ আননিুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860159 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৮ ভর্ািাঃ র্াদজো খাতুন ভর্াঃ আদেি আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860774 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩১৯ নর্ষ্টাি আিী হযিত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 19916116534000200 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২০ ভর্াসাম্মৎ নূিজাহান রৃ্ত নূরুি ইসিার্ র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860535 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৩২১ ভর্াসাম্মৎ আনিয়া খাতুন রৃ্ত জার্াি উনিন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860153 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২২ িিহাে আিী রৃ্ত রু্নিি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19796116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৩ সাদজো খাতুন ভর্াঃ িিহাে আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19856116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৪ ভর্ািাঃ নূিজাহান ভবগর্ ভর্াঃ িজিুি হক র্নহিা গৃনহনী  দিি বাইে ৯ দুল্লা 6116534858609 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৫ ভর্াঃ সুজন নর্য়া ভর্াঃ তসয়ে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19916116534000300 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৬ ভর্ািাঃ িানবনা ভবগর্ ভর্াঃ ভসনির্ হাসান র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860048 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৭ ভর্াঃ ভর্ািাজ্জি ভহাদসন ভর্াঃ  জ ইননিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534861287 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৮ ভর্াঃ আবু্দি র্াোন ভর্াঃ ভর্াহাম্মে আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860059 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩২৯ ভর্াঃ িাি নর্য়া রৃ্ত সাদহব আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860643 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩০ ভর্ািাঃ জুদবো খাতুন ভর্াঃ আশিাি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861225 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩১ ভর্াঃ হারুন অি িনশে ভর্াঃ িজিুি হক পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861289 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩২ ভর্াঃ তসয়ে আিী রৃ্ত ইব্রানহর্ পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861455 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৩ ভর্াঃ ভহাদসন আিী রৃ্ত তনর্জ উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861590 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৪ ভর্াঃ বুিু নর্য়া রৃ্ত ভজিত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860434 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৫ ভর্ািাঃ হানিজা খাতুন ভর্াঃ আির্ান আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860439 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৬ ভর্ািাঃ সুনর্ আক্তাি ভর্াঃ আনার্ নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 19946116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৭ ভহপী ভবগর্ আঃ হানির্ র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 19826116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৮ ভর্াঃ আনজর্নিন রৃ্ত জদয়ন উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861470 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৩৯ ভর্াঃ রু্নিি আিী ভর্াঃ নূরু ভশখ পুরুষ গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861589 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪০ ভর্ািাঃ শাহানাজ খাতুন ভর্াঃ বুিু নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860438 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪১ ভর্াঃ হানববুি িহর্ান ভর্াঃ ভহিাি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 9154626502 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪২ ভর্াঃ আক্কাি আিী ভর্াঃ সুিহাব আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861513 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৩ ভর্ািাম্মৎ িা িী ভবগর্ ভর্াঃ আবু্দি হাননিা র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861595 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৪ ভর্াঃ আবু্দি হানির্ রৃ্ত নজয়াি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861669 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৫ ভর্াঃ নসনিকুি িহর্ান রৃ্ত জদয়ন উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861472 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৬ ভর্াসাম্মৎ জাহানািা ভবগর্ ভর্াঃ হুিরু্জ আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860098 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৭ ভর্াঃ নুরুি ইসিার্ রৃ্ত সিি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860102 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৮ ভর্াঃ সা ইিুি ইসিার্ ভর্াঃ আনেি আিী পুরুষ কৃষক িাঙ্গার্াটিয়া ৯ দুল্লা 6116534860100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৪৯ ভর্াঃ আঃ িাত্তাি ভর্াঃ র্দেি আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860920 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫০ ভর্াঃ ভিবু নর্য়া ভর্াঃ আঃ হানর্ে পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860420 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫১ ভর্াঃ শনহে নর্য়া ভর্াঃ হাদিন আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861476 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৩৫২ নানির্া ভবগর্ বাবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 19836116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৩ ভর্াসাঃ ভহদিনা খাতুন ভর্াঃ রু্কুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861451 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৪ ভর্াঃ রু্কদিে আিী ভর্াঃ নূরুি ইসিার্ পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861012 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৫ ভর্াঃ নবল্লাি ভহাদসন ভর্াঃ নূরূি ইসিার্ পুরুষ কৃষক দুগাংগা ৯ দুল্লা 6116534855175 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৬ ভর্াঃ আঃ হানির্ রৃ্ত হানর্ে আিী রু্নন্স পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860443 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৭ ভর্াসাঃ ভিনজয়া খাতুন রৃ্ত িদিত আিী র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534860966 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৮ ভর্াঃ নেির্ারু্ে রৃ্ত ভর্াঃ িিি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860675 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৫৯ ভর্ািাঃ আিপনা খাতুন ভর্াঃ আবু্দি কনির্ র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860790 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬০ ভর্াসাম্মৎ ওদর্ো খাতুন ভর্াঃ নবিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860604 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬১ ভর্ািাঃ নশিা খাতুন ভর্াঃ নশিাজুি হক র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 6907862962 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬২ আদর্না ভবগর্ রৃ্ত হাদিজ উনিন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 610544860913 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৩ ভর্ািাঃ িাদহিা খাতুন ভর্াঃ আঃ গিুি র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860794 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৪ ভর্ািাঃ নানগমস আক্তাি ভর্াঃ আঃ িনহর্ র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860793 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৫ ভর্ািাঃ র্াদজো খাতুন রৃ্ত নগয়াস উনিন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534861276 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৬ ভর্ািাঃ খুনকয়া ভবগর্ ভর্াঃ নজয়াি উনিন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860797 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৭ আকিার্ রৃ্ত নগয়াস উনিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 19916116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৮ ভর্াসাম্মৎ অজুিা খাতুন ভর্াঃ ইর্ান আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860641 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৬৯ ভর্াসাঃ িুদিজা খাতুন ভর্াঃ নসিাজ আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860668 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭০ ভর্াঃ নানজর্ উনিন ভর্াঃ শর্দসি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860597 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭১ ভর্াঃ আঃ গিুি রৃ্ত নগয়াস উনিন পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534861279 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭২ ভর্ািাম্মৎ কর্িা খাতুন ভর্াঃ র্দেি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860495 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৩ ভর্াসাম্মৎ র্দনায়ািা ভবগর্ ভর্াঃ আবুি ভহাদসন র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860776 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৪ ভর্ািাম্মৎ নশ উিী খাতুন ভর্াঃ সনহজ্জার্াি র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860365 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৫ ভর্ািাম্মৎ নাজর্া খাতুন ভর্াঃ র্নজবুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860308 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৬ ভর্াঃ হানবজুি িহর্ান ভর্াঃ হাসর্ত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 7351712984 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৭ ভর্াঃ ভহাদসন আিী রৃ্ত বনিি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861269 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৮ রু্কদিে আিী িাদবে আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 19896116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৭৯ ভিানজনা ইয়াসর্ীন আবু্দি আনজজ র্নহিা গৃনহনী শুকিকিা ৯ দুল্লা 1994611653400040 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮০ ভর্াঃ কানজর্ উনিন রৃ্ত আজগি আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860224 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮১ ভর্ািাম্মৎ ভর্াদশমো খাতুন ভর্াঃ আিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860281 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮২ ভর্াঃ আঃ জব্বাি ভর্াঃ জাদবে আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860246 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৩৮৩ নিটন নর্য়া আবু্দি আনজজ পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 7801669214 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮৪ ভর্াঃ শনিকুি ইসিার্ ভর্াঃ হাসর্ত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860241 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮৫ ভর্াসাম্মৎ নবর্িা খাতুন ভর্াঃ আঃ কিুি র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860212 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮৬ ভর্াসাম্মৎ শুকুিী খাতুন রৃ্ত আজগি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860231 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮৭ ভর্াঃ খনিি উনিন রৃ্ত শিািত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860248 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮৮ ভর্ািাঃ বাদনিা ভবগর্ ভর্াঃ হাসর্ত আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860279 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৮৯ ভর্াঃ আবু্দি ভিজ্জাক ভর্াঃ আিাি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861646 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯০ ভর্ািাম্মৎ বাদনিা খাতুন ভর্াঃ আঃ হানর্ে র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860484 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯১ বুিবুি আহাদর্ে বুদিা রৃ্ত সাদহব আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859650 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯২ ভর্াঃ হাসান আিী ভর্াঃ আঃ িাজ্জাক পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861023 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৩ আির্ ভহাদসন আবু্দি িাজ্জাক পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 19926116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৪ ভর্াসাঃ ভিানকয়া ভবগর্ আহাম্মে আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859657 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৫ ভর্াঃ সুরুজ আিী রৃ্ত হযিত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859617 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৬ র্য়নাি হক রৃ্ত সাদহব আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 19586116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৭ ভর্াসাঃ নূরুোহাি ভর্াঃ সুজন নর্য়া র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859731 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৮ ভর্াঃ আঃ িাত্তাি ভর্াঃ দুিাি উনিন পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861019 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৩৯৯ ভর্ািাম্মৎ সাির্া খাতুন ভর্াঃ নি্নেকুি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860478 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০০ ভর্াঃ ভসারুজ্জার্ান রৃ্ত আজগি আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859628 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০১ ভর্াঃ সুজন আিী ভর্াঃ ওসর্ান আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 9151628501 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০২ নিদিি আিী আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 1492530546 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৩ ভর্াসাম্মৎ কাজি ভিখা নর্ষ্টাি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861532 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৪ ভর্াঃ িনহর্ উনিন রৃ্ত িাদহে আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861578 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৫ ভর্ািাম্মৎ জীবনী খাতুন ভর্াঃ র্নজবি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860209 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৬ ভর্াঃ শর্ি আিী রৃ্ত হাদিন আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861712 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৭ ভর্াসাম্মৎ কর্িা ভবগর্ ভর্াঃ দুিাি উনিন র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860921 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৮ ভর্াঃ কাদসর্ আিী রৃ্ত হাদিন আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 19596116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪০৯ ভর্ািাম্মৎ র্র্তাজ খাতুন ভর্াঃ আবু্দি িাজ্জাক র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860208 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১০ ভর্াঃ ভসনির্ ভর্াঃ আিকাি আিী পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৯ দুল্লা 5106957086 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১১ ভর্াঃ আর্জাে ভহাদসন ভর্াঃ ননয়ত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860291 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১২ ভর্াঃ িারুক নর্য়া ভর্াঃ খনিিুি িহর্ান পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860862 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১৩ ভর্াঃ আবু তাদিব রৃ্ত আদবে আিী পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৯ দুল্লা 6116534859792 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৪১৪ ভর্ািাঃ িা ইিী আক্তাি আঃ কনির্ র্নহিা গৃনহনী শুকিকিা ৯ দুল্লা 19876116534000000 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১৫ ভর্ািাম্মৎ জুনর্িা খাতুন ভর্াঃ ই উনুি আিী র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860294 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১৬ ভর্াঃ শার্িুি হক ভর্াঃ রুস্তর্ আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859783 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১৭ ভর্াঃ আদনায়াি ভহাদসন ভর্াঃ শার্িুি হক পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 4654615758 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১৮ শাহজাহান আিী রৃ্ত সাদহে আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861291 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪১৯ ভর্াসাম্মৎ িনহর্া খাতুন রৃ্ত জার্াি উনিন র্নহিা গৃনহনী শুকিকিা ৯ দুল্লা 6116534859784 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২০ ভর্াঃ আঃ হানকর্ ভর্াঃ শিািত আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860340 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২১ ভর্াঃ সা ইদুি িহর্ান ভর্াঃ িজিুি হক পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860218 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২২ ভর্াসাম্মৎ সুনিয়া খাতুন ভর্াঃ আঃ িাত্তাি র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861616 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৩ ভর্াঃ সুজন আিী ভর্াঃ রুস্তর্ আিী পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৯ দুল্লা 19906116534000100 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৪ ভর্াঃ হাদিন আিী রৃ্ত ইনিাি আিী পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৯ দুল্লা 6116534860760 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৫ ভর্াসাম্মৎ আনর্িন ভবগর্ ভর্াঃ বাজতুল্লা র্নহিা গৃনহনী নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860427 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৬ ভর্ািাঃ সুনিয়া ভবগর্ ভর্াঃ সুিতান আিী র্নহিা গৃনহনী ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860509 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৭ ভর্াঃ জুদয়ি নর্য়া ভর্াঃ উর্ি আিী পুরুষ কৃষক ভগািাবািী ৯ দুল্লা 6116534860019 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৮ ভর্াঃ ভর্াশািি ভহাদসন ভর্াঃ আবু বক্কি নসনিক পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534000095 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪২৯ ভর্াঃ আবু্দি িাজ্জাক রৃ্ত সাদহব আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857902 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩০ ভর্ািাঃ িা ইিী আক্তাি ভর্াঃ আঃ আনজজ র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857749 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩১ ভর্ািাঃ িানজয়া আক্তাি ভর্াঃ হানিজুি হক র্নহিা গৃনহনী কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857769 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩২ ভর্াঃ িনহর্ রৃ্ত আদবে আিী পুরুষ কৃষক কার্ানিয়া ৮ দুল্লা 6116534857924 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৩ সানেয়া আক্তাি নশিা আবু বকি নি্নিক র্নহিা গৃনহনী নটাকুিী ৯ দুল্লা 5107788605 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৪ ভর্াঃ র্দেি আিী ভর্াঃ ভজায়াে আিী পুরুষ কৃষক নটাকুিী ৯ দুল্লা 6116534856713 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৫ ভর্াঃ ই উনুি আিী রৃ্ত বনিি উনিন পুরুষ কৃষক শুকিকিা ৯ দুল্লা 6116534859802 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৬ ভর্াঃ নসিাজুি ইসিার্ ভর্াঃ আবু্দি র্াদিক পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534859636 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৭ ভর্াঃ দুদু নর্য়া রৃ্ত আদবে আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534860253 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৮ ভর্াঃ নজয়াি উনিন ভর্াঃ ভহাদিন আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 6116534861602 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৩৯ ভর্াঃ আবু্দি বাদিক ভর্াঃ ভহাদিন আিী পুরুষ কৃষক নবোকুিী ৯ দুল্লা 1920777545 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪০ ভর্াঃ সুজন আিী আবুি ভহাদসন পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাট ৭ দুল্লা 6116534856094 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪১ ভর্াঃ আক্কাি আিী রৃ্ত হাদিন আিী পুরুষ কৃষক ভগায়ািঘাট ৭ দুল্লা 6116534856086 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪২ ভর্াঃ শনহদুল্লাহ রৃ্ত আয়নাি হক পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534854411 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪৩ ভর্াঃ িানসদুি ইসিার্ আক্তাি ভহাদসন পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 3714039009 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪৪ ভর্ািাঃ নর্নািা খাতুন ভর্াঃ আঃ হানকর্ র্নহিা গৃনহনী তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534856319 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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০১নং দুল্লা ইউননয়ন পনিষদেি খােয বান্ধব কর্মসূনিি উপকাি ভ াগীদেি নাদর্ি তানিকা।

২৪৪৫ আবু্দি হানির্ রৃ্ত আিী র্নিন পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534854440 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪৬ ভর্াঃ আঃ র্াদিক ভর্াঃ োদেি আিী পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534000252 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪৭ ভর্ািাঃ জুদিখা খাতুন ভর্াঃ আবু্দি িহর্ান র্নহিা গৃনহনী তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534856320 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪৮ আবু্দি বাদিক ভর্াঃ আদেি আিী পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534854450 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৪৯ ভর্াঃ শনিকুি ইসিার্ ভর্াঃ জহুি উিীন পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534854388 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919

২৪৫০ ভর্াঃ শনিকুি ইসিার্ ভর্াঃ আঃ িহর্ান পুরুষ কৃষক তবিানগিবাগ ৭ দুল্লা 6116534000050 ‡gvt wmivRyj Bmjvg 1731714919
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