
ফয়স্ক বাতায তালরকা

ক্রমিক 

নম্বর

উপকারভ াগীর 

NID/BRIS
উপকারভ াগীর নাি িাতার নাি মপতার নাি জন্ম তামরখ ওযার্ড গ্রাি

2793 19388913712806120 মভাছাাঃ কমভরা খাতুন রুব্বান াভত আরী 4/12/1938 3 ধানাইর

2794 19458913712806141 মভাাঃ আাঃ যউফ খরু আলছয়া খাতুন মভাাম্মদ আরী 7/23/1945 3 ধানাইর

2795 19388913712806522 মভাছাাঃ ছলখনা খাতুন আরপন াময়ফ আরী 11/30/1938 3 ধানাইর

2796 19468913712806214 শ্রী যভলন কান্ত ফভ মন

লফকা যানী 

ফভ মন কাঙ্গারু চন্দ্র ফভ মন 8/13/1946 3 ধানাইর

2797 19488913712806269 মভাছাাঃ আপমযাজা মযজজয়া মভাাঃ আব্দরু ক 5/2/1948 3 ধানাইর

2798 19388913712805769 মভাাঃ কলরভ উজিন ছলফরা লফলফ

মভাাম্মদ আরী 

আকন্দ 3/20/1938 3 ধানাইর

2799 19438913712805817 মভাছাাঃ আমভরা মফগভ ছামযা খাতুন আকফয আরী 3/10/1943 3 ধানাইর

2800 19388913712806378 মভাছাাঃ যামফয়া মফওয়া ভজজযন াাভত 12/1/1938 3 ধানাইর

2801 19388913712806356 মভাছাাঃ আমফদা আলযন মনছা ফছয উজিন 10/9/1938 3 ধানাইর

2802 19538913712806197

শ্রীভলত করুনা যানী 

লিং মযনু ফারা লিং লকশুযী লিং 7/18/1953 3 ধানাইর

2803 19388913712803369 মভাাঃ াভুর ক আমভনা জমফদ আরী 2/1/1938 1 ধানাইর

2804 19388913712805887 লনলর যানী মভাদক

ুফালনী 

মভাদক

লফদু বূলন মদ 

মভাদক 5/8/1938 3 ধানাইর

2805 19388913712805863 ফামনশ্বযী দামনশ্বযী ফভ মনী মকফ চন্দ্র ফভ মন 3/9/1938 3 ধানাইর

2806 19488913712806613 মভাাঃ আব্দযু যলভ যলভা খাতুন তছয উজিন 6/2/1948 3 ধানাইর

2807 19388913712806286 মভাছাাঃ জমফদা খাতুন ঝযনা ইছত আরী 3/5/1938 3 ধানাইর

2808 19338913712806156 মভাছাাঃ কলফযন মনছা আভা খাতুন

করাভুজিন 

যকায 3/5/1933 3 ধানাইর

2809 19388913712806401 মভাছাাঃ াজাযা খাতুন ভয়তন মনছা ফামজ আরী 6/12/1938 3 ধানাইর

2810 19388913712806252 মভাাঃ নালছভ উজিন ছুযতন মনছা কারা ভাভুদ 3/5/1938 3 ধানাইর

2811 19388913712806958 মভাছাাঃ ুলপয়া মফগভ

মভাছাাঃ 

কাছভলত মফগভ ভাাভত 2/8/1938 3 ধানাইর

2812 19338913712806965 মভাছাাঃ জলযনা মফগভ াভপুর জনুা মখ 10/15/1933 3 ধানাইর

2813 19378913712806896 মভাাঃ আফুর কামভ যলভা মভাাম্মদ আরী 8/23/1937 3 ধানাইর

2814 19488913712806213 শ্রী ভন্ত চন্দ্র ফভ মন

শুকুযানী চন্দ্র 

ফভনী ভমশ্বয চন্দ্র ফভ মন 10/12/1948 3 ধানাইর

2815 19488913712806607 মভাাঃ নুয ইরাভ লভজাতন ছফয উজিন 4/6/1948 3 ধানাইর

2816 19388913712817295 মভাছাাঃ ছামযা মফগভ কলযভন ছয়জজিন 2/3/1938 3 ধানাইর

2817 19438913712812358 মভাাঃ শুকুয ভাভুদ জমফদা মফওয়া ভলযজিন 1/1/1943 7 ফামগযলবটা

2818 19528913712811549 মভাাঃ আলভয আরী আয়ভন খুদু মফাযী 6/7/1952 7 ফামগযলবটা

2819 19578913712811550 মভাছাাঃ ছলখতন মফগভ মভাছাাঃ খুমদজা আব্বাজ আরী 1/1/1957 7 ফামগযলবটা

2820 19428913712811664 মভাছাাঃ আলভনা মফগভ াাযা মফগভ জাভার উজিন 6/12/1942 7 ফামগযলবটা

2821 19428913712811671

মভাাঃ আমনায়ায 

মামন আমভনা খুদু মফাযী 6/6/1942 7 ফামগযলবটা

2822 19378913712812220 মভাছাাঃ আমফদা খাতুন নলছভন আজগয আরী 3/2/1937 7 ফামগযলবটা

2823 19528913712811714 মভাাঃ আাঃ কলযভ জমফদা খাতুন ছফয উজিন ভন্ডর 3/2/1952 7 ফামগযলবটা

2824 19278913712812205 মভাছাাঃ ভলভযন মনছা ছলভযন আছয উজিন 2/1/1927 7 ফামগযলবটা

2825 19378913712812725 মভাাঃ ছামদক আরী মখামদজা আব্বাছ আরী 12/11/1937 7 ফামগযলবটা

2826 19438913712812602 মভাছাাঃ ুলপয়া খতুন তইভুন মনছা জমফদ আরী 3/2/1943 7 ফামগযলবটা

2827 19438913712812672 মভাাঃ ভছ উজিন ঝলর খাতুন মভদু মক 1/30/1943 7 ফামগযলবটা

2828 19428913712811637 মভাাঃ আব্দরু কলযভ ভামরকা ছইভজিন 6/12/1942 7 ফামগযলবটা

2829 19493323021546478

মভাাঃ আক্তায 

উজ্জাভান

মভাা: 

আকলরভা 

খাতুন আকফয আরী 8/20/1949 7 ফামগযলবটা

2830 19378913712811617 মভাাঃ মভমছয উজিন আলছযন

আযজ উজিন 

যকায 6/16/1937 7 ফামগযলবটা

2831 19428913712812980 মভাাঃ আাঃ ওয়াাফ মভাছাাঃ কুরছুভ ফময়জ উজিন 6/6/1942 7 ফামগযলবটা

2832 19428913712811574 মভাাঃ আফু ফক্কয

মভাছাাঃ আলভনা 

মফগভ

মভাাঃ আপছয 

আরী 6/1/1942 7 ফামগযলবটা

2833 19278913712812208 মভাাঃ তজজভজিন ফুলর মফগভ অলভজজিন 2/3/1927 7 ফামগযলবটা

2834 19428913712811661 মভাছাাঃ পামতভা মফগভ ভাা নছয উিীন 1/1/1942 7 ফামগযলবটা

2835 19528913712811630 মভাছাাঃ য বানু জলযনা আমফদ আরী 6/12/1952 7 ফামগযলবটা

2836 19538913712812346 যাধা যানী ূম মভনী বুরানাথ ফভ মন 1/1/1953 7 ফামগযলবটা

2837 19378913712812719 জলযন মখরু কলপর উজিন 10/12/1937 7 ফামগযলবটা

2838 19428913712811513 মভাাঃ নামদয মামন ডাইয়া মভঘা মফাযী 3/2/1942 7 ফামগযলবটা

2839 19428913712812727 খুযমদ খুমদজা আব্বাছ আরী 11/11/1942 7 লফামগযলবটা



2840 19478913712811509 মভাছাাঃ মযজজয়া মফগভ চাদফী মনদু প্রাভালনক 5/5/1947 7 ফামগযলবটা

2841 19378913712812000 মভাছাাঃ জহুযা মফওয়া আ নছয ভাভুন 2/1/1937 7 ফামগযলবটা

2842 19528913712811833

মভাছাাঃ আকলরভা 

খাতুন জালভযন মনছা আব্দযু যভান 4/3/1952 7 ফামগযলবটা

2843 19388913712812549 মভাছাাঃ উজপুা াজীযন আযপাদ আরী 1/1/1938 7 ফামগযলবটা

2844 19488913712812522 মভাছাাঃ ভাপুজা খাতুন তলযন মনছা জাভার উজিন 6/22/1948 7 ফামগযলবটা

2845 19428913712811597 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ পামতভা

আজজভ উজিন 

যকায 6/1/1942 7 ফামগযলবটা

2846 19548913712811713 মভাছাাঃ ালছনা খাতুন ামজযা খাতুন ালফফুয যভান 3/2/1954 7 ফামগযলবটা

2847 19428913712811921 মভাছাাঃ জলভমর মফগভ নলতন মভানায উজিন 1/1/1942 7 ফামগযলবটা

2848 19478913712811981 মভাছাাঃ যামদা খাতুন পুর আভমছয আরী 4/3/1947 7 ফামগযলবটা

2849 19388913712812905 মভাাঃ আব্দরু গপুয ছামযা খাতুন ভাইনজিন 2/3/1938 7 ফামগযলবটা

2850 19388913712812903 মভাছাাঃ ছাাযা খাতুন কুরছুভ মফগভ মামন আরী 6/4/1938 7 ফামগযলবটা

2851 19428913712812997 মভাছাাঃ জলযনা

মভাছাাঃ 

মপরানী মফওয়া যীপ উজিন 3/3/1942 7 ফামগযলবটা

2852 19528913712809730 মভাছাাঃ যলভা খাতুন ামজযন আজভত 3/2/1952 5 দলিন কান্দরুী

2853 19478913712813888 মভাাঃ নুরুর ক জমফদা মফগভ ভুনছয আরী 3/21/1947 8 দলিন কান্দরুী

2854 19572611038716305 ফকুর আক্তায জাময়দা ভুলরভ 9/8/1957 8 জগৎুয

2855 19478913712813310 মভাাঃ াভছুর ক মপরী মফওয়া আজগয আরী 4/5/1947 8 জগৎুয

2856 19308913712813253 মভাাঃ নাজজভজিন কযপুরী লতু মখ 8/28/1930 8 দলিন কান্দরুী

2857 19478913712813483 মভাাঃ আছাদুজ্জাভান আলছ খাতুন আতাফ উজিন 4/3/1947 8 দলিন কান্দরুী

2858 19528913712813027 মভাাঃ ভলভয উজিন ভলভযন লয়ায ভাভুদ 12/20/1952 8 দলিন কান্দরুী

2859 19388913712813430 মভাছাাঃ ছাইদা খাতুন মতাতা মফওয়া াাভজিন 9/14/1938 8 দলিন কান্দরুী

2860 19268913712813934 শ্রী ুকুভায চন্দ্র মদ লকযন ফারা মদ লমেশ্বয চন্দ্র মদ 7/27/1926 8 জগৎুয

2861 19428913712813322 মভাাঃ আাঃ ছাভাদ

মভাছাাঃ াইভন 

মনছা

ভত জজইভত 

আরী 7/9/1942 8 জগৎুয

2862 19528913712813917 শ্রী লভন্টু চন্দ্র মদ মজযাস্না যানী মদ কারী মভান মদ 4/15/1952 8 জগৎুয

2863 19418913712813963 শ্রী জীফন চন্দ্র মদ

শ্রীভলত ভারতী 

যানী মদ শ্রী ুীর চন্দ্র মদ 7/26/1941 8 জগৎুয

2864 19378913712813862 মভাাঃ জাভার লভয়া নইতন মনছা তমপয ভাভুন 3/26/1937 8 দলিন কান্দরুী

2865 19428913712813853 মভাাঃ পলকয ভাভুদ কাজরী নইভজিন 10/25/1942 8 দলিন কান্দরুী

2866 19478913712813104 মভাছাাঃ আলিয়া মফগভ ামজযা আজভাউন 8/12/1947 8 দলিন কান্দরুী

2867 19338913712814278 মভাছাাঃ ছাইভন গুন্জু দাফারু 2/3/1933 8 জগৎুয

2868 19438913712813163 মভাাঃ আাঃ যভান ভকপুর মফওয়া আজগয আরী 3/3/1943 8 দলিন কান্দরুী

2869 19458913712813710 মভাাঃ জহুরুর ক জমফদা খাতুন ভুনছয আরী 1/2/1945 8 দলিন কান্দরুী

2870 19478913712814091 মভাাঃ আতাফ উজিন জাময়দা খাতুন ফতুল্ল্যা 4/3/1947 8 জগৎুয

2871 19538913712814271 মভাাঃ মভাপাজ্জর আমভনা খাতুন আাঃ ভামরক 4/5/1953 8 দলিন কান্দরুী

2872 19278913712813617 মভাছাাঃ ামভদা খাতুন ঝমভা ভইজ উজিন 4/3/1927 8 দলিন কান্দরুী

2873 19488913712814240 মভাাঃ ফাাজিীন ভলযন টুক্কু 4/2/1948 8 দলিন কান্দরুী

2874 19328913712813113 মভাাঃ াভছুর ক ছলভযন মনছা মভজ উজিন 2/12/1932 8 দলিন কান্দরুী

2875 19528913712813880 মভাাঃ ুরুজ আরী

মভাছাাঃ যালফয়া 

মফগভ আভীয উজিন 12/29/1952 8 দলিন কান্দরুী

2876 19528913712813056 মভাছাাঃ মযজজয়া ভলভযন লয়ায ভাভুদ 1/11/1952 8 দলিন কান্দরুী

2877 19478913712813246 মভাছাাঃ ভলভযন খাতুন

মভাাঃ আলছয়া 

মফগভ নভযজিন 9/14/1947 8 দলিন কান্দরুী

2878 19378913712813274 মভাাঃ আরা উজিন মভাছাাঃ আমভনা নলছভজি 11/20/1937 8 দলিন কান্দরুী

2879 19478913712813287 মভাছাাঃ াজাযা খাতুন ভলযন আাম্মদ আরী 4/3/1947 8 জগৎুয

2880 19488913712814325 মভাছাাঃ খুকী আলভযন আাঃ ভজজদ 4/2/1948 8 দলিন কান্দরুী

2881 19378913712814090 মভাাঃ ছামফয আরী ছালভযন মনছা ভয়জজিন 5/2/1937 8 দলিন কান্দরুী

2882 19488913712813184 মভাাঃ জলভয উজিন জহুযা খাতুন মভাজাপ্পয আরী 9/9/1948 8 দলিন কান্দরুী

2883 19288913712814322 মভাছাাঃ জমভরা মভাছাাঃ লখনা আাঃ জবু্বায 10/4/1928 8 দলিন কান্দরুী

2884 19528913712813388 মভাছাাঃ জলভরা খাতুন

মভাছাাঃ মযজজয়া 

খাতুন যলভ উজিন 2/6/1952 8 দলিন কান্দরুী

2885 19528913712813921 শ্রী স্বয তীমদ অরুন ফারা মদ যাভ কভর মদ 9/11/1952 8 জগৎুয

2886 19378913712813915 ামভদা মফওয়া

আজজযন 

মফওয়া এছাাক 2/16/1937 8 জগৎুয

2887 19378913712803025 মভাছাাঃ কযপুরী মফগভ যাজজয়া খাতুন নজভুজিন 9/10/1937 1 উত্তয ধানাইর



2888 19538913712803398 মভাাঃ আময়ফ আরী আয়ভনা নলপজ উজিন 3/2/1953 1 উত্তয ধানাইর

2889 19578913712803926 মভাছাাঃ ছাাযা মফগভ আজজযন মানা উরযা 7/10/1957 1 উত্তয ধানাইর

2890 19508913712804646 ছামরা খাতুন আলিয়া খাতুন জয়দ আরী 10/10/1950 1 উত্তয ধানাইর

2891 19318913712805389 মভাাঃ আব্দরু ফালযক মগারজাান তছমর ভজিন 1/1/1931 1 উত্তয ধানাইর

2892 19578913712806794

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ

মভাছাাঃ মযজীয়া 

মফগভ আব্বা আরী 1/9/1957 1 উত্তয ধানাইর

2893 19538913712806386 মভাছাাঃ পামতভা ছলখনা াাফ উজিন 3/10/1953 1 উত্তয ধানাইর

2894 19478913712806793 মভাাঃ আজজজর ক খাইরুন তামরফ আরী 9/27/1947 1 উত্তয ধানাইর

2895 19568913712803756 মভাছাাঃ মযপুলর কমভরা যজরু মক 1/20/1956 1 উত্তয ধানাইর

2896 19438913712806128 মভাাঃ খলররুয যভান মখামদজা খাতুন জদুয যভান 7/12/1943 1 উত্তয ধানাইর

2897 19528913712803848 মভাছাাঃ ুন্দযী মফগভ জয়গুন ছময আরী 7/10/1952 1 উত্তয ধানাইর

2898 19538913712816755 পামতভা মভমরুমন্নছা জব্বায 8/28/1953 1 উত্তয ধানাইর

2899 19478913712803801 মভাাঃ কামভ আরী কাজরী মফগভ আফুর মামন 8/25/1947 1 উত্তয ধানাইর

2900 19438913712803702 মভাাঃ ভজজফয যভান আমরা ওয়াজ উজিন 2/27/1943 1 উত্তয ধানাইর

2901 19438913712804894

মভাছাাঃ যওনাযা 

খাতুন

মভাছাাঃ ামছনা 

খাতুন আজজজর ক 5/2/1943 1 উত্তয ধানাইর

2902 19338913712803648 মভাাঃ আব্দরু জব্বায গুরজান লফলফ াময উজিন 1/1/1933 1 উত্তয ধানাইর

2903 19528913712805184 মভাাঃ ফুযান আরী কছুয মফফী ভকমদ আরী 5/8/1952 1 উত্তয ধানাইর

2904 19418913712816122 মভাছাাঃ ভলতয়া মফগভ জমফদা খাতুন কুলর খা াঁ 2/18/1941 9 বফানীলখরা

2905 19428913712816342 মভাছাাঃ ামরভা নলছভন লময়য ভন্ডর 1/3/1942 9 বফানীলখরা

2906 19428913712816340 মভাছাাঃ খাতুন পুরভারা ভমজ 2/20/1942 9 বফানীলখরা

2907 19428913712816357 মভাাঃ াভছুর ক আয়া খাতুন ভগয আরী 2/9/1942 9 বফানীলখরা

2908 19538913712815800 আছভা মজমরা মফওয়া আাঃ ভজজদ 2/3/1953 9 বফানীলখরা

2909 19538913712815778 আমভনা মফগভ টুয লফলফ নজজভ উজিন 6/24/1953 9 বফানীলখরা

2910 19308913712815803 ফলছয উিীন ভামরকা অলছভ উিীন 8/27/1930 9 মছাট ভালরজজকান্দা

2911 19378913712816014 মভাাঃ ুরুজ্জাভান জয়ভলর

মভাাঃ খুভাভুদ 

আরী 4/10/1937 9 বফানীলখরা

2912 19358913712815544 মভাছাাঃ আলছয়া আলভরা

আইন উজিন 

মভাল্ল্া 5/11/1935 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2913 19438913712814530 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন আময়া খাতুন জভত আরী 11/12/1943 9 কুচনীাা

2914 19388913712815149 মভাছাাঃ আযপুর ফাক পুর আফুর মামন 5/2/1938 9 কুচনীা

2915 19568913712814937 মভাছাাঃ জহুযা খাতুন আমফদা খাতুন লভন ুমক 12/31/1956 9 কুচনীা

2916 19408913712814690 মভাছাাঃ লখনা ানু খাতুন মানাই লভয়া 12/19/1940 9 কুচনীা

2917 19438913712814543 মভাাঃ মযত আরী আময়া খাতুন জভত আরী 12/2/1943 9 কুচনীা

2918 19408913712814584 মভাছাাঃ ছামযা জয়নফ ছামফদ আরী 12/25/1940 9 কুচনীা

2919 19508913712814614 মভাাঃ আব্দরু ভামরক মভাছাাঃ তামরা ওয়ামজ উজিন 5/19/1950 9 কুচনীা

2920 19458913712816452 মভাাঃ মভাজামম্মর ছলখনা ভইজ উজিন 3/29/1945 9 বফানীলখরা

2921 19438913712815229 মভাছাাঃ জলযনা খাতুন দুমরাপা মফগভ াদু লভয়া 2/1/1943 9 কুচনীা

2922 19528913712814628 মভাছাাঃ কভরা তুরা খাতুন কুভয উজিন 12/20/1952 9 কুচনীা

2923 19488913712815053 মভাছাাঃ ছাাযা মফগভ আয়া খাতুন জভত আরী 9/2/1948 9 কুচনীা

2924 19308913712000001 মভাছাাঃ ভয়না মফগভ বান ুমফগভ জল 6/7/1930 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2925 19478913712816263 মভাাঃ আজজজরু ক উভমযলর তলভয 7/1/1947 9 বফানীলখরা

2926 19378913712815603 মভাছাাঃ কুরছুভ ভামরকা অলছভজিন আরী 1/10/1937 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

2927 19378913712815570 মভাাঃ জয়নার জমফদা নজ উজিন 6/12/1937 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2928 19438913712815489 মভাছাাঃ ছাাযা খাতুন যলতন দয উজিন 1/2/1943 9 কুচনীাা

2929 19378913712815339 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ ভালনকজান জনুা 1/1/1937 9 লনজাভলখরা

2930 19448913712815832 মভাাম্মদ আরী ভলযয়ভ ইছাক 2/9/1944 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2931 19398913712815816 আাঃ জলরর বফানী ামফ আরী 1/1/1939 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2932 19458913712815528 মভাাঃ াভছুর ক জমফদা কলরভ উজিন 1/1/1945 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2933 19528913712816081 মভাছাাঃ জমফদা মগারফাায তলন 2/1/1952 9 বফানীলখরা

2934 19428913712816251 মভাছাাঃ ছামযা মফগভ পুমরছা ভলভনউজিন 6/1/1942 9 বফানীলখরা

2935 19508913712815539 আইফ আরী আমভনা ছমফদালর 5/12/1950 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2936 19408913712815761 লতন লরলর জলভ 2/7/1940 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2937 19408913712815649 আফ ুফক্কয ুযতন আব্দরু মখ 4/2/1940 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2938 19328913712815620 মভাাঃ আছভত আরী ভলভযন াভলদন 2/10/1932 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2939 19208913712815538 আফুর হুমন ছলফতন নছয মখ 1/9/1920 9 মছাটভালরজঝকান্দা

2940 19528913712807873 মভাচাাঃ মজমরা খাতুন মভাছাাঃ জহুযা আাঃ খামরক 6/20/1952 4 চাামঝাা

2941 19388913712807280 মভাছাাঃ ামভদা খাতুন জলভরা াাফ উজিন 6/12/1938 4 চাামঝাা

2942 19528913712807649 মভাছাাঃ লনমরজা খাতুন

মভাছাাঃ 

আমভনা মফগভ মভাাঃ লদর ভাভুদ 1/9/1952 4 চাামঝাা



2943 19388913712807472 মভাাঃ দুদু লভয়া মভাছাাঃ পুরুভন আাঃ অমদ 5/4/1938 4 চাামঝাা

2944 19488913712807482 শ্রীভলত পুরকুভালয ঠাকুয দাী ফজ ুার 5/3/1948 4 চাামঝাা

2945 19278913712817531 মভাছাাঃ আজজযন ুযতন মনছা আমভ আরী 1/2/1927 4 চাামঝাা

2946 19378913712807043 মভাছাাঃ আজজযন ভজজযন আব্বাছ উজিন 11/20/1937 4 চাামঝাা

2947 19428913712807039 মভাাঃ ামতুল্ল্যা াীভন মনছা ইফায আরী 4/12/1942 4 চাামঝাা

2948 19478913712807325 মভাছাাঃ ছলখনা খাতুন আইভন লনভতুল্ল্া 7/3/1947 4 চাামঝাা

2949 19508913712808360 মভাাঃ মামন আরী ামজযা ছামদক আরী 6/5/1950 4 চাামঝাা

2950 19338913712807479 মভাছাাঃ ভযপুলর লভলরক জান তাজু 3/5/1933 4 চাামঝাা

2951 19528913712807289 মভাছাাঃ ভলভযন ফকুর নাজজভজিন 7/18/1952 4 চাামঝাা

2952 19408913712807164 মভাাঃ জাপয আরী জমফদা খাতুন

ভয উজিন 

আকন্দ 5/12/1940 4 চাামঝাা

2953 19388913712807476 মভাছাাঃ ভয়না কযপর জয়নুল্ল্া 6/5/1938 4 চাামঝাা

2954 19418913712807675 মভাছাাঃ আময়া খাতুন ভয়বানু কাছ লভয়া 1/3/1941 4 চাামঝাা

2955 19538913712808078 মভাছাাঃ আয়া ভত জমফদা মভাাঃ আমফদ আরী 2/3/1953 4 দালয়াযা নয়াাা

2956 19288913712807510 শ্রীভলত উলা যানী ুলভতা ফরাই চন্দ্র ার 3/2/1928 4 চাামঝাা

2957 19368913712807723 মভাাঃ লদুয যভান যলতন মনছা জয়দ আরী 11/17/1936 4 চাামঝাা

2958 19428913712805318 মভাাঃ আব্দু ছাত্তায আলছয়া খাতুন তলভয উজিন 2/19/1942 2 লফরাুয

2959 19478913712804415 মভাাঃ াদা লভয়া মভজজয়া খাতুন যজফ আরী 4/20/1947 2 লফরাুয

2960 19418913712804095 আব্দরু জলরর ভমভনা খাতুন আফদীন মখ 3/1/1941 2 লফরাুয

2961 19488913712804071 ভুজজফুয যভান ভলভযন মফগভ আনছায আরী 10/7/1948 2 লফরাুয

2962 19378913712804431 মভাছাাঃ মযজজয়া মফগভ ালরভন মনছা আতাফ উজিন 3/10/1937 2 লফরাুয

2963 19578913712804455 মভাছাাঃ জহুযা খাতুন ামযা খাতুন

মভাাঃ আব্দরু 

জলরর 11/15/1957 2 লফরাাাুয

2964 19478913712803968 মভাাঃ ামদক আরী ছমরভন লফলফ আরার উজিন 8/12/1947 1 ধানাইর

2965 19438913712804614 মভাাঃ আব্দরু আরী াাযা খাতুন

ফময়জ আরী 

পলকয 11/19/1943 1 ধানাইর

2966 19552619351179159 আলছয়া মফগভ আরীভন

মভাাঃ এলকন আরী 

পলকয 4/1/1955 2 লফরাুয

2967 19528913712804372 ামভদা খাতুন ভলভযন মনছা ালফজ উজিন 10/13/1952 2 লফরাুয

2968 19378919071938189 মভাছাাঃ নূমযজা মফগভ মগামরছা নজজভজিন 6/1/1937 2 লফরাুয

2969 19388913712804243 মভাছাাঃ জহুযা খাতুন জমফদা ভছযজিন 6/11/1938 4 চাামঝাা

2970 19478913712804443 মভাাঃ আব্দরু খামরক আমভনা খাতুন নাজজভ উজিন 5/1/1947 2 লফরাুয

2971 19458913712808342 মভাাঃ াাফ উজিন যভরী আফুর মামন 1/1/1945 4 দালয়াযা নয়াাা

2972 19478913712804214

মভাছাাঃ আমনামাযা 

খাতুন কভরা ফানু লয উজিন 4/1/1947 2 লফরাুয

2973 19388913712804236 মভাাঃ নুয উজিন নুযজাান ফয উজিন 3/10/1938 2 লফরাুয

2974 19478913712805345 জগুযা যলফযন ভলনয লভয়া 8/17/1947 2 লফরাুয

2975 19378913712804207 ভামরা খাতুন জজভন মনছা লয়ায উজিন 6/10/1937 2 লফরাুয

2976 19488913712804169 মভাাঃ আফুর কারাভ আলরভন মনছা এলকন পলকয 7/21/1948 2 লফরাুয

2977 19538913712806146 উভয পারুক

মভাছাাঃ কলফযন 

মনছা

মভাাঃ মভাাযপ 

মামন 5/2/1953 1 ধানাইর

2978 19478913712816968 মভাাঃ মভাপাজ্জর ক মভাছাাঃ ভলভযন ভছয উজিন 6/5/1947 1 ধানাইর

2979 19288913712807505 শ্রী নলন ার জগনী ার মফলনভাদফ ার 1/3/1928 4 চাামঝাা

2980 19328913712807136 মভাাঃ ভলতউয যভান জহুযা খাতুন

আতাফ উজিন 

ভুন্সী 4/11/1932 4 চাামঝাা

2981 19388913712807448 মভাাঃ আাঃ আজজজ জলভরা আফুর মামন 1/5/1938 4 চাামঝাা

2982 19398913712808304 মভাছাাঃ ছামযা খাতুন ভলযন পুর উজিন 1/30/1939 4 দালয়াযা নয়াাা

2983 19408913712807202 মভাাঃ আব্দরু জলরর জলযভন আব্দরু আজজজ 4/12/1940 4 চাামঝাা

2984 19408913712807498 ুফা যানী লনযফ ফজ ার 3/4/1940 4 চাামঝাা

2985 19418913712807648 মভাাঃ জজল্ল্ুয যভান

মভাছাাঃ উমম্ম 

কুরছুভ অলজ উজিন 7/11/1941 4 চাামঝাা

2986 19428913712807001 মভাাঃ রার ভাভুদ ফালযক জান জয়নজিন 8/19/1942 4 চাামঝাা

2987 19478913712805454 মভাাঃ পলযদ লভয়া ঝাযভন মফওয়া ভয়দা আকন্দ 10/7/1947 2 ভাদাযুয

2988 19478913712807210 মভাাঃ জয়নার আফদীন মভাছাাঃ পুযকুরী আলপর উিীন 8/15/1947 4 চাামঝাা

2989 19388913712807282 মভাাঃ জয়নার আফদীন

মভাছাাঃ জহুযা 

খাতুন ফয উজিন 6/12/1938 4 চাামঝাা

2990 19528913712805075 মভাছাাঃ ছুপুযা খাতুন আমভনা জামফদারী 3/2/1952 2 ধানাইর

2991 19528913712808343 মভাছাাঃ উমম্ম কুরছুভ ভকপুমন্নছা ভভতাজ আরী 5/15/1952 4 দালয়াযা নয়াাা

2992 19578913712807292 মভাছাাঃ মপরালন পামতভা াভত আরী 7/5/1957 4 চাামঝাা

2993 19278913712805051 মভাছাাঃ ভামরা খাতুন কাচভলত মভাাম্মদ আরী 3/2/1927 2 ধানাইর

2994 19388913712807748 মভাাঃ আাঃ আওয়ার জলযভন মনছা আাঃ আজজজ 1/28/1938 4 চাামঝাা



2995 19428913712806183 মভাছাাঃ আিংগুযা মফগভ আপরুজা জয়দজাভান 8/21/1942 2 ধানাইর

2996 19428913712805044 মভাাঃ আব্দরু ারাভ মপককন মনছা কলছভজিন 5/7/1942 2 ধানাইর

2997 19328913712805052 মভাছাাঃ ুলপয়া মফগভ ছলনা খাতুন াভজিন 3/3/1932 2 ধানাইর

2998 19308913712805325 মভাাঃ আব্দরু আরী জালভযন তলভজউজিন 4/26/1930 2 লফরাুয

2999 19578913712804421 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ

মভাছাাঃ 

আরীভন মনছা

মভাাঃ ইয়াকীন 

আরী 3/10/1957 2 লফরাুয

3000 19478913712803925 মভাাঃ ারুন আরী নলছভন ভাায আরী 5/15/1947 2 ধানাইর

3001 19438913712806984 মভাছাাঃ ফকপুর মনছা মভঘজান ছলভয আরী 3/1/1943 1 ধানাইর

3002 19578913712805083

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ যাজজয়া ভাইন উজিন 2/1/1957 2 ধানাইর

3003 19528913712805173 মভাছাাঃ পজলরয়া ভলযন ভাাম্মদ আরী 4/8/1952 1 ধানাইর

3004 19438913712806827 মভাাঃ যলভ উজিন যলভন আনছায আরী 12/12/1943 1 ধানাইর

3005 19478913712805211 মভাাঃ ইউনু মভাল্ল্া ছলখনা মফগভ াাফজিন মভাল্ল্া 5/7/1947 2 ধানাইর

3006 19388913712804239

মভাছাাঃ অভর আযা 

মফগভ ভলযয়ভ মনছা ভজ উজিন 3/4/1938 2 ধানাইর

3007 19388913712803443 মভাাঃ াভত আরী জজযন ফাাজ উজিন 8/10/1938 2 ধানাইর

3008 19378913712808553 মভাাঃ াাজ উজিন ছায়ভন মনছা আশ্রফ আরী 10/10/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3009 19518913712809155 মভাাঃ দলফয আরী ামছনা খাতুন মামন আরী 12/8/1951 5 উত্তয কান্দরুী

3010 19528913712809427 মভাছাাঃ আলিয়া মফগভ ছামরা খাতুন কাজজভ উজিন 9/9/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3011 19578913712809821 মভাছাাঃ ালরভা খাতুন যলভা নলছভজিন 1/1/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3012 19528913712809162 মভাাঃ ভলয উজিন মজাযা খাতুন আজগয আরী 10/13/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3013 19378913712809767 মভাাঃ নজজভজিন ালযন ভুম্মদ আরী 4/2/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3014 19578913712809842 মভাছাাঃ ভামরকা আমভনা ভকফুর 2/1/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3015 19378913712813694 মভাছাাঃ পুমরছা মফগভ মভাছাাঃ ছালযন আাঃ মামন 7/11/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3016 19538913712809013 আাঃ যাজ্জাক মজমরা খাতুন তছয আরী 6/19/1953 5 উত্তয কান্দরুী

3017 19388913712808253 মভাাঃ যলভ উজিন ছমভরা খাতুন ামদ উল্ল্া 1/1/1938 5 দলিন দালয়াযা

3018 19528913712809743 মভাাঃ নমছয আরী ফনৃ্দ ুমনছা কলযভ ফক 3/1/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3019 19388913712808848 মভাাঃ আব্দরু রলতপ আমফদা খাতুন অলছভিীন 1/2/1938 5 উত্তয কান্দরুী

3020 19378913712809075 মভাছাাঃ ালনা ফানু জমফদা খাতুন

মভাাঃ আব্বা 

উিীন 2/1/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3021 19528913712809562 মভাছাাঃ মগার বানু তযপুলর াাভউজিন 11/29/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3022 19558913712000001 মভাছাাঃ ভামরক খাতুন কভরা খাতুন াফুর ভন্ডর 1/1/1955 5 উত্তয কান্দরুী

3023 19428913712809845 মভাাঃ নওমদ আরী

মভাছাাঃ চন্দ্রা 

ফান আফুর মামন 10/25/1942 5 উত্তয কান্দরুী

3024 19488913712809714 মভাছাাঃ ছামফদা আরনা ইজাভজিন 5/4/1948 5 উত্তয কান্দরুী

3025 19538913712811114 আফুর মামন কলযভন জয়নার আফলদন 7/5/1953 6 দালয়াযা উত্তয

3026 19278913712808623 ভলভযন মফওয়া ছাময়যন খাতুন ভলপজ উজিন 7/7/1927 5 উত্তয কান্দরুী

3027 19378913712811197 অলছভজিন ছলযন ভভ মখ 8/5/1937 6 দালয়াযা উত্তয

3028 19388913712809634 মভাাঃ আাঃ ালকভ হুযপুর মনছা লনয়াভত আরী 12/10/1938 5 উত্তয কান্দরুী

3029 19378913712811061 াভুর ক আয়া খাতুন ভযজিন যকায 8/3/1937 6 দালয়াযা উত্তয

3030 19428913712811449 মভাছাাঃ ামজযা আলভতন ফাায উজিন 2/3/1942 6 দালয়াযা উত্তয

3031 19528913712811134 নাজজভজিন নমজতন মনছা অজজভজিন 5/7/1952 6 দালয়াযা উত্তয

3032 19478913712811138 ভুনতাজ আরী পুর ভারা পলকয উজিন 8/2/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3033 19478913712811230 পজরুর ক ছলফমর কলযভ 8/5/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3034 19478913712811156 ামছনা ামজযা আফুর কামভ 7/5/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3035 19328913712811165 ভতমরফ আরী আমভনা ভুনয আরী 8/7/1932 6 দালয়াযা উত্তয

3036 19478913712811147 ভকমছদ আরী ছলফমর আাঃ কলযভ 9/7/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3037 19578913712809879 মভাছাাঃ নূযজাান অলতভন ইমছদারী 1/10/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3038 19528913712810708 মভাছাাঃ াওয়া খাতুন ভলছযন জজমনতুল্ল্া 2/2/1952 5 দলক।লনদালয়াযা

3039 19378913712810237 লতন মনছা মভাছাাঃ ছামরা লয়ায 2/1/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3040 19288913712808831 মভাাঃ ভলয উজিন ভলযন মনছা ছইভজিন 1/7/1928 5 উত্তয কান্দরুী

3041 19448913712810025 মভাাঃ আফুর মামন ামজযা খাতুন যাজ ভাভুদ 3/23/1944 5 দলিন দালয়াা

3042 19428913712810770 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ

মভাছাাঃ ছলফমন 

খাতুন আাঃ জবু্বায 3/2/1942 5 দলিন দালয়াযা

3043 19378913712808568 জহুযা মফওয়া গুরফাাযী কাজজভুিীন 5/1/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3044 19398913712810421 মভাাঃ ামপজ উজিন ালরভা পয়জজিন 10/21/1939 5 দলিন দালয়াযা

3045 19518913712809848 মভাাঃ নষ্কয আরী পুরফায আফুর মামন 10/25/1951 5 উত্তয কান্দরুী

3046 19328913712810153 মভাছাাঃ ছালফয়া খাতুন ছলতন আইনুিীন 11/1/1932 5 দলিন দালয়াযা

3047 19168913712809529 মভাাঃ াজাান ছলভযন মনছা মযপাজ উজিন 9/25/1916 5 উত্তয কান্দরুী

3048 19528913712809598 মভাাঃ ুযাপ আরী

মভাছাাঃ ছপুযা 

মফগভ ইজ উজিন 8/26/1952 5 উত্তয কান্দরুী



3049 19288913712808884 মভাছাাঃ আমভনা খাতুন ুলর ভইজউজিন 2/8/1928 5 উত্তয কান্দরুী

3050 19428913712810449 মভাাঃ ছাফয আরী নলছভন আজভাভুন ভন্ডর 10/21/1942 5 দলিন দালয়াযা

3051 19428913712809170 মভাাঃ আপাজ উজিন আয়বান খাতুন পজরুয যভান 10/6/1942 5 উত্তয কান্দরুী

3052 19488913712809852 মভাাঃ ভাারভ মভাছাাঃ ভামরঞ্চা

মভাাঃ নওমদ 

আরী 10/12/1948 5 উত্তয কান্দরুী

3053 19428913712811297 মভাাঃ আফু ফকয যালফয়া খাতুন নালছয ভাভুদ 2/5/1942 6 দালয়াযা উত্তয

3054 19528913712810259 মভাছাাঃ ভালযয়া মফগভ

মভাছাাঃ ামজযা 

খাতুন আমফদ আরী 2/1/1952 5 দলিন দালয়াযা

3055 19428913712810165 মভাাঃ ভলভয আরী ভলভযন ভময আরী 2/1/1942 5 দলিন দালয়াযা

3056 19528913712810837 মভাাঃ লনজাভ

মভাছাাঃ লরলর 

মফওয়া

মভাছাাঃ আব্দরু 

ালকভ 3/25/1952 6 দালয়াযা উত্তয

3057 19348913712809103 লখনা মফওয়া যলভা খাতুন ভলজ উজিন 8/10/1934 5 উত্তয কান্দরুী

3058 19528913712811365 মভাছাাঃ ছপুযা খাতুন আয়ভনা লপয উজিন 1/1/1952 6 দালয়াযা উত্তয

3059 19498913712817336 ালরভা খাতুন অলভরা খাতুন নালদয মামন 9/5/1949 6 দালয়াযা উত্তয

3060 19478913712810834

মভাছাাঃ মপমযাজা 

মফগভ লযন নজয ভাভুদ 6/11/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3061 19478913712811074 ছামযা মগারফায গযিীন 7/3/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3062 19528913712811110 মকান্দয আরী কলযভন জয়নার আফলদন 5/3/1952 6 দালয়াযা উত্তয

3063 19388913712805930 শ্রী ুলরন চন্দ্র ফভ মন

কমেশ্বযী 

ফভ মন অদও ফভ মন 5/2/1938 3 ধানাইর

3064 19438913712805909 শ্রী মগয চন্দ্র মদ শুবাী যানী মদ লফদু মবালন মদ 10/15/1943 3 ধানাইর

3065 19318913712805976 িংখলন ফারা ফভ মন তুমরশ্বযী ফভ মন

আজনাথ চন্দ্র 

ফভ মন 3/15/1931 3 ধানাইর

3066 19528913712000001 মভাছাাঃ পামতভা মফগভ ছামরা াগীয যকায 11/28/1952 3 ধানাইর

3067 19338913712805563 মভাাঃ আব্দরু খামরক

মভাছাাঃ জমফদা 

খাতুন ভকমছদ আরী 12/5/1933 3 ধানাইর

3068 19488913712806365 মভাছাাঃ আমভরা ছালভযন ভলপজ উজিন 6/7/1948 3 ধানাইর

3069 19548913712806983 মভাছাাঃ জলভমর খাতুন ছপুযা খাতুন ভৃত আব্দরু ক 8/23/1954 3 ধানাইর

3070 19338913712806941 মভাাঃ ছামদক আরী মপরু মফগভ ভলপজ উজিন 3/22/1933 3 ধানাইর

3071 19418913712806982 মভাাঃ আব্দরু ছারাভ

মভাছাাঃ ছামরভা 

খাতুন আব্দরু ছাত্তয 3/8/1941 3 ধানাইর

3072 19488913712805855 মভাছাাঃ পামতভা মফগভ ভলভযন মনছা উমভদ আরী 4/5/1948 3 ধানাইর

3073 19438913712803977 ইযরা ািংভা লখযলন ািংভা জনর ভাযাক 5/15/1943 3 ধানাইর

3074 19388913712805940 দ্বাদী ফভ মন

কমেশ্বযী 

ফভ মন অদদও ফভ মন 1/1/1938 3 ধানাইর

3075 19438913712805716 শ্রী ভলত ুলচফারা স্পতী ফারা যাভ কান্ত 9/15/1943 3 ধানাইর

3076 19388913712806618 মভাছাাঃ জলযভন মফগভ ছাফ খাতুন আমভজ উজিন 2/6/1938 3 ধানাইর

3077 19238913712806692 মভাছাাঃ ভজজমর মফগভ জলভমর মফগভ ভইজজিন 11/8/1923 3 ধানাইর

3078 19408913712803188 মভাছাাঃ পামতভা মফগভ ভজজযন মফগভ আাঃ যীদ 8/21/1940 1 ধানাইর

3079 19408913712803058

মভাাঃ মভাপাজ্জর 

মামন জালযতন মনছা আাম্মদ আরী 4/28/1940 1 ধানাইর

3080 19358913712803736 মভাাঃ আফুর মামন জমুরখা কাজীভজিন 1/20/1935 1 ধানাইর

3081 19458913712803214 মভাছাাঃ জয়গন মফগভ আজজযন জয়নজিন 2/1/1945 1 ধানাইর

3082 19388913712803547 মভাাঃ াভছুর ক তলছযন মফগভ ফাাজ উজিন 8/10/1938 1 ধানাইর

3083 19378913712807137 মভাছাাঃ কভরা খাতুন কলযভন মনছা আরীভ উজিন 5/23/1937 4 চাামঝাা

3084 19428913712817610 মভাছাাঃ জলভমর খাতুন ালরভা খাতুন যলভজিন 4/25/1942 4 চাামঝাা

3085 19558913712808275

মভাছাাঃ মভাম মদা 

মফওয়া

মভাছাাঃ 

আলভযন যজফ আরী 1/1/1955 4 চাামঝাা

3086 19428913712807179 মভাাঃ চা াঁন লভয়া জমুরখা ইব্রালভ 4/15/1942 4 চাামঝাা

3087 19538913712807915 মভাছাাঃ ুরতানা কভরা খাতুন আাঃ ছাত্তায 4/8/1953 4 দালয়াযা নয়াাা

3088 19288913712808124 মভাাঃ লভজায উজিন আজজযন লদর ভাভুদ 11/27/1928 4 দালয়াযা নয়াাা

3089 19538913712808056 মভাছাাঃ ালন্ত মফগভ আমভনা ীয ভাভুদ 1/10/1953 4 দালয়াযা নয়াাা

3090 19238913712808007 মভাছাাঃ ছলফরা খাতুন আলতন আমভয উজিন 7/27/1923 4 দালয়াযা নয়াাা

3091 19426715831452390 মভাাঃ াভছুর ক জমফদা খাতুন ভয উজিন মখ 10/22/1942 4 চাামঝাা

3092 1921567333 মভাছাাঃ ভকপুর খাতুন

ভৃত আছভা 

খাতুন ভৃত কান্দ ুমখ 10/11/1938 4 চাামঝাা



3093 19538913712812875 মভাছাাঃ পুমরছা

মভাছাাঃ 

নজ্জতন মনছা নামদয আরী 3/30/1953 7 ফামগযলবটা

3094 19408913712812556 মভাছাাঃ কলছযন জফা অলছভুজিন 1/1/1940 7 ফামগযলবটা

3095 19538913712812909 মভাাঃ মগারাভ ভস্তুপা আলছয়া মভাাঃ ছামদক আরী 3/4/1953 7 ফামগযলবটা

3096 19378913712811894 মভাছাাঃ আলিয়া খাতুন ছুযাইয়া খাতুন অলছভজিন 3/3/1937 7 ফামগযলবটা

3097 19428913712811998 মভাাঃ আউরাদ মামন আলতন মনছা আইতুল্ল্া মখ 7/5/1942 7 ফামগযলবটা

3098 19378913712815868 ামজযা ভামরকা আলরভজিন 8/9/1937 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3099 19258913712815928 ুরুজ আরী াজজযন ামফজ উিীন 5/10/1925 9 মছাট লভালরজঝকান্দা

3100 19358913712815860 লখনা মফগভ ভজজযন জলন মখ 11/1/1935 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3101 19428913712816297 মভাাঃ আব্দরু ছারাভ ছামরা মভাাঃ ভইজজিন 1/6/1942 9 বফানীলখরা

3102 19358913712809126 মতাপাজ্জর মামন ভলযন মনছা জয়দ জাভার 10/10/1935 5 উত্তয কান্দরুী

3103 19538913712809029 মভাছাাঃ ছামরভা খাতুন ছলভযন মনছা াফুর লভয়া 4/3/1953 5 উত্তয কান্দরুী

3104 19328913712809728 মভাাঃ ভকমছদ আরী ছামরা ভলপজ উজিন 1/1/1932 5 উত্তয কান্দরুী

3105 19278913712810137 মভাছাাঃ ছলফমর খাতুন মপর আজজভিীন 2/1/1927 5 দলিণ দালয়াযা

3106 19478913712813368 মভাাঃ আব্দরু কালদয আলভন ফাফয আরী 8/16/1947 8 জগৎুয

3107 19578913712813369

মভাছাাঃ আকলরভা 

খাতুন জালভরা খাতুন আছয আরী ভুন্সী 7/12/1957 8 জগৎুয

3108 19388913712812912 মভাছাাঃ াইফানী জয়গন গাদু লভয়া 4/6/1938 7 ফামগযলবটা

3109 19388913712803510 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ

মভাছাাঃ জমফদা 

খাতুন মখজভত আরী 8/10/1938 1 মকাভতা াা

3110 19488913712806312 মভাাঃ মগারাভ ভুস্তপা

মভাছাাঃ কমভরা 

খাতৃন আাঃ ছাত্তায 4/6/1948 3 ধানাইর

3111 19478913712805232 মভাাঃ আাঃ ালরভ জলযভন মনছা ভয উজিন 3/7/1947 3 ধানাইর

3112 19408913712804735 মভাছাাঃ ভাপুজা খাতুন পুরফাযী মভাাম্মদ আরী 2/27/1940 1 ধানাইর

3113 19478913712805155 মভাছাাঃ ভাপুজা মফগভ ভলভযন ভাাম্মদ 3/3/1947 2 ধানাইর

3114 19478913712805219 মভাাঃ আব্দরু ভজজদ মভাছাাঃ ভামরকা পুর ভাভুদ 5/8/1947 1 ধানাইর

3115 19228913712805221 মভাছাাঃ ভামরকা ভমভনা আফদুর 5/7/1922 1 ধানাইর

3116 19488913712804812 মভাাঃ লজজিন যলভা খাতুন আাঃ ফালযক 8/18/1948 3 ধানাইর

3117 19338913712804734 মভাাঃ আপছায আরী আমভনা খাতুন য়জজিন 12/9/1933 3 ধানাইর

3118 19488913712805964 ুযশ্বী ফারা ফভ মনী জানুফারা ফভ মন জমুগশ্বয চন্দ্র ফভ মন 5/10/1948 3 ধানাইর

3119 19388913712805932 একাদ্বী ফভ মনী

কমেশ্বযী 

ফভ মনী অদদত্ত চন্দ্র ফভ মন 1/1/1938 1 ধানাইর

3120 19528913712805982 লপ্রয়নাথ ফভ মন উচুফী ফভ মনী প্রান নাথ ফভ মন 10/15/1952 3 ধানাইর

3121 19338913712806565 মভাছাাঃ ছলফ খাতুন আলতয়া খাতুন মামন আরী 6/6/1933 3 ধানাইর

3122 19448913712816907 মভাাঃ মকান্দয আরী মভাছাাঃ তুরন কুতুফউজিন 6/10/1944 3 ধানাইর

3123 19288913712803504 মভাাঃ জহুরুর ক ভামনা খাতুন মগাী মখ 8/10/1928 1 ধানাইর

3124 19348913712803123 মভাাঃ আাঃ গলন মগার বানু াায উজিন 6/8/1934 1 ধানাইর

3125 19398913712803041 মভাাঃ পজর ক ছয়পর মফগভ ইয়ায ভাভুন 5/6/1939 1 ধানাইর

3126 19228913712803014 মভাাঃ ামপজ উজিন ালরভন লভয়ায উজিন 6/7/1922 1 ধানাইর

3127 19438913712803552 মভাাঃ ভয়নার ক জজমতান মরাকভান মখ 8/19/1943 3 ধানাইর

3128 19368913712806901 মভাছাাঃ আমজদা মফগভ ছাাযা ফুছা লভয়া 10/22/1936 1 ধানাইর

3129 19338913712806313 মভাাঃ আফুর খাময়য ামজযা আপছায আরী 6/4/1933 1 ধানাইর

3130 19428913712803108 মভাাঃ ুরুজ জাভার

মভাছাাঃ 

মমরনছা 

মফগভ আমভয আরী 10/30/1942 1 ধানাইর

3131 19388913712806951 মভাছাাঃ ওমকজা মফগভ ালছ মফগভ লযাজ আরী 5/16/1938 1 ধানাইর

3132 19288913712816876 মভাছাাঃ জলযন মফগভ ভলভযন মনছা জীভ উিীন 4/10/1928 1 ধানাইর

3133 19438913712806297 মভাাঃ জছয়দুয যভান লযতন নজয ভাভুদ 8/6/1943 1 ধানাইর

3134 19498913712808397 মভাাঃ আব্দযু যভান

জালভতন 

মফওয়া ভয়দান আরী 8/5/1949 4 দালয়াযা নয়াাা

3135 19238913712807696 মভাাঃ আব্দরু খামরক আইজান খাতুন আলরভজিন 8/3/1923 4 চাামজাা

3136 19488913712807966 মভাছাাঃ আলিয়া খাতুন তুরাজান ুরভান যকায 5/17/1948 4 দালয়াযা নয়াাা

3137 19458913712808375 মভাাঃ আজজজযু যভান আজজভন াইতুরযা 12/10/1945 4 দালয়াযা নয়াাা



3138 19388913712807904 শ্রীভতী স্বন মরতা স্বগীয় মকফ

স্বগীয় লফন্দ্র 

ভান তারুকদায 3/7/1938 4 দালয়াযা নয়াাা

3139 19388913712807961 মভাাঃ আাঃ কালদয ভয়না মফগভ আাঃ যভান 2/10/1938 4 দালয়াযা নয়াাা

3140 19488913712804748

মভাাঃ ইভাঈর 

মামন ইময পুলর ইয়াজ উজিন 7/13/1948 2 ধানাইর

3141 19538913712804742 মভাছাাঃ ছামযা খাতুন

মভাছাাঃ 

আমভরা খাতুন

আাঃ ওয়াদুত 

মভাল্ল্া 12/8/1953 2 ধানাইর

3142 19528913712803323 মভাাঃ রার কলছযন আজর উজিন 10/2/1952 1 উত্তয ধানাইর

3143 19478913712804958 নূয মভাাম্মদ জালভযন তলভয উজিন 12/21/1947 2 ধানাইর

3144 19388913712805478 মভাছাাঃ জয়ভারা পুযা ভইজ উজিন 1/10/1938 2 ধানাইর

3145 19488913712806361 মভাাঃ খাইরুর ইরাভ আজজযন মনছা উলকর উজিন 6/15/1948 3 ধানাইর

3146 19338913712807539 মভাছাাঃ ছলখনা জমফদন ভছয আরী 2/5/1933 4 চাামঝাা

3147 19288913712807216 মভাছাাঃ খামতভন ভয়বানু ভছ উজিন 4/12/1928 4 চাামঝাা

3148 19488913712808024 মভাছাাঃ পুরভারা জলভরা কলযভ 3/20/1948 4 দালয়াযা নয়াাা

3149 19488913712807989 মভাাঃ চা াঁন লভয়া জলভরা খাতুন ভলপজ উজিন 5/3/1948 4 দালয়াযা নয়াাা

3150 19328913712808524 মভাাঃ আমভজ উজিন ালভযন মনছা গলভয পলকয 11/11/1932 5 উত্তয কান্দরুী

3151 19528913712809125 আলিয়া খাতুন লতন মনছা আমভনুজিন 12/12/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3152 19328913712809181 াওয়া খাতুন খাতভন মনছা আাঃ াত্তায 9/1/1932 5 উত্তয কান্দরুী

3153 19478913712810729 মভাাঃ আাঃ ক

মভাছাাঃ 

আমভনা মফগভ ামপজ উজিন 3/2/1947 5 দলিন দালয়াযা

3154 19478913712811268 মভাছাাঃ ভয়না খাতুন উজজযন ভগয আরী 1/3/1947 6 উত্তয দালয়াযা

3155 19478913712810906 মভাাঃ রুস্তভ আরী অলছভন অলছভ উজিন 7/3/1947 6 উত্তয দালয়াযা

3156 19378913712810514 মভাাঃ আাঃ জবু্বায দুরমনছা তময ভাভুদ 1/1/1937 6 উত্তয দালয়াযা

3157 19178913712810967 মভাাঃ নুরুর ইরাভ ছামযা খাতুন আজজজযু যভান 10/22/1917 6 উত্তয দালয়াযা

3158 19378913712811376 মভাাঃ যজফ আরী জজযন লনর ভাভুদ 1/1/1937 6 উত্তয দালয়াযা

3159 19478913712811244 মভাছাাঃ মযজজয়া খাতুন মভাছাাঃ তলযন গন্দু 2/3/1947 6 উত্তয দালয়াযা

3160 19378913712811854 মভাছাাঃ ছামরা খাতুন যমফ মফগভ লভয়ায আরী 2/2/1937 7 ফামগযলবটা

3161 19378913712812032 মভাাঃ ভজজফুয যভান মভাছাাঃ ভজজযন ইছাাক 1/1/1937 7 ফামগযলবটা

3162 19578913712812013 মভাছাাঃ ামরা খাতুন কমভরা কলর ভজিন 8/1/1957 7 ফামগযলবটা

3163 19378913712811952 মভাছাাঃ ুলখনা মফগভ যপুর ইয়াজ উজিন 4/1/1937 7 ফামগযলবটা

3164 19578913712812482 মভাছাাঃ ালফ মফগভ মভাছাাঃ ভলযয়ভ উভান আরী 1/1/1957 7 ফামগযলবটা

3165 19478913712812016 মভাাঃ াইজ উজিন ভজজযন আাঃ আজজজ 2/1/1947 7 ফামগযলবটা

3166 19422619676100223 মভাাঃ মকাভর উজিন কভরা খাতুন তলভজ উজিন 10/5/1942 7 ফামগযলবটা

3167 19388913712813533 মভাাঃ জয়দজ্জাভান ভলভযন ভুলরভ 11/1/1938 8 দলিন কান্দরুী

3168 19378913712810957 মভাছাাঃ ভামরকা মফওয়া ছইতন মনছা আব্দরু ছাত্তায 7/3/1937 6 উত্তয দালয়াযা

3169 19388913712810069 মভাাঃ আমভজ উিীন আমভনা খাতুন যভত উল্ল্া 11/1/1938 5 দলিণ দালয়াযা

3170 19478913712809829 মভাছাাঃ যলভা খাতুন আলছয়া খাতুন কামভ আরী 1/1/1947 5 উত্তয কান্দরুী

3171 19398913712810601 মভাাঃ াভছুর ক

মভাছাাঃ যলভছা 

খাতুন আইজজিন 3/2/1939 5 দলিণ দালয়াযা

3172 19308913712810180 মভাাঃ আব্দরু ালভদ নলছভন ভজজতুল্ল্া 10/12/1930 5 দলিণ দালয়াযা

3173 19478913712810145

মভাাঃ মভাপাজ্জর 

মামন মভাছাাঃ কলযভন মভময আরী 3/1/1947 5 দলিণ দালয়াযা

3174 19358913712810168 মভাাঃ জয়নার জমফদা ভগয 5/1/1935 5 দলিণ দালয়াযা

3175 19508913712810070 মভাছাাঃ ভমভনা খাতুন

মভাছাাঃ 

আমভনা খাতুন মভাাঃ ভলভয আরী 3/2/1950 5 দলিণ দালয়াযা

3176 19478913712810817 মভাাঃ নুরুর ইরাভ খলফযন মনছা আকফয আরী 7/3/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3177 19478913712811338 মভাাঃ ছয়দুয যভান মভাছাাঃ ছুযতন পজর ক 1/3/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3178 19338913712812586 মভাাঃ নফাফ আরী ভজজযন যলক ভাভুদ 1/1/1933 7 ফামগযলবটা

3179 19228913712810886 মভাাঃ যদ আরী ভৃদ আরীভন ফলছয উজিন 4/11/1922 6 দালয়াযা উত্তয

3180 19518913712811450 মভাাঃ আজজজযু যভান ভালফয়া মজানাফ আরী 3/1/1951 6 দালয়াযা উত্তয

3181 19378913712810895 মভাছাাঃ কমভরা মফওয়া মপরা কছভ উজিন 10/15/1937 6 উত্তয দালয়াযা

3182 19478913712810888 মভাাঃ নুরুর ইরাভ তামযা বানু ইভাইর মামন 9/10/1947 6 উত্তয দালয়াযা

3183 19478913712811337 মভাাঃ মামছন আরী কলছভন মনছা আযাপ আরী 1/3/1947 6 উত্তয দালয়াযা

3184 19438913712812578 মভাাঃ জহুরুর ক জয়গন জভয উজিন 2/2/1943 7 ফামগযলবটা

3185 19528913712816271

মভাছাাঃ ভজজযন খাতুন 

মফওয়া

মভাছাাঃ আয়া 

খাতুন ভহুতুল্ল্া 7/1/1952 7 বফানীলখরা

3186 19408913712815556 আইজর মজমরা তাজু 1/1/1940 9 মছাটভালরজঝকান্দা

3187 19378913712815883 ফুরফুরী মফগভ কযপুরী অলজ উিীন 1/1/1937 9 মছাটভালরজঝকান্দা

3188 19428913712805101 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ ছুপুযা মভাজাপয 3/1/1942 1 ধানাইর

3189 19438913712803689 মভাাঃ আব্দরু রলতপ নঈভন মনছা যীয়ত উল্ল্া 1/20/1943 1 ধানাইর



3190 19458913712810169 মভাছাাঃ ভমভনা ভজজযন রু মখ 10/19/1945 5 দলিণ দালয়ায া

3191 19378913712810194 মভাছাাঃ কভরা দুনন ভান্দা 1/12/1937 5 দলিণ দালয়াযা

3192 19438913712805833 মভাছাাঃ অজপুা মফগভ ছালভতন মনছা যজফ আরী 2/5/1943 1 ধানাইর

3193 19528913712810796 মভাাঃ ছাফয আলর জলভন খাতুন মভাজাপয আরী 3/1/1952 5 দলিণ দালয়াা

3194 19488913712803345 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ

মভাছাাঃ তলছযন 

মফগভ মভাাঃ আছয উজিন 3/2/1948 1 ধানাইর

3195 19488913712809041 মভাাঃ পলযদ লভয়া পযভালন মনছা ভালনক পলকয 7/1/1948 5 উত্তয কান্দলুর

3196 19478913712803949 মভাাঃ আজজজর ক ছুযতন মনছা মভাজাপয আরী 6/10/1947 1 ধানাইর

3197 19428913712810665 মভাছাাঃ ছালপয়া মফগভ পজজযন মফগভ ভমনা লভয়া 3/2/1942 5 দলিণ দালয়াযা

3198 19438913712803297 মভাাঃ মকাযফান আরী জালভযন নজী ভন্ডর 4/1/1943 3 ধানাইর

3199 19498913712816691 ভলভজা খাতুন ালভদা খাতুন ভলনয উজিন 11/30/1949 1 ধানাইর

3200 19538913712805877 মকালকরা ফারা মভাদক

লফম মযভলন 

মভাদক ধমনশ্বয মভাদক 10/16/1953 3 ধানাইর

3201 19468913712804964 মভাছাাঃ ছামযা খাতুন জালভযন তলভয উজিন 2/10/1946 2 লফরাুয

3202 19388913712807643 মভাছাাঃ ভামরা খাতুন আছভা খাতুন মভাাম্মদ আরী 11/14/1938 4 চাামঝাা

3203 19528913712816150 মভাছাাঃ চাো যালফয়া যইছজিন 5/8/1952 9 বফানীলখরা

3204 19538913712808042 মভাছাাঃ রুলফয়া খাতুন ভামরকা খাতুন মভাজাপ্পয আরী 3/6/1953 4 দালয়াযা নয়াাা

3205 19488913712808060 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ মভাছাাঃ কদফানু নাজজভুজি ভুন্সী 1/20/1948 4 দালয়াযা নয়াাা

3206 19288913712808041 মভাাঃ ামন আরী ামজযা খাতুন পজর ক 10/2/1928 4 দালয়াযা নয়াাা

3207 19578913712810822 মভাছাাঃ ালরভা খাতুন আলভযন ভগয আরী 4/20/1957 6 দালয়াযা উত্তয

3208 5971535215 ভাভুদা মফগভ জহুযা খাতুন নইভুজিন ভন্ডর 2/1/1950 5 দলিণ দালয়াযা

3209 19428913712810077 মভাছাাঃ মভমযা খাতুন মযন আযা কলছভজিন 3/1/1942 5 দলিণ দালয়াযা

3210 19448913712810082 মভাছাাঃ যাজজয়া খাতুন যলভা খাতুন ছাময়দ আরী 1/1/1944 5 দলিণ দালয়াযা

3211 19428913712810669 মভাাঃ নূয মভাাম্মদ ভলযন মনছা লয়ায ভাভুদ 7/3/1942 5 দলিণ দালয়াযা

3212 19418913712813556 মভাাঃ ওভান আরী ছালফযন মনছা ওভয আরী 4/20/1941 8 দলিণ কান্দরুী

3213 19378913712811105 নূয বানু াযা খাতুন নুযর যকায 7/5/1937 6 দালয়াযা উত্তয

3214 19328913712807018 ামজযা মফগভ ছলতন আাম্মদ আরী 3/10/1932 4 চাামঝাা

3215 19438913712803678 আইতন মনছা তলতন মনছা ছামফদ আরী 1/1/1943 1 ধানাইর

3216 19438913712804855 মভাছাাঃ জমফদা আমভনা জমফদ আরী 3/12/1943 1 ধানাইর

3217 19378913712808593 মভাছাাঃ জমফদা মফওয়া ফুলর খাতুন আাঃ জবু্বায 1/1/1937 5 উত্তয কান্দরুী

3218 19488913712808978 আমনায়াযা খাতুন তলফযন মনছা াফিীন 2/3/1948 5 উত্তয কান্দরুী

3219 19428913712808554

মভাছাাঃ আপমযাজা 

খাতুন ছলফরা মফওয়া আাঃ জবু্বায 1/1/1942 5 উত্তয কান্দরুী

3220 19278913712811145 াত্তায ছলফমর আাঃ কলযভ 7/5/1927 7 ফামগয লবটা

3221 8221578068 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ আয়তন মনছা আজভত আরী 11/8/1940 4 চাামঝাযা

3222 19328913712811942 মভাাঃ আজাায আরী

মভাছাাঃ 

পামতভা মফগভ নজজভজিন 1/20/1932 7 ফামগযলবটা

3223 19388913712806592 মভাাঃ মভাপাজ্জর ক লভমজতন ফামজ উিীন 6/2/1938 3 দলিণ ধানাইর

3224 19528913712804611 জজরাা খাতুন মযজজয়া খাতুন ফয়তুল্ল্া পলকয 8/17/1952 2 ধানাইর

3225 19318913712816812 মভাাঃ পজরুর ক আলতন যলপউ উজিন 1/19/1931 1 ধানাইর

3226 19488913712804876 মভাছাাঃ ুহুযা খাতুন

ভৃত মানাই 

ফানু ভৃত আইতুল্ল্া 9/18/1948 3 ধানাইর

3227 19538913712804039 মভাাঃ ভলজর ক ছলখনা মফগভ আময ভাভুদ 12/21/1953 2 লফরাুয

3228 19308913712809901 মভাাঃ ভজয উজিন ছালভযন ফামজ উজিন 1/1/1930 5 উত্তয কান্দরুী

3229 19538913712807367 মভাাঃ আফু ফক্কয ভমভনা মভাাঃ ভছমর উজিন 4/3/1953 4 চাামঝাা

3230 2847336175 জহুযা মফগভ

মভাছাাঃ দুরান 

মফগভ মভাাঃ লকতাফ আরী 2/1/1950 5 দলিণ দালয়াযা

3231 19478913712810228 মভাাঃ মকান্দায আরী খাতভন জমফদ আরী 2/2/1947 5 দলিণ দালয়াযা

3232 19528913712815678 মভাছাাঃ ছলফরা মভাছাাঃ জলফতন ইুফ আরী 7/5/1952 9 কুচনী াা

3233 19458913712814501 মভাাম্মদ আরী ভলযন মনছা লযয়ত উল্ল্া 2/12/1945 9 কুচনী াা

3234 19383313060905269 মভাাঃ আব্দরু মভান্নাপ ভয়জান লফলফ মভময আরী 5/14/1938 6 উত্তয দালয়ায া

3235 19498913712806690

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ কলযপুর মফগভ আমভজ উজিন 12/15/1949 3 ধানাইর

3236 19478913712805555 মভাাঃ রার লভয়া যমভছা খাতুন তামরফ আরী 6/10/1947 3 ধানাইর

3237 19478913712806338 মভাছাাঃ জালভযন ছালভযন ভলপজ উজিন 2/24/1947 3 ধানাইর

3238 19478913712806918 মভাছাাঃ ভকপুর মনছা আলভযন নানদুর 3/10/1947 3 ধানাইর

3239 19488913712806723 উলকর চন্দ্র ীর মভ ফারা ীর

যায় ভন চন্দ্র 

ীর 2/5/1948 3 ধানাইর



3240 19478913712816821 মভাছাাঃ মবাযতী মফগভ মাাগী জনুা 3/2/1947 3 ধানাইর

3241 19488913712806254 মভাছাাঃ জমুরখা উভয জান ফলছয উজিন 3/6/1948 3 ধানাইর

3242 19538913712806168 মভাছাাঃ যালফয়া মফগভ আলপযন আলিয়া 8/10/1953 3 ধানাইর

3243 19488913712806594 মভাছাাঃ ালছনা মফগভ জয়রা খাতুন আফুর ামভ 12/6/1948 3 ধানাইর

3244 19588913712806305 মভাছাাঃ াভছুন্নাায আজজযন ছফযজিন 2/5/1958 3 ধানাইর

3245 19478913712809861 মভাছাাঃ পুর ফায ছলভযন ভামজ উজিন 11/10/1947 5 উত্তয কান্দরুী

3246 19488913712808673 নওমদ আরী নূয বানু ওভান আরী 2/10/1948 5 উত্তয কান্দরুী

3247 19358913712807974 শ্রী যাভকৃষ্ণ ফভ মন দরীযী ফভ মন মাত্রাযাভ ফভ মন 8/13/1935 4 দালযয়াযা নয়াাা

3248 19428913712810865 মভাাঃ নুয মভাাম্মদ ভয়ভনা খাতুন লগয়া উজিন 5/5/1942 6 দালযয়াযা উত্তয

3249 19358913712815551 ামজযা যত মছায নজ যকায 1/2/1935 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3250 19458913712806906 মভাছাাঃ আমভরা মফগভ মাাগী মফগভ জনুা মখ 11/10/1945 3 ধানাইর

3251 19508913712806822

মভাছাাঃ মখামদজা 

মফগভ মভাম মদা ওয়ামদ আরী 11/10/1950 3 ধানাইর

3252 19588913712806551 মভাছাাঃ ালরভা খাতুন নূয জাান আয়তুল্ল্া 4/20/1958 3 ধানাইর

3253 19488913712806513 মভাছাাঃ ালরভা খাতুন

মভাছাাঃ লখনা 

খাতুন মভাাঃ আরী ভজিন 3/6/1948 3 ধানাইর

3254 19438913712812575 মভাাঃ জয়নার আফদীন অলভমর খাতুন নস্কয আরী 1/1/1943 7 ফামগযলবটা

3255 19508913712815916 ামভদা মফগভ আমদা ামফজ 2/21/1950 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3256 19478913712815863 মভাছাাঃ আমভরা ামযা ালভয 3/5/1947 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3257 19518913712815861 জয়নার আফদীন টুলযভন ভুনছয 7/25/1951 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3258 19488913712815920 মযজজয়া মফগভ আয়নাভতী গমভয মখ 1/9/1948 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3259 19488913712816001 নুয মভাাম্মদ নুযতন লযপ উজিন 1/1/1948 9 বফানী লখরা

3260 19478913712815567 মভাাঃ য়মদায যভান লযন মফওয়া আপাজ উজিন 1/1/1947 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3261 19508913712815683 মভাছাাঃ জমফদা অমভরা জবু্বায 2/5/1950 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3262 19468913712814961 মভাছাাঃ জমফদা খাতুন যলফযন নাইফুল্ল্া 12/31/1946 9 কুচনী াা

3263 19578913712816287 মভাছাাঃ আমভনা খাতুন

মভাছাাঃ 

মজরাা খাতুন লযপ উজিন 6/1/1957 9 বফানী লখরা

3264 19518913712816276 মভাাঃ পজর ক

মভাছাাঃ ুলপয়া 

মফগভ

মভাাঃ ইলরভউজিন 

আকন্দ 1/1/1951 9 বফানী লখরা

3265 19478913712816043 মভাাম্মদ আরী মভাছাাঃ জমফদা মভাাঃ আব্বছ আরী 2/16/1947 9 বফানী লখরা

3266 19478913712815334 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ মগামরছা মভাজামম্মর 1/1/1947 9 কুচলন াা

3267 19478913712815348 মভাছাাঃ আলিয়া মফগভ ালযপুর নালছয 1/1/1947 9 কুচলন াা

3268 19478913712816284 মভাছাাঃ পুরভারা আয়া খাতুন নজজভজিন 1/1/1947 9 বফানী লখরা

3269 19268913712814934 মভাাঃ আব্দরু রলতপ আইভন মনছা নলছভজিন 12/31/1926 9 কুচনী াা

3270 19458913712814646 মভাাঃ আব্দরু জলরর মভাছাাঃ জয়নফ নাময়ফ আরী 12/11/1945 9 কুচনী াা

3271 19478913712815240 মভাছাাঃ লপরুজা মফগভ

মভাছাাঃ 

তালভনা মফগভ মভাজামম্মর ক 1/2/1947 9 কুচলন াা

3272 19508913712815068 মভাাঃ ুরুজ্জাভার াওয়া মফগভ জভত আরী 12/2/1950 9 কুচনীাা

3273 19458913712814611 মভাাঃ চা াঁন লভয়া াজজযন ামপজ উজিন 12/11/1945 9 কুচলনাা

3274 19478913712814881 মভাছাাঃ ছলফযন মনছা কভরা খাতুন ছফযজিন 12/31/1947 9 কুচনীাা

3275 19478913712815297 মভাছাাঃ গুরবানু ঔলন্দী ভজ উজিন 1/1/1947 9 কুচনীাা

3276 19558913712814534 মভাাঃ আব্দরু খামরক আমফদা খাতুন ওয়ামজ উজিন 4/12/1955 9 কুচনীাা

3277 19488913712815181 মভাাঃ আাঃ গপুয

মভাছাাঃ মফহুরা 

খাতুন গলন 2/1/1948 9 কুচলনাা

3278 19528913712816055 মভাছাাঃ আমনায়াযা খফী কুপযী 1/1/1952 9 বফানী লখরা

3279 19378913712816130 মভাছাাঃ আমফদা খাতুন জলযভন কুলর 1/1/1937 9 বফানী লখরা

3280 19478913712812186 মভাছাাঃ আজজযন আয়ভা খাতুন ছামদক আরী 3/2/1947 7 কান্দলুর

3281 19498913712807528 শ্রী লযফতী ার ফলদন অমভল ার 1/3/1949 4 চাামঝাা

3282 19478913712807133 মভাাঃ আব্দরু খামরক আমভনা খাতুন ভুনছয আরী 3/12/1947 4 চাামঝাা

3283 19488913712807355 মভাাঃ আাঃ ছারাভ

মভাছাাঃ 

আমভনা খাতুন ারুনুয যলদ 3/2/1948 4 চাামঝাা

3284 19488913712807491 শ্রীবমফন চন্দ্র ার

অফরা যানী 

ার ব্রজ ার 2/5/1948 4 চাামঝাা

3285 19508913712808149 মভাাঃ নঈভ উজিন নুযবানু

মভাাঃ মভজাপয 

আরী 1/1/1950 5 দালয়ায া

3286 19488913712808074 মভাাঃ আজজজযু যভান

মভাছাাঃ 

আকলরভা নুযারী 1/2/1948 4 দালয়ায া

3287 19508913712808332 মভাাঃ মভাপাজর ক মভাছাাঃ পুরবানু আনছায আরী 1/1/1950 4 দালয়ায া



3288 19508913712807647

মভাছাাঃ আজজযন 

মফগভ

মভাছাাঃ আলছয়া 

খাতুন তামরফ আরী 12/8/1950 4 চাামঝাা

3289 19498913712807702

মভাছাাঃ মখামদজা 

খাতুন

মভাছাাঃ উমম্ম 

কুরুভ আইজজিন 11/7/1949 4 চাামঝাা

3290 19528913712804503 মভাাঃ জামফদ আরী জালভতন মনছা নুয মভাাম্মদ 5/10/1952 5 কান্দলুর

3291 19358913712809107 মরাকভান আরী আলপযন খাতুন ভলভ মখ 1/11/1935 5 কান্দলুর

3292 19478913712809884 মভাাঃ পলকয আরী মভাছাাঃ জমফান জলভজিন 1/1/1947 5 কান্দলুর

3293 19478913712810121 মভাাঃ মভাজামম্মর ক ভজজযন ুরু মখ 2/1/1947 5 দালয়ায া

3294 19478913712810048 মভাাঃ মভাজামম্মর ভলছযন ুফর উিীন 1/20/1947 5 দালয়ায া

3295 19498913712808513 মভাছাাঃ নইভন খাতুন ানু খাতুন তরু 12/12/1949 6 কান্দলুর

3296 19478913712809768 মভাছাাঃ মযজজয়া খাতুন মগারফাাযী পজয মদওয়ানী 3/2/1947 5 কান্দলুর

3297 19488913712809054 মভাাঃ আলভয উিীন আমভনা খাতুন নলছভিীন 1/2/1948 5 কান্দলুর

3298 19488913712808434 মভাাঃ ভজজফয যভান মভাছাাঃ ভয়পর আব্দরু কলযভ 1/1/1948 5 দালয়ায া

3299 19538913712808488 মভাাঃ ভলপজর ক মভাছাাঃ ভয়পুর কলযভ 1/1/1953 5 দালয়ায া

3300 19488913712808092 মভাাঃ ভুন্তাজ আরী লভযন ভছয আরী 1/2/1948 5 দালয়ায া

3301 19478913712807220 মভাছাাঃ ছাাযা খাতুন ভয়পরা খাতুন উজজয আরী 3/16/1947 4 চাামঝাা

3302 19488913712807473 মভাছাাঃ মযজজয়া মফগভ

মভাছাাঃ ছাাযা 

মফগভ ইাাক আরী 3/6/1948 4 চাামঝাা

3303 19588913712808002 মভাছাাঃ ভলভযন মনছা আয়া খাতুন ভয়ন পাযাজী 11/25/1958 4 দালয়াযা

3304 19478913712810465

মভাাঃ ভলপজর ক 

যকায দুরা মফগভ

ওলছভ উজিন 

যকায 10/25/1947 4 দলিন দালয়াযা

3305 19488913712808236 মভাছাাঃ যলভা খাতুন

মভাছাাঃ 

যপুরী মফওয়া আরী আকফয 1/1/1948 4 দালয়ায া

3306 19508913712808328 মভাছাাঃ ভয়না মফওয়া ছুফুযা জভয উজিন 1/1/1950 4 দালয়ায া

3307 19488913712808517 মভাছাাঃ রুজা মফগভ ছামফদা খাতুন নূরুজ্জাভান 12/30/1948 5 উত্তয কান্দলুর

3308 19558913712809824 মভাাঃ পুর ভাভুন পুর ফাাযী আাঃ খামরখ 1/1/1955 5 উত্তয কান্দলুর

3309 19478913712803089

মভাছাাঃ ুযভাতন 

মফগভ ফজান আব্দরু জবু্বায 6/9/1947 1 ধানাইর

3310 19488913712807433 মভাাঃ আাঃ ছারাভ মভাছাাঃ ছামরা আফদুয যভান 3/2/1948 4 চাামঝাা

3311 19488913712808085 মভাাঃ নুরুর ক

মভাছাাঃ ছলফরা 

খাতুন পজর ক 1/1/1948 4 দালয়ায া

3312 19508913712000001 মভাছাাঃ ভজিরা

মভাছাাঃ ভামরা 

খাতুন ভনছয আরী 4/12/1950 1 ধানাইর

3313 19478913712812834 মভাাঃ জয়নার আফদীন জমফদা খাতুন অলছভিীন 3/1/1947 5 কান্দলুর

3314 19488913712803682 াওয়া লফলফ যামফয়া যইছ উজিন 1/20/1948 1 ধানাইর

3315 19478913712811538 মভাাঃ ভজজফয যভান ভলছযন মফওয়া চয়ন 3/6/1947 7 ফামগযলবটা

3316 19488913712812470 মভাাঃ আব্দছু ছাত্তায ছলখনা ছভছ উজিন 3/1/1948 7 ফামগযলবটা

3317 19478913712812228 মভাাঃ জজভত আরী জামফদা াাফজিন 4/1/1947 7 ফামগযলবটা

3318 19488913712812390 মভাাঃ া জাভার ভয়না খাতুন ছামফদ আরী 1/1/1948 7 ফামগযলবটা

3319 19478913712811523 মভাছাাঃ জলভরা মফগভ লখনা মভঘা মফাযী 1/1/1947 7 ফামগযলবটা

3320 19488913712812565 মভাছাাঃ মজরাা খাতুন াজজযন জয উজিন 1/1/1948 7 ফামগযলবটা

3321 19478913712812120 মভাছাাঃ ছামরা খাতুন অলতন মভাাঃ আাঃ ছারাভ 2/2/1947 7 ফামগযলবটা

3322 19498913712805144

মভাছাাঃ ভমনায়াযা 

মফগভ

আমনায়াযা 

মফগভ ভুনয উজিন 2/1/1949 1 ধানাইর

3323 19508913712812308 মভাছাাঃ ভমনায়াযা ছাময়দা খাতুন মভাাঃ পলছযজিন 1/1/1950 7 ফামগযলবটা

3324 19458913712812723 ভভতাজ মফগভ ছলভযন মনছা মযপাজ উজিন 11/11/1945 7 ফামগযলবটা

3325 19488913712805565 মভাছাাঃ ুমফদা খাতুন অলভন আযাপ আরী 11/10/1948 1 ধানাইর

3326 19488913712816614 মভাছাাঃ ভমভনা মফগভ পুরজান নলছয ভন্ডর 3/1/1948 1 ধানাইর

3327 19588913712803468 মভাছাাঃ জমফদা মফগভ ালভদা খাতুন াভছজিন যকায 3/8/1958 1 ধানাইর

3328 19468913712803820 মভাছাাঃ আলমর মফগভ ছালভযন লকন আরী 12/12/1946 1 ধানাইর

3329 19528913712804484 জলভরা খাতুন

নূয জাান 

মফগভ জভীয উজিন 7/5/1952 2 ভাদাযুয

3330 19538913712804860 মভাাঃ আাঃ ারাভ

মভাছাাঃ 

আলভমযান মনছা মভাাঃ আাঃ ালভদ 3/8/1953 1 ধানাইর

3331 19468913712814464 মভা নফীউর জালভযন উভয উিীন 1/1/1946 7 দলিণ কান্দলুর

3332 19478913712805423 মভাছাাঃ ভভতা মফগভ ফুলর ভামপজজিন 3/3/1947 1 ধানাইর

3333 19588913712813950 শ্রী মপারী যানী মদ

শ্রী উলা যানী 

দত্ত ুধীয চন্দ্র দত্ত 6/25/1958 8 জগৎ ুয



3334 19478913712813387 মভাাঃ ালফফয যভান

মভাছাাঃ ামজযা 

খাতুন মনাাজ আরী 3/5/1947 8 জগৎ ুয

3335 19528913712811501 মভাাঃ আপছয আরী মভাছাাঃ চাদফী লভদু 1/1/1952 7 ফামগযলবটা

3336 19508913712812014 মভাাঃ ভুন্নাছ লভয়া

মভাছাাঃ ভলছযন 

মফগভ

মভাাঃ আব্দরু 

ভামরক 1/1/1950 7 ফামগযলবটা

3337 19538913712805898 অতুর চন্দ্র মভাদক

মগনুভুলন 

মভাদক অনন্ত চন্দ্র মভাদক 9/5/1953 1 ধানাইর

3338 19472611038716273 আব্দু াত্তায আরী ভলভযন মফগভ ভলয উজিন 2/9/1947 8 জগৎ ুয

3339 19508913712804117 আরপাজ আরী আলরভন এলকন আরী 11/1/1950 2 লফরাুয

3340 19438913712804080 াভছুন্নাায ভজজযন মফগভ

ামভদ আরী 

যকায 11/7/1943 2 লফরাুয

3341 19528913712811001 মভাাঃ ভলতউয যভান ভলযয়ভ তলভজ উজিন 5/15/1952 4 দালয়ায া

3342 19483313067224650 আকলরভা খালদজা ইভান আরী 5/10/1948 6 দালয়ায া

3343 19428913712814119 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ জমফদা খাতুন অদয আরী 2/17/1942 7 দলিণ কান্দলুর

3344 19328913712813525 মভাছাাঃ উলভরা খাতুন জহুযা মফগভ ভন্দা মখ 9/14/1932 7 দলিণ কান্দলুর

3345 19578913712813519 মভাছাাঃ ুলপয়া মফগভ পুরজান লফলফ মভাাঃ ছামফয আরী 9/7/1957 7 দলিণ কান্দলুর

3346 19588913712814353 মভাছাাঃ জলভরা খাতুন যলভন মনছা ভাইনিী 1/1/1958 7 দলিণ কান্দলুর

3347 19478913712813150 মভাাঃ ীজর ক খইভন মনছা ওভয উজিন 1/15/1947 7 দলিণ কান্দলুর

3348 19488913712804341 মভাাঃ ভজজফয যভান লভলছযন খাতুন আছয উজিন 2/15/1948 2 লফরাুয

3349 19488913712803839 মভাাঃ আরপাজ উজিন

মভাছাাঃ 

আজফান খাতুন

মভাাঃ ছামফদ আরী 

যকায 10/15/1948 1 ধানাইর

3350 19488913712803627

মভাছাাঃ মখামদজা 

মফগভ ছালভযন মনছা মজ উজিন 1/1/1948 1 ধানাইর

3351 19528913712813001 মভাাঃ ভমফদ আরী

মভাছাাঃ 

ভামরকা মফগভ ভয আরী 11/10/1952 7 দলিণ কান্দলুর

3352 19528913712811247 মভাাঃ ভকফুর মামন লযন মফগভ াাভজিন 2/1/1952 4 দালয়ায া

3353 19578913712810873 মভাছাাঃ মযজজয়া খাতুন

মভাছাাঃ জলভরা 

মফওয়া মামছন আরী 10/7/1957 4 দালয়ায া

3354 19558913712811491 মভাাঃ আাঃ কুিুছ কমভরা মভাম্মতাজ 1/1/1955 4 দালয়ায া

3355 19288913712814261 আাঃ ছারাভ পুরফানু ভইজিী 10/5/1928 7 দলিণ কান্দলুর

3356 19538913712804167 মভাাঃ রার লভয়া জালিয়া মফগভ ইলছতুল্ল্া 7/28/1953 2 লফরাুয

3357 19378913712805035 মভাাঃ আজজজযু যভান

মভাছাাঃ 

আমভনা মফগভ জয়ভত আরী 4/3/1937 1 ধানাইর

3358 19488913712815470 মভাাঃ আাঃ যভান

মভাছাাঃ 

আযপুরী

মভাাঃ ভছমরফ 

উজিন 2/1/1948 6 কুচ্লনাা

3359 19438913712816919 মভাছাাঃ মভানুজা মফগভ ভয়না মভাাঃ নূরুজ্জাভান 1/1/1943 1 ধানাইর

3360 19528913712811432 মভাাঃ াভত আরী

মভাছাাঃ াজাযা 

খাতুন জজয়াভজিন 3/1/1952 4 দালয়ায া

3361 19388913712806583

মভাছাাঃ ভমনায়াযা 

মফগভ কলছযন মফগভ লভয়ায উজিন 6/5/1938 1 ধানাইর

3362 19568913712803751 মভাছাাঃ জমফদা মফগভ ছালভযন মনছা ভজজয উজিন 1/20/1956 1 ধানাইর

3363 19508913712000004 মভাাঃ ামছন আরী

মভাছাাঃ 

লপমযাজা মফগভ পজয আরী 1/19/1950 7 ফামগযলবটা

3364 19478913712811966 মভাাঃ ছাময আরী ছামরভন কলরভজিন 1/3/1947 7 ফামগযলবটা

3365 19578913712810298 ছামরা খাতুন কুরছুভ ফয উজিন 2/1/1957 4 দালয়ায া

3366 19528913712810319 মভাাঃ আজগয আরী আয়া খাতুন মভাাম্মদ আরী 2/1/1952 4 দালয়ায া

3367 19578913712810651 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ ভজজযন মফগভ লযয়াজ উজিন 3/2/1957 4 দালয়ায া

3368 19378913712807221

মভাাঃ আব্দরু ক 

যকায আলভযন মনছা

ভয উজিন 

ভন্ডর 6/15/1937 4 চাামঝাা

3369 19508913712810303 াভছুর ক পুমরছা আযাপ আরী 2/1/1950 4 দালয়ায া

3370 19528913712812338 শ্রী লচন্দ্র ফভ মন দ্মা ভলন যাভ মদফ ফভ মন 2/1/1952 7 ফামগযলবটা

3371 19428913712811423 মভাছাাঃ আমভনা আলভযন ইয তুরযা 2/5/1942 4 দালয়ায া

3372 19518913712810018 মভাাঃ াইপুর ইরাভ ামজযা খাতুন যাজ ভাভুদ 3/12/1951 4 দালয়ায া

3373 19308913712804106 ছলফরা খাতুন ছলফযন মনছা ছভছ উজিন 5/25/1930 2 লফরাুয

3374 19372619351180611 জলযনা মফগভ ভজজযন জয়নুজি 11/2/1937 2 লফরাুয

3375 19578913712805461 মভাছাাঃ ভলতয়া খাতুন ুন্দযী ভয়ছান আরী 1/12/1957 3 ধানাইর

3376 19528913712814170 মভাছাাঃ ারভা খাতুন

মভাছাাঃ যালফয়া 

খাতুন

মভাাঃ আব্দু 

ছাত্তায 5/3/1952 8 জগৎ ুয

3377 19378913712807268 মভাাঃ ভজজফয যভান ছলতন নাজজভজিন মখ 4/16/1937 4 চাামঝাা

3378 19508913712814074 মভাছাাঃ জলভরা কইতযী মভজ উিীন 1/1/1950 7 দলিণ কান্দলুর

3379 19378913712807094 মভাাঃ ইউনুছ আরী ছলফযন মভাাম্মদ আরী 4/12/1937 4 চাামঝাা

3380 19378913712811155 ভলভজয ক ছলফমর আাঃ কলযভ 9/5/1937 4 দালয়ায া

3381 19508913712812488 নুয মভাাম্মদ জলভযন আাঃ যভান 1/1/1950 7 ফামগযলবটা



3382 19528913712808458 মভাছাাঃ জলভরা মফওয়া ভলযন যভান উল্ল্া 3/3/1952 4 দালয়ায া

3383 19468913712808266 মভাছাাঃ আঙু্গযী খাতুন আমভনা আাঃ যভান 3/20/1946 4 দালয়ায া

3384 19408913712808285 মভাাঃ পজরুর ক মছরা খাতুন কছভজিন 1/1/1940 4 দালয়ায া

3385 19548913712810068 মভাাঃ ইয়াকুফ আরী ালরভুন ইব্রালভ পলকয 8/17/1954 4 দালয়ায া

3386 19538913712805974 শ্রী জময়ন্ত ফভ মন ধরী ফভ মন জালভনী কান্ত 1/1/1953 3 ধানাইর

3387 19388913712806058 মভাছাাঃ ামজযা মফগভ ছালভতন যজফ আরী 6/14/1938 3 ধানাইর

3388 19488913712808064 মভাছাাঃ ছলভযন পামতভুমন্নছা ভছুজিন 1/1/1948 4 দালয়ায া

3389 19538913712808051

মভাাঃ জয়নার 

আমফদীন মভাছাাঃ জইযন এপাজ উজিন 1/20/1953 4 দালয়ায া

3390 19538913712808850 মভাাঃ আজজজরু ক আমফদা খাতুন অলছভিীন 2/2/1953 5 উত্তয কান্দলুর

3391 19528913712812770 আাঃ ছারাভ াজজযন মনছা ভুনতাজ আরী 11/10/1952 4 দালয়ায া

3392 19468913712810196 মভাাঃ আব্দরু ভজজদ

মভাছাাঃ ছালফয়া 

খাতুন আব্দযু কলযভ 2/1/1946 4 দালয়ায া

3393 19528913712809555 মভাছাাঃ লভন্দী মফগভ পামতভা কময ভাভুদ 8/29/1952 5 উত্তয কান্দলুর

3394 19478913712808643

মভাছাাঃ ভমনায়াযা 

মফগভ জাময়দা মফগভ আাঃ ভজজদ 4/25/1947 5 উত্তয কান্দলুর

3395 19478913712810872 মভাাঃ ভজজফয যভান মভাছাাঃ ভলভযন মভাাঃ আয়ুফ আরী 5/17/1947 4 দালয়ায া

3396 19528913712811520 মভাছাাঃ ুলপয়া মফগভ

মভাছাাঃ ভলযন 

মনছা রুস্তভ প্রভালনক 6/6/1952 7 ফামগযলবটা

3397 19428913712810996

মভাছাাঃ মজইতন 

মফওয়া

মভাছাাঃ াওয়া 

মফওয়া জারার উজিন 5/7/1942 4 দালয়ায া

3398 19488913712812878 মভাছাাঃ ামভদা আলছয়া ালভয আরী 2/5/1948 7 ফামগযলবটা

3399 19428913712808599 মভাছাাঃ গুমরছা মফওয়া ইযাপুরী ফজয মানায 11/11/1942 5 উত্তয কান্দলুর

3400 19538913712808960 মভাাঃ া আরী

মভাছাাঃ 

কফজান মনছা দামন আরী 2/1/1953 5 উত্তয কান্দলুর

3401 19528913712810804 মভাাঃ আজাায আরী

মভাছাাঃ 

আমভজা মফওয়া

আমভজ উজিন 

পলকয 3/18/1952 4 দালয়ায া

3402 19358913712804635 মভাাঃ আইয়ুফ আরী তালিতন মনছা জয়দ আরী 8/5/1935 3 ধানাইর

3403 19338913712806838 মভাাঃ দুদু লভয়া জমফদা জালভয 1/28/1933 3 ধানাইর

3404 19438913712807553 মভাাঃ ছয়জজিন ছাাযা খাতুন পজজর উজিন 3/2/1943 4 চাামঝাা

3405 19468913712804170 ভীন আরী মনছাভন মনছা

মনওয়াজ উজিন 

মভাল্ল্া 8/15/1946 2 লফরাুয

3406 19558913712810159 মভাছাাঃ ছলফমর খাতুন

মভাছাাঃ আমফদা 

খাতুন আব্দরু জলরর 3/12/1955 4 দালয়ায া

3407 19508913712804969 মভাছাাঃ নলমর খাতুন ছামযা ইছাক আরী 6/26/1950 2 লফরাুয

3408 19338913712814355 মভাাঃ াইতুল্ল্া অলতন ভলক ভাভুদ 10/3/1933 8 দলিণ কান্দলুয

3409 19478913712805411 ামফজা খাতুন ালরভন মনছা ছফয উজিন 2/10/1947 2 লফরাুয

3410 19498913712807848 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ কযপুর খাতুন কলপর উজিন 11/18/1949 5 চাামঝাযা

3411 19328913712817030 মভাাঃ ভলভন আরী ারভা মফওয়া

লখয়ায আরী 

যকায 10/7/1932 6 দালয়াযা

3412 19378913712810985 মভাাঃ আব্দরু ভামরক ছালযন ছামদক আরী 11/8/1937 6 দালয়াযা উত্তয

3413 19548913712810318 মভাছাাঃ পুমরছা মফগভ জালভরা মভাাম্মদ আরী 1/1/1954 5 দালয়াযা

3414 19528913712813284 মভাাঃ জয়দ আরী কান্দযুী খাতুন নলছভজিন 11/17/1952 8 কান্দরুী

3415 19378913712814130 মভাাঃ দয আরী ছালভযন ভদয আরী 6/10/1937 8 কান্দরুী

3416 19388913712816924 মভাছাাঃ ভুম মদা

মভাছাাঃ জলযনা 

মফগভ আজগয আরী 3/16/1938 3 ধানাইর

3417 19438913712814275 মভাাঃ ছামদক আরী জছইভন ছমদ আরী 5/1/1943 8 কান্দরুী

3418 19378913712811926 মভাাঃ মদাওয়ান আরী কমভরা ওয়ামদ আরী 3/5/1937 7 ফামগযলবটা

3419 19378913712810857 মভাাঃ ালরভ উজিন ালরভা কলপর উজিন 5/11/1937 6 দালযয়াা

3420 19338913712816895 মভাছাাঃ ছামরা মফওয়া আলভযন মনছা নজজভজিন 5/12/1933 1 ধানাইর

3421 19388913712814468 মভাাঃ জলফউর ক জলভযন উভয উিীন 1/1/1938 8 দলিণ কান্দলুর

3422 19548913712813832 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ বানী মফওয়া আভজাদ আরী 12/31/1954 8 কান্দলুর

3423 19458913712807715 মভাছাাঃ অলভমর খাতুন

মভাছাাঃ জলভরা 

খাতুন মভাাঃ উভয উজিন 10/17/1945 4 চাামঝাা

3424 19578913712814640 মভাছাাঃ ফুজা ভয়ভনা ইয়াজ উজিন 12/20/1957 3 কুচলনাা

3425 19502619351978682 ামরা জমফদা জজনজিন 1/5/1950 9 লভালরজঝকান্দা

3426 19528913712815578 লপমযাজা মফগভ জয়মনাফ নাইলফল্ল্া 7/10/1952 5 ভালরজঝকান্দা

3427 19498913712808546 মভাছাাঃ ফামনছা খাতুন জামভরা খাতুন ফাফয আরী 7/18/1949 4 কান্দলুর

3428 19538913712808698 মভাাঃ আফু লজিক ামছনা মফগভ আইনার ক 11/22/1953 4 কান্দরুী



3429 19538913712808274 মভাছাাঃ রাইরী মফগভ যান্দনী মফওয়া জভমদ 5/2/1953 3 দালয়াা

3430 19428913712813651 মভাাঃ াভছজিন ফাতাা লফলফ নূয মামন 9/7/1942 8 দলিণ কান্দরুী

3431 19378913712813205 মভাছাাঃ ামরা ালরভন ভলজ 10/23/1937 8 দলিণ কান্দরুী

3432 19328913712810739 মভাাঃ ইউুপ আরী ইদু মনছা াইতুল্ল্া 3/2/1932 5 উত্তয কান্দরুী

3433 19328913712806832 মভাাঃ আজাায আরী জমফদা জালভয আরী 3/17/1932 1 ধানাইর

3434 19238913712806007 মভাাঃ ভলভয উজিন ভয়ভন মনছা আাঃ জবু্বায 8/7/1923 3 ধানাইর

3435 19478913712811759 মভাাঃ াভছুর ক যলতন খাতুন ছফয উজিন 2/1/1947 7 ফামগয লবটা

3436 19478913712813578 মভাছাাঃ ামছনা মফগভ ফকপুলর মামছন আরী 5/3/1947 8 দলিণ কান্দলুর

3437 19428913712813438 মভাাঃ আাঃ ক ভন মনছা আজজ যভান 9/11/1942 8 দলিণ কান্দলুর

3438 19458913712814566 মভাছাাঃ পামতভা কলছযন মকডয মখ 10/12/1945 9 কুচনীাা

3439 19448913712805591 মভাাঃ আমফদ আরী কছুলফফী ভকমছদ আরী 10/12/1944 3 ধানাইর

3440 19328913712810368 মভাাঃ ভুনছুয আরী ভলভযন খাতুন ভময মক 8/11/1932 6 দালয়াযা উত্তয

3441 19448913712813976 শ্রী ভারতী যানী মদ ভাখন ফারা মদ লিতী চন্দ্র মদ 3/3/1944 8 জগৎুয

3442 19528913712807252 মভাাঃ আব্দরু জলরর আলভযন মনছা জভমদ আরী 6/15/1952 4 চাামঝাা

3443 19548913712811826 মভাাঃ আব্দরু ক দুমরছা খাতুন মভাাঃ নুযর ক 5/1/1954 7 ফামগযলবটা

3444 19378913712811209 ভলযন ছালকনা ভলজ 5/7/1937 6 দালয়াযা উত্তয

3445 1921641492 মভাাঃ আব্দরু কুিু ভলভযন লভয়ায উজিন 2/20/1951 3 ধানাইর

3446 19478913712808612 মভাছাাঃ জলভযন মনছা কলযভন মনছা নজয ভাভুদ 6/12/1947 5 ফামগযলবটা

3447 19528913712808015 মভাাঃ নফাফ আরী আজজযন লদর ভাভুদ 5/23/1952 9 কুচনীাা

3448 19478913712811410 মভাছাাঃ মভমযছা ছামরভা লখয়ায আরী 1/3/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3449 3271297156 মভাছাাঃ ছামরভা মফগভ ভলভযণ ছামদক আরী 1/1/1946 7 ফামগযলবটা

3450 19472619676100053 ভলযয়ভ জলভরা আকয আরী 1/1/1947 7 ফামগযলবটা

3451 19478913712811788 মভাছাাঃ ালদা খাতুন জলভযন মনছা ইছাাক আরী 2/1/1947 7 ফামগযলবটা

3452 19428913712812779 মভাাঃ জামদ আরী জাময়দা খাতুন ভজজয ভুন্সী 12/11/1942 7 ফামগযলবটা

3453 19488913712812607 মভাাঃ ইদ্রী আরী ধুমর খাতুন ভলনয উজিন 1/1/1948 7 ফামগযলবটা

3454 19288913712816624

মভাাঃ আপাজ উজিন 

ভন্ডর আয়া ভছ উজিন 2/1/1928 2 ধানাইর

3455 19388913712806008 মভাছাাঃ ভুম মদা মফগভ যপৎ বানু মঘতু ভুন্সী 5/2/1938 1 ধানাইর

3456 19488913712816974 ামনশ্বযী ফভ মনী াফ ফভ মনী ুমন ফভ মন 4/6/1948 3 ধানাইর

3457 19378913712817053 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ জলভযন মফওয়া জলভ উজিন 9/8/1937 6 দালয়াযা উত্তয

3458 19538913712808066 মভাছাাঃ যলতন ফুমরা মফওয়া লনয়াভতুল্ল্া 1/1/1953 4 দালয়ায া নয়াাা

3459 19428913712815282 মভাছাাঃ আলছয়া মফগভ আলভযন নাজজভজিন 1/1/1942 9 কুচনীাা

3460 19448913712000001 মভাছাাঃ জলভরা মফগভ ফলছযন ভধ ুমখ 3/4/1944 1 ধানাইর উত্তয

3461 19538913712806054 মভাাঃ জহুরুর ক জলযন মনছা যইচজিন 6/12/1953 1 ধানাইর

3462 19528913712811211 ফাাজর ালরভা মফগভ নালছয ভাভুদ 8/7/1952 6 উত্তয দালয়াযা

3463 19578913712805503 মভাছাাঃ নুযজাান আইভনা খাতুন ভয়ছান আরী 6/5/1957 2 ধানাইর

3464 19528913712815321 মভাাঃ আফু ফক্কয ান ভুনাই 1/1/1952 9 কুচনীাা

3465 19538913712813255 শ্রী মপারী যানী দত্ত লিযদ যানী দত্ত নমগন্দ্র চন্দ্র দত্ত 6/15/1953 8 জগৎুয

3466 19508913712815772 মভাাঃ নওমদ আরী

মপরলফলফ 

মফওয়া আাঃ গলন 2/21/1950 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3467 19418913712803114 মভাাঃ ভলতউয যভান ুযতুন মনছা ভলনয মখ 4/30/1941 1 ধানাইর

3468 19488913712806512 মভাাঃ আক্কাছ আরী আলছযন ফলয মখ 4/12/1948 3 ধানাইর

3469 19528913712811069 ঈভান আরী ামজযা পজর ক 7/5/1952 6 উত্তয দালয়ায া

3470 19528913712811316 মভাাঃ আজজজরু ক আজজভন মনছা নলছভজিন 1/1/1952 6 উত্তয দালয়াযা

3471 19508913712808288 মভাছাাঃ ামফজা খাতুন আমভনা খাতুন ালপজ উজিন 8/25/1950 4 দালয়ায া নয়াাা

3472 19468913712808866 মভাছাাঃ জলযনা খাতুন াজজযন মনছা জময আরী 2/1/1946 5 উত্তয কান্দলুর

3473 19448913712815929 মযজ্জাক খান মভাছাাঃ ামজযা কুলপর 8/20/1944 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3474 19328913712815616 মভাাঃ ামভদারী জালভরা মযজমখ 7/1/1932 9 মছাটভালরজঝকান্দা

3475 19378913712811672 মভাাঃ ভভতাজ উজিন ভলভযন ভজজয উজিন 1/1/1937 7 ফামগয লবটা

3476 19478913712811062 লখনা যলভা নমজ 4/5/1947 6 দালয়াযা উত্তয

3477 1471506038 মভাাঃ নুযর ক আলছয়া খাতুন ভাইনজিন 3/20/1938 2 ধানাইর

3478 19408913712805224 মভাাঃ ইলরয়া আলছয়া জয়দ আরী 5/7/1940 2 ধানাইর

3479 19378913712813060 মভাাঃ ভচ উজিন যলভা খাতুন াভজিন 11/9/1937 8 দলিণ কান্দরুী

3480 19538913712805514

মক, এভ, 

ফলদউজ্জাভান অজপুা খাতুন আইয়ুফ আরী 12/25/1953 3 ধানাইর

3481 19528913712811378 মভাাঃ জছদয যভান

মভাছাাঃ 

জয়পুর মনছা মযপাজ উজিন 1/1/1952 6 উ:দালয়ায া



3482 19478913712811646 শ্রীভলত লনয ফারা মদা নডু চন্দ্র 1/1/1947 7 ফামগয লবটা

3483 19328913712811442 মভাাঃ আাঃ আউয়ার কলছযন াাফজিন 2/1/1932 6 উ:দালয়ায া

3484 19528913712810866 মভাছাাঃ আলিয়া খাতুন ুযজান আব্বাছ আরী 3/10/1952 6 উত্তয দালয়ায া

3485 19488913712806424 মভাাঃ ালভদুর মভাছাাঃ অমভছা লযপ উজিন 6/12/1948 2 ধানাইর

3486 19528913712811474 মভাাঃ আাঃ যলভ উলতন লকভত আরী 1/1/1952 6 উত্তয দালয়াযা

3487 19558913712811010 মভাাঃ াজাান ছলভযন আজজভজিন 5/8/1955 6 উত্তয দালয়াযা

3488 5089560956 ামজযা মফগভ আমভনা খাতুন মভাাঃ পজর ক 10/20/1955 6 উত্তয দালয়াযা

3489 19488913712803277

মভাাঃ ুরুজ জাভান 

খান লখনা ামফ আরী খান 2/1/1948 1 ধানাইর

3490 19548913712809589 মভাাঃ নুয মভাাম্মদ

মভাছাাঃ 

পুলরতন মনছা জচতুল্ল্া 8/27/1954 5 উত্তয কান্দরুী

3491 19508913712808122 মভাছাাঃ ভলতন মভাছাাঃ রলতপা ভজজয উজিন 8/12/1950 4 দালয়াযা নয়াাা

3492 1900240233 আলছয়া ছলফযন আরার উজিন 1/15/1948 4 চাামঝাা

3493 19528913712810818 মভাছাাঃ হুরুনা মফগভ আলতন মনছা

ভৃদ নজতুুমল্ল্ 

ভন্ডর 3/18/1952 6 দালয়ায া উত্তয

3494 19578913712811252 মভাছাাঃ ুন্দযী খাতুন জামভরা তমন মখ 2/1/1957 6 দালয়াযা উত্তয

3495 19578913712811272 মভাছাাঃ পুমরজান

মভাছাাঃ ভয়রা 

খাতুন রারু মখ 2/1/1957 6 দালয়াযা উত্তয

3496 19578913712817305 নূযজাান ভয়না মফগভ নূযজাভার 7/5/1957 6 দালয়াযা উত্তয

3497 19558913712808363 মভাছাাঃ াময়দা মফগভ

আইভন মনছা 

মফওয়া ছামদক আরী 1/1/1955 4 দালয়াযা নয়াাা

3498 19558913712811177 আাঃ ালকভ আইভন মনছা লপ উজিন 7/5/1955 6 দালয়াযা উত্তয

3499 19538913712806684 মভাাঃ আব্দরু কলযভ কলযভন মনছা মকযাভত আরী 6/6/1953 1 ধানাইর

3500 19558913712806584 মভাাঃ ওয়াজ উজিন ামজযা মফগভ

তলপজ উজিন 

আকন্দ 2/1/1955 3 ধানাইর

3501 19278913712804409

মভাাঃ মভাাযপ 

মামন জলভরা খাতুন ভময়জ উজিন 5/2/1927 2 লফরাুয

3502 19558913712804413 মভাাঃ পারুক লভয়া রজজভা খালতন ভময়জ উজিন 2/15/1955 2 লফরাুয

3503 19478913712805342 আলছয়া খাতুন আলভযন আলছভ উজিন 8/19/1947 2 লফরাুয

3504 19558913712804107 মভাাঃ লজর ক ছলফরা খাতুন আাঃ ছাভাদ 7/13/1955 2 লফরাুয

3505 19538913712816654 মভাাঃ আব্দরু ালরভ ছামরা খাতুন

মভাাঃ আফুর 

মামন যকায 2/13/1953 1 ধানাইর

3506 19538913712816587 মভাাঃ ইলদ্র আরী ভলভযন মনছা লভয়ায উজিন 1/20/1953 1 ধানাইর

3507 19488913712803385 মভাছাাঃ ছামরভা মফগভ আয়া তলভজ উজিন 3/2/1948 1 ধানাইর

3508 19548913712816822 মভাাঃ আব্দরু ভান্নান াইভন ভয়নজিন যকায 2/23/1954 1 ধানাইর

3509 19488913712806446 মভাাঃ পজর ক আলছয়া আলরভজিন 6/15/1948 1 ধানাইর

3510 19538913712804679 মভাাঃ আমভয আরী আমরয়া খাতুন ফজরু মখ 9/23/1953 1 ধানাইর

3511 19538913712806795 মভাাঃ ভাইনুিী

মভাছাাঃ ভামরা 

খাতুন ভুনয আরী 11/17/1953 3 ধানাইর

3512 19568913712812699 মভাছাাঃ ালরভা ছলফযন মনছা আনাছ আরী 4/3/1956 7 ফামগযলবটা

3513 19528913712804418

মভাছাাঃ ভমনায়াযা 

মফগভ

মভাছাাঃ ছালফযন 

মনছা ভুনছয আরী 5/20/1952 2 লফরাুয

3514 19478913712807332 মভাছাাঃ জহুযা খাতুন

মভাছাাঃ জলযনা 

খাতুন ধানু মখ 5/1/1947 4 চাামঝাা

3515 19458913712804417 মভাছাাঃ জলযনা খাতুন ভলরকা বানু আব্দরু জব্বায 2/10/1945 2 লফরাুয

3516 19548913712808310 মভাাঃ রার লভয়া ভকপুর ভভতাজ আরী 1/1/1954 4 চাামঝাা

3517 19508913712810001 নুয মভাাম্মদ ভলভযন ইউুপ আরী 11/22/1950 5 দলিণ দালয়াযা

3518 19478913712810147 মভাাঃ ছাফয আরী

মভাছাাঃ ছালফয়া 

খাতুন ছাময আরী 1/23/1947 5 দলিণ দালয়াযা

3519 19528913712810419 মভাাঃ আফুর মামন ালরভা পয়জজিন 12/21/1952 5 দলিণ দালয়াযা

3520 19558913712809111 মভাাঃ আভজাত আরী ছাইতন মনছা আমভনুিীন 4/4/1955 5 উত্তয কান্দরুী

3521 19558913712809503 মভাাঃ আযাপ আরী ুন্দযী ভকমদ আরী 2/3/1955 5 উত্তয কান্দরুী

3522 19478913712813114 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ আছীযন আাঃ ক 9/17/1947 8 দলিণ কান্দরুী

3523 1957890542 াজাযা খাতুন ভৃত ইযাভন ভৃত পয়জিী 3/1/1940 5 দলিণ দালয়াযা

3524 19478913712811528 মভাাঃ আব্দরু আজজজ মভাছাাঃ খুমদজা ইভান আরী 10/1/1947 7 ফামগযলবটা

3525 19578913712812158 মভাছাাঃ খামরদা মফগভ

মভাছাঃ ূলপয়া 

মফগভ

মভাাঃ আাঃ 

ওয়ামজদ 4/3/1957 7 ফামগযলবটা

3526 19478913712811789 মভাাঃ আাঃ ভান্নান ভয়ফান ভইনিীন 4/3/1947 7 ফামগযলবটা

3527 19408913712813997 শ্রী ুনলত ফারা মদ

ভাতিংগীলন 

যানী মদ উমন্দ্র চন্দ্র মদ 2/16/1940 8 জগৎুয

3528 19378913712815379 মভাছাাঃ যলভা মফগভ জমুরখা কলপর 2/3/1937 9 কুচনীাা

3529 19528913712815363 মভাাঃ আাঃ ক আলভযন পজরা 4/3/1952 9 কুচনীাা

3530 19308913712815871 মভাছাাঃ আমভনা জলযনা লম্মত আরী 8/10/1930 9 মছাট ভালরজঝকান্দা



3531 19418913712814922 মভাাঃ নওমপর উজিন আইভুন মনছা নলছভজিন 12/31/1941 9 কুচনীাা

3532 19388913712815204 মভাছাাঃ জলভরা মফগভ জনুলতপুর নাইলফল্ল্া 4/2/1938 9 কুচনীাা

3533 19488913712815224 মভাছাাঃ আলিয়া খাতুন বালন মনছা আভজাদ আরী 5/2/1948 9 কুচনীাা

3534 19548913712814923 মভাাঃ আব্দরু আওয়ার আইভন মনছা নলছভজিন 12/31/1954 9 কুচনীাা

3535 19538913712806288 মভাছাাঃ মযজজয়া খাতুন ছলফযন উভান মদওয়ানী 5/3/1953 1 ধানাইর

3536 19588913712804171 মখামদজা মফগভ আয়তন মনছা কলপর উজিন 9/17/1958 2 লফরাুয

3537 19538913712804114 জাানাযা মফগভ আমভনা খাতুন জয়নার আফদীন 4/7/1953 2 লফরাুয

3538 19528913712804382 মভাাঃ মকান্দয আরী াযা খাতুন জয়নার আমফদীন 7/5/1952 2 লফরাুয

3539 19528913712804974 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন কলযভন কয ভন্ডর 12/23/1952 2 লফরাুয

3540 19488913712816575 মভাাঃ আব্দু াত্তায জ ফানু ভঈজ উজিন 4/25/1948 3 ধানাইর

3541 19508913712803450 মভাছাাঃ ামরভা খাতুন জালফতন আপাজ উজিন 8/10/1950 3 ধানাইর

3542 19538913712806482 শ্রী লনলকান্ত ফভ মন অফরা ফভ মনী মযন্দ্র চন্দ্র ফভ মন 6/16/1953 3 ধানাইর

3543 19538913712805822 মভাাঃ আাঃ াত্তায ভলযয়ভ মফগভ আপছায আরী 4/2/1953 3 ধানাইর

3544 19538913712805838 মখাকাযাভ ফভ মন

াইফুযানী 

ফভ মনী প্রন্নযাভ ফভ মন 1/3/1953 3 ধানাইর

3545 19568913712808655 মভাছাাঃ মযজজয়া খাতুন

মভাছাাঃ জমফদা 

খাতুন

মভাাঃ আব্বা 

আরী 9/16/1956 5 উত্তয কান্দরুী

3546 19508913712812769 আাঃ ছাভাদ াজজযন মনছা ভুনতাজ আরী 12/11/1950 7 ফামগযলবটা

3547 19488913712806523 মভাছাাঃ মগারা জান লযপন মনছা তন ভাভুদ 5/19/1948 1 ধানাইর

3548 19532617239820240 যলভা মফগভ ামরা খাতুন ভাভুন মামন 3/2/1953 4 চাামঝাা

3549 19558913712808396 মভাাঃ জমফদ আরী

ভূত জালভতন 

মনছা ভয়দান আরী 1/1/1955 4 দালয়াযাা নয়াাা

3550 19478913712811769 মভাাঃ জমফদ আরী

মভাছাাঃ জলভরা 

খাতুন

মভাপাজ্জর 

মামন 4/3/1947 7 ফামগয লবটা

3551 19498913712810039 মভাাঃ ভজজয উজিন ভলভযন আদয আরী 3/17/1949 5 দলিণ দালয়াযা

3552 19538913712808983 আব্দরু কালদয গুলরতন মনছা জবু্বায আরী 6/2/1953 5 উত্তয কান্দরুী

3553 19488913712814307 মভাাঃ আফু ফক্কয জলভরা জাময 10/2/1948 8 দলিণ কান্দরুী

3554 19438913712804931 মভাাঃ াভছুর ক পুরফায জলরর 8/27/1943 2 লফরাুয

3555 19558913712813456 মভাছাাঃ ামজদা মফগভ

মভাছাাঃ আলিয়া 

খাতুন মভাাঃ আাঃ ছাভাদ 5/3/1955 8 দলিণ কান্দরুী

3556 19528913712806700 মভাাঃ জরুা আরী লভন মফগভ াাভজিন 11/8/1952 3 ধানাইর

3557 19528913712808696 মভাাঃ ুরুজ আলর পযভানী খাতুন ভালনক উজিন 9/8/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3558 19528913712806282 মভাাঃ লজ উজিন মভাছাাঃ ভলভা আব্দরু গলণ 7/5/1952 3 ধানাইর

3559 19538913712806544 মভাাঃ আশ্রাপ আরী আছভা খাতুন আাম্মদ আরী 2/28/1953 1 ধানাইর

3560 19568913712807708 মভাছাাঃ আলিয়া মফগভ

মভাছাাঃ 

আজজযন ভইতুল্ল্া 9/14/1956 4 চাামঝাা

3561 19478913712813141 মভাাঃ আাঃ জবু্বায ামরা জকভছ আরী 5/20/1947 8 দলিণ কান্দরুী

3562 19428913712811127 আাঃ ালভদ ামজযা কুব্বাত আরী 8/7/1942 6 দালয়ায া উত্তয

3563 19528913712816721 মভাাঃ আব্দরু কুিুছ ছামরা মফগভ আরীভজিন মক 6/15/1952 1 ধানাইর

3564 19488913712806391 মভাছাাঃ যলফরা খাতুন অলতন নাইফজিন ভন্ডর 3/12/1948 3 ধানাইর

3565 19588913712814761 মভাছাাঃ ভামজদা মফগভ আমফদা মফগভ লযয়াজরু ক 12/31/1958 9 কুচনীাা

3566 19578913712810558 মভাছাাঃ আমফদা মফগভ ছামরা মফওয়া আব্দরু জবু্বায 4/8/1957 6 দালয়ায া উত্তয

3567 19538913712805567 মভাাঃ ভমফদ আরী মতাতা খাতুন ইছজিন 10/28/1953 3 ধানাইর

3568 19518913712809098 মভাাঃ নূয ইরাভ আমভনা খাতুন ভুলভন খা াঁ 2/11/1951 5 উত্তয কান্দলুর

3569 19588913712804332

মভাছাাঃ যউন আযা 

মফগভ ছালভযন মফগভ জহুরুর ক 2/15/1958 2 লফরাুয

3570 19578913712804132 নুযজাান মফগভ আমভনা মফওয়া নইভজিন আকন্দ 5/8/1957 2 লফরাুয

3571 19588913712804909 মভাছাাঃ আলিয়া খাতুন জলভমর খাতুন ভয়জজিন 9/21/1958 2 লফরাুয

3572 19528913712804396 মভাছাাঃ াওয়া খাতুন

মভাছাাঃ ভজজরা 

খাতুন ভজর ক 2/28/1952 2 লফরাুয

3573 19578913712810889 মভাছাাঃ ছামফদা মফগভ

মভাছাাঃ 

মপরুজা মফগভ মভাাঃ ছাফয আরী 7/13/1957 6 দালয়ায া উত্তয

3574 19558913712812927 মভাাঃ আনছারুজ্জাভান ছামযা খাতুন রুস্তভ আরী 1/1/1955 7 ফামগয লবটা

3575 19488913712807365

মভাছাাঃ মখামদজা 

খাতুন আমভনা লমফয উজিন 5/1/1948 4 চাামঝাা



3576 19478913712811943 মভাাঃ ভলয উজিন লভযন আজজভজিন 3/5/1947 7 ফামগয লবটা

3577 19328913712810694 মভাাঃ নুরুর ইরাভ নুযতন মনছা দুরুভজিন 3/2/1932 5 দলিণ দালয়াযা

3578 19468913712809157 মভাছাাঃ পামতভা খাতুন

মভাছাাঃ পুর 

খাতুন আফুর মামন 2/11/1946 5 উত্তয কানূ্দরী

3579 19538913712807938 মভাাঃ আপাজ উজিন আভতন মনছা ছলরভ উজিন 10/5/1953 4 দালয়ায া নয়া াা

3580 19508913712804769 মভাাঃ ইলদ্রছ আরী আমভনা খাতুন

মভাাঃ ভকমছদ 

আরী 5/14/1950 2 ধানাইর ভাদাযুয

3581 19588913712803548 মভাছাাঃ পুরাতন মনছা ইমদা মফগভ তামরফ আরী 3/8/1958 3 ধানাইর

3582 8687404205 আব্দু ারাভ আলভরুন মনছা আমফদ আরী 6/1/1950 4 চাামঝাা

3583 19478913712804000 মভাছাাঃ আয়া খাতুন ছলরভা খাতুন মভাাঃ ফাটরু মক 5/15/1947 1 ধানাইর

3584 19558913712810174 মভাছাাঃ ছামযা খাতুন মভাছাাঃ ভামরকা ছামফদ আরী 1/11/1955 5 দলিণ দালয়ায া

3585 19448913712807644 মভাাঃ আব্দরু কলযভ

মভাছাাঃ 

কুরছুভা মফগভ মভাাঃ া আরভ 1/18/1944 4 চাামঝাযা

3586 19558913712000002

মভাছাাঃ যওনাযা 

মফগভ

মভাছাাঃ মগামরই 

মফগভ ভলন লভয়া 9/7/1955 7 ফামগয লবটা

3587 19528913712805027 মভাছাাঃ আমফদা মফগভ পামতভা আছভত আরী 4/3/1952 2 ধানাইর

3588 19578913712807165 মভাছাাঃ ামভদা মফগভ জলভরা খাতুন ামছন আরী 8/25/1957 4 চাামঝাযা

3589 19438913712804985 মভাাঃ আব্দরু কলযভ যালফয়া খাতুন আব্দরু ক 1/24/1943 2 লফরাুয

3590 19578913712808294 মভাছাাঃ আমফদা খাতুন ভামরকা জয়নার আফদীন 1/1/1957 4 দালয়ায া নয়া াা

3591 19578913712811070 ামজদা ছামরা নূয ইরাভ 8/5/1957 6 উত্তয দালয়ায া

3592 19528913712811647 শ্রী মজানা শ্রীভলত যদীলন ভলভ চন্দ্র 4/12/1952 7 ফামগয লবটা

3593 19558913712812940 মভাাঃ মখমজয আরী পমত ভলভ আরী 1/1/1955 7 ফামগয লবটা

3594 19478913712806436 মভাছাাঃ জাময়দা খাতুন আলছয়া খাতুন আলরভজিন 6/15/1947 1 ধানাইর

3595 19578913712803941 মভাছাাঃ মযজজয়া মফগভ ভমভনা খাতুন

আপাজ উজিন 

ভুজন্স 6/15/1957 1 ধানাইর

3596 19528913712810218 মভাছাাঃ রাইরী মফগভ ছালভতন কলরভজিন ভন্ডর 1/1/1952 5 দলিণ দালয়ায া

3597 19558913712807784 মভাাঃ আাঃ কলযভ কযপুর মনছা কলপর উজিন 2/19/1955 4 চাামঝাা

3598 19368913712814968

মভাাঃ জয়নার 

আমফদীন জমফদা খাতুন আজজভিীন 12/31/1936 9 কুচনী াা

3599 19548913712811456 মভাাঃ আাঃ যলভ মজরাা খাতুন ভাইনজিন 2/1/1954 6 দালয়ায া উত্তয

3600 19538913712806809 মভাাঃ নূযর ইরাভ

মভাছাাঃ 

আমভনা মফগভ জয়ভত আরী 12/13/1953 3 ধানাইর

3601 19578913712807134

মভাছাাঃ মখামদজা 

খাতুন আমরছা খাতুন ভছ উজিন 6/22/1957 4 চাামঝাা

3602 19588913712809067 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন কভরা খাতুন আাঃ ামভদ 1/4/1958 5 উত্তয কান্দরুী

3603 19538913712807459 শ্রী উমন চন্দ্র ার

শ্রীভলত 

জগুভায়া মকতু চন্দ্র ার 5/1/1953 4 চাামঝাা

3604 19488913712810073 মভাাঃ আলভয আরী আমভনা যভত উল্ল্া 3/5/1948 5 দলিণ দালয়ায া

3605 19548913712810010 মভাছাাঃ ভামরকা

মভাছাাঃ জমফদা 

খাতুন মভাাম্মদ আরী 3/11/1954 5 দলিণ দালয়ায া

3606 19558913712813243 মভাাঃ আাঃ ালভদ ভকফুর মফওয়া আজগয আরী 3/21/1955 8 দলিণ কান্দরুী

3607 3301968826 মভাছাাঃ মপারী মফগভ জয়নফ ভভযাজ আরী 1/1/1955 2 লফরাুয

3608 19478913712811948 মভাছাাঃ পজজমর মফগভ উনলদ মফওয়া পয়জজিন 2/2/1947 7 ফামগয লবটা

3609 19578913712810092 মভাছাাঃ আমফদা খাতুন মভাছাাঃ ছলখনা

মভাাঃ আব্দরু 

জবু্বায 1/17/1957 5 দলিণ দালয়ায া

3610 19528913712809160 মভাাঃ জাভমদ আরী নুরুমন্নছা

আজজভ উজিন 

মখ 2/5/1952 5 উত্তয কান্দরুী

3611 19538913712807422 মভাাঃ আাঃ যাজ্জাক মভাছাাঃ ালরভা আফ ুছাময়দ 2/3/1953 4 চাামঝাা

3612 19378913712811754 মভাাঃ ালভউর ক ছালভতন মনছা আাঃ ছারাভ 3/1/1937 7 ফামগয লবটা

3613 19538913712804154 শ্রী প্ররাৎ ফভ মন

শ্রী পুরপুলর 

ফভ মন প্রাণভন ফভ মন 3/3/1953 2 লফরাুয

3614 19538913712805758 মভাছাাঃ ইলছতন মনছা ুখ জান মফগভ ইউছুপ উজিন 2/3/1953 3 ধানাইর

3615 19538913712808030 মভাছাাঃ কলছভন মভাছাাঃ আমভনা তলপর 2/21/1953 4 দালয়াযা নয়াাা

3616 19538913712807421 মভাছাাঃ নুযনী মভাছাাঃ কলযভন জনুাফারী 3/2/1953 4 চাামঝাা

3617 19558913712808401

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

খাতুন

মভাছাাঃ খুমদজা 

খাতুন আলভরুর ইরাভ 1/1/1955 4 দালয়াযা নয়াাা



3618 19488913712807657 মভাাঃ আাঃ ফালযক

আকলরভা 

খাতুন ফয উজিন 12/1/1948 4 চাামঝাা

3619 19568913712811051 ছামরছ উজিন ছালরা খাতুন জয উজিন 7/5/1956 6 দলয়াযা উত্তয

3620 19428913712806649 মভাাঃ জলভ উজিন জলভযন মনছা লভয়ায উজিন 8/10/1942 1 ধানাইর

3621 19528913712805041 মভাাঃ ইভাইর মানাফান ভলয উজিন খা াঁ 2/1/1952 2 ধানাইর

3622 19478913712808584 মভাছাাঃ ছামযা খাতুন ালরভা খাতুন আছয উজিন 11/12/1947 5 উত্তয কান্দরুী

3623 19568913712816541 মভাাঃ ালভদুয যভান জালভযন খাতুন

ভভতাজ আরী 

যকায 7/21/1956 1 ধানাইর

3624 19528913712810224 মভাছাাঃ ুলপয়া আলভযন যপত আরী 2/1/1952 5 দলিণ দালয়াযা

3625 19488913712816651 জনন ভাযাক ভাযমগট ভাযাক মভন্ত ািংভা 3/20/1948 1 উত্তয ধানাইর

3626 19588913712803278 মভাছাাঃ ভভতাজ মফগভ

মভাছাাঃ আয়া 

মফগভ মদরত মামন 3/2/1958 1 উত্তয ধানাইর

3627 19558913712808984 মভাছাাঃ ছমভরা খাতুন ামজযা খাতুন তছলপর মামন 8/3/1955 5 উত্তয কান্দরুী

3628 19568913712807128 মভাাঃ আব্দরু জবু্বায আমভনা ভুনছয আরী 8/15/1956 4 চাামঝাা

3629 19578913712810146 মভাছাাঃ রুতন

মভাছাাঃ মজাযা 

মফওয়া ইদুয যভান 1/10/1957 5 দলিণ দালয়াযা

3630 19588913712806011 মভাছাাঃ ছলফযন জজমযভন জদুয যভান 5/4/1958 2 ধানাইর

3631 19538913712806638 মভাছাাঃ জলযনা মফগভ মভাছাাঃ ালতন পযজ উজিন 8/6/1953 3 ধানাইর

3632 19548913712808889 আময়া খাতুন ভলযন খাতুন তামরফ আরী 11/12/1954 5 কান্দরুী

3633 19458913712803042 মভাছাাঃ আমভরা খাতুন যফরা খাতুন কলছভ উিীন 12/18/1945 1 ধানাইয

3634 19498913712807050 মভাাঃ উভান গলন আলছভন মনছা ভজয উজিন 8/25/1949 4 চাামঝাা

3635 19588913712816569 ছামযা খাতুন ছালরভন মনছা ামদক আরী 4/22/1958 3 ধানাইর

3636 2356472569 মভাাঃ মাযাফ ুযাতন ইয়াদ আরী 10/20/1953 2 ধানাইর দলিণ

3637 19578913712815672 ছলখনা ভুত কলরভন জলভয 2/5/1957 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3638 19478913712806897 মভাছাাঃ যামফয়া মফগভ

মভাছাাঃ ভয়না 

মফগভ আব্দরু গলন 7/14/1947 3 ধানাইর

3639 19588913712806569 মভাছাাঃ ভলভযন মফগভ লদরভন মনছা ভগয আরী 6/15/1958 2 ধানাইর

3640 19488913712805983 ুচী যানী ফভ মনী ন্তল ফভ মনী মখাকাযাভ ফভ মন 1/10/1948 2 ধানাইর

3641 19588913712816576 মভাছাাঃ জমুরখা খাতুন ফাাতুন মনছা ঈময আরী 2/20/1958 3 ধানাইর

3642 19538913712806129 মভাছাাঃ আমভছা মফগভ উযমভরী অলছভজিন 8/21/1953 1 ধানাইর

3643 19458913712805036 মভাছাাঃ াওয়া খাতুন যলভন আনছায আরী 8/7/1945 3 ধানাইর

3644 2821279953 ভজজরা খাতুন ইযপান খাতুন মভামরভ উজিন 8/1/1952 7 উত্তয কান্দরুী

3645 19578913712805220 মভাছাাঃ ছালফনা

মভাছাাঃ ুলপয়া 

মফগভ াাফজিন 5/15/1957 3 ধানাইর

3646 19578913712809514 মভাছাাঃ আমফদা মফগভ আমনায়াযা লয উজিন 8/22/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3647 19438913712805931 ফান্তী ফারা ফভ মনী

মাকভনী 

ফভ মনী ূম ময কান্ত 3/2/1943 2 ধানাইর

3648 19488913712806314

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

খাতুন ছলভন পজজর উজিন 3/9/1948 2 ধানাইর

3649 19558913712803006 মভাাঃ পলকয ভাভুদ ামজযা মফগভ লভয়ায উজিন 4/8/1955 1 ধানাইর

3650 19578913712807046 মভাছাাঃ জমফদা খাতুন জলভযন মনছা ভজন ুমখ 3/10/1957 4 চাামঝাা

3651 19518913712814804 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন ভজজযন চা াঁন লভয়া 12/31/1951 8 কুচনী াা

3652 19598913712804786 মভাছাাঃ যলভা খাতুন লযন ভান ুমভাল্ল্া 1/8/1959 3 ধানাইর

3653 19588913712804823 মভাছাাঃ ফালদয়া খাতুন মভাছাাঃ ছালভযন ফছন আরী 9/28/1958 2 লফরাুয

3654 19528913712805086 মভাাঃ ভলপজর ক ছালভযন খাতুন ভগফুর মামন 3/1/1952 2 ধানাইর

3655 19588913712806546 মভাছাাঃ আয়া খাতুন

মভাছাাঃ 

জলযভন মনছা ফলয উজিন 4/15/1958 3 ধানাইর

3656 19488913712805549 মভাছাাঃ হুনুপা খাতুন আলছয়া আছান আরী 6/10/1948 1 ধানাইর

3657 19488913712810593 মভাছাাঃ মগার বানু যপুলর মতু মখ 3/10/1948 6 উত্তয দালয়ায া

3658 19588913712804770 মভাছাাঃ যামরা খাতুন জালভমর খাতুন আলযপ উজিন 7/18/1958 2 ধানাইর

3659 19588913712805603 মভাছাাঃ ভলজান গুরফাাযী ভলজ উজিন 12/10/1958 3 ধানাইর

3660 19578913712803122 মভাছাাঃ অজপুা মফগভ য বানু ামছন আরী 10/27/1957 1 ধানাইর

3661 19498913712814799 মভাছাাঃ জালভযন মফগভ জহুযা খাতুন জাভার উজিন 12/31/1949 8 কুচনী াা

3662 19438913712806545 মভাাঃ ইছুপ আরী

মভাছাাঃ ইযপুলর 

মনছা

আব্দরু গপুয 

আরী 6/15/1943 3 ধানাইর

3663 19578913712811164 াময়দা মফগভ ছালমন ামদক আরী 3/4/1957 6 উত্তয দালয়ায া



3664 19538913712806200 শ্রী যমেশ্বয চন্দ্র ফভ মন যভলন ফভ মন জগফনু্ধ চন্দ্র ফভ মন 7/12/1953 3 ধানাইর

3665 19518913712814798 মভাাঃ কছভজিন জলভরা খাতুন াইফুল্ল্া 12/31/1951 8 কুচনী াা

3666 19538913712817652 মভাাঃ ধরা লভয়া

মভাছাাঃ 

পামতভা মফগভ কাজর ক 2/2/1953 3 ধানাইর

3667 19588913712804743

মভাছাাঃ নুযজাান 

মফগভ জাময়দা মফগভ আশ্রাফ আরী 3/6/1958 2 ধানাইর

3668 19488913712804854 মভাাঃ আফুর মামন অলছযন ভলভনজিন 6/1/1948 2 ধানাইর

3669 19488913712806041 মভাাঃ তাযা লভয়া ছলভযন পজর ক 8/12/1948 3 ধানাইর

3670 19548913712806046 মভাাঃ আাঃ ালভদ মভাছাাঃ ছামরভা জদ আরী 7/19/1954 3 ধানাইর

3671 19553313060905583 মভাাঃ আব্দরু ফামযক

মভাছাাঃ নূরুপা 

মফগভ আব্দরু খামরক 9/27/1955 6 উত্তয দালয়ায া

3672 19378913712803015 মভাছাাঃ যামরা খাতুন আছভা মফগভ ভাাম্মদ আরী 6/10/1937 1 ধানাইর

3673 19488913712806568 মভাছাাঃ যালপয়া মফগভ ালকভন মফগভ ছামফয আরী 5/3/1948 3 ধানাইর

3674 19488913712806017 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন আলফযন আব্দরু ক 3/2/1948 3 ধানাইর

3675 19448913712807697 মভাছাাঃ কমভরা খাতুন ছামরা খাতুন নছয উজিন 8/12/1944 4 চাামঝাা

3676 19508913712803475 মভাাঃ ুরুজ্জাভান জজমতান মনছা মরাকভান মক 4/10/1950 1 ধানাইর

3677 19588913712803649 মভাছাাঃ যামফয়া খাতুন ছামরভা লফলফ ফলদউজ্জাভান 4/20/1958 1 ধানাইর

3678 19528913712814313 মভাাঃ আাঃ ভজজদ লখনা আাঃ রলতপ 1/1/1952 8 দলিণ কান্দরুী

3679 19578913712810486 মভাছাাঃ ফামনছা মফগভ

মভাছাাঃ লখনা 

মফগভ ওয়াজ উজিন 10/20/1957 5 দলিণ দালয়াা

3680 19528913712813736 মভাছাাঃ ফুরফুলর খাতুন াজজযন ভুনতাজ আরী 7/8/1952 8 দলিণ কান্দলুর

3681 2354896892 মভাাঃ ইব্রাীভ ইয়ালভন ইভাইর 2/1/1947 5 উত্তয কান্দলুর

3682 19588913712803478 মভাছাাঃ ভয়না মফগভ জমফদা মফগভ আছান আরী 8/10/1958 1 ধানাইর

3683 19588913712803265 মভাছাাঃ আয়া অলফযন মনছা শুগুয ভাভুন 3/2/1958 1 উত্তয ধানাইর

3684 19588913712803690 মভাছাাঃ ভমভনা মফগভ আলভযন আাঃ গপুয 1/25/1958 1 উত্তয ধানাইর

3685 19528913712803104

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ লভনদুযী খাতুন আফুর মামন 3/4/1952 1 উত্তয ধানাইর

3686 19488913712803203 মভাাঃ রার লভয়া

মভাছাাঃ জলভরা 

মফগভ ধন ুমফাযী 2/1/1948 1 উত্তয ধানাইর

3687 19588913712809014 মভাছাাঃ আমভরা খাতুন ামপজা খাতুন তলভজ উিীন 7/8/1958 5 উত্তয কান্দরুী

3688 19478913712810260 মভাাঃ চা াঁন লভয়া মভাছাাঃ ভলযন জদুয যভান 1/1/1947 5 দলিণ দালয়ায া

3689 19588913712806724 লনাযানী ীর লফমযাজা ীর যায় মগালফন্দ্র ীর 4/15/1958 1 ধানাইর

3690 19528913712815343 মভাাঃ নাজজ ভজিন মভাছাাঃ আলছয়া কল 1/1/1952 9 কুচনীাা

3691 19588913712803685 মভাছাাঃ লযয়া পুলর নফীয়ন মনছা লযয়ত উল্ল্া 1/20/1958 3 উত্তয ধানাইর

3692 19468913712816504 মভাাঃ জাান উজিন ছালভযন মনছা

ছামভদ আরী 

ভন্ডর 1/30/1946 1 ধানাইর

3693 19588913712806233

শ্রীভলত যিীতা ফারা 

ফভ মনী

শ্রীভলত 

কাাী ফারা ফরাইযকায ফভ মন 6/15/1958 1 ধানাইর

3694 19443323003000002 লপমযাজা মফগভ জমফদ মফগভ মভময উজিন 9/16/1944 1 ধানাইর

3695 19578913712807107 মভাছাাঃ জমুরখা খাতুন মগারা জান জহুয খা াঁ 4/21/1957 4 চাামঝাা

3696 19498913712807002 মভাছাাঃ আলপযন মনছা মগারা জান াা আরভ খা াঁ 3/15/1949 4 চাামঝাা

3697 19478913712817607 মভাাঃ াাজাান আইা মফগভ ভছ উজিন 2/1/1947 4 চাামঝাা

3698 19428913712813121 মভাাঃ পজর ক খইভন মনছা ওভয উজিন 9/22/1942 8 দলিণ কান্দরুী

3699 19578913712810229 মভাছাাঃ ুলপয়া খাতভ ভউজিন 1/1/1957 5 দলিন দালয়াাা

3700 19518913712816761 এ,এভ, ীদুল্ল্া জলভরা খাতুন মজানাফ আরী 1/1/1951 1 উত্তয ধানাইর

3701 19588913712804883 মভাছাাঃ ভামরকা খাতুন মভাছাাঃ ূল ম বানু ভময আরী 5/3/1958 2 ধানাইর

3702 19588913712806473 শ্রীভলত লফারা মকাভলদনী শ্রী জলতন ফভ মন 6/16/1958 3 ধানাইর

3703 19528913712811198 অমভরা জমফদা ফযজিন ভুন্ডর 8/5/1952 4 দালয়াযা নয়াাা

3704 19518913712807144 মভাাঃ ভলভজর ক লযন

ইয়ানুছ আরী 

যকায 10/20/1951 4 চাামঝাা

3705 19438913712816733 মভাাঃ আাঃ যলদ জামভরা খাতুন কলরভজিন পলকয 10/7/1943 3 ধানাইর

3706 19538913712804703 মভাাঃ আাঃ ছাত্তায ুপুযা আব্দযু যভান 2/9/1953 2 ধানাইর

3707 19479113571412310 ভুজাপয লভয়া আয়তুন লফলফ আনয আরী 8/6/1947 1 ধানাইর

3708 19538913712803366 মভাাঃ আব্দরুা মগদা মভলতযন তলপউজিন 12/10/1953 1 ধানাইর

3709 19578913712813613 মভাছাাঃ ুলপয়া খাতুন পুরভারা আব্দরু আওয়ার 3/2/1957 8 দলিণ কান্দরুী

3710 19418913712813041 মভাছাাঃ যলভা মফগভ নইতন মনছা উভয আরী 2/18/1941 8 কান্দরুী

3711 19578913712809759 মভাছাঃ ছলখনা খাতুন মগজন্দ মফওয়া আজজভজিন 1/1/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3712 19548913712805515

মভাছাাঃ নূযজাান 

মফগভ ারা নূয মামন 6/5/1954 3 ধানাইর



3713 19548913712813116 মভাাঃ আাঃ ছাভাদ

ভুত খইভন 

মনছা ওভয উজিন 1/1/1954 8 দলিণ কান্দরুী

3714 19548913712815015 মভাাঃ ইউুপ আরী মছামরভা মফগভ মভাাঃ ইউনুছ আরী 4/15/1954 9 কুচনীাা

3715 19598913712804816 মভাছাাঃ আমফদা খাতুন মভাছাাঃ জলযন জমফদ আরী 2/25/1959 1 ধানাইর

3716 19568913712803865 মভাাঃ ইছাাক আরী মালন আযা ভুন্তাজ উজিন 8/10/1956 1 ধানাইর

3717 19538913712815058 মভাাঃ লযাজরু ক জমফদা খাতুন আছয উজিন 8/2/1953 9 কুচনীাা

3718 19558913712803155 মভাাঃ ভলন উিীন ভলযন মনছা ছাময উিীন 8/14/1955 1 ধানাইর

3719 19598913712803916 মভাছাাঃ ভারলত মফগভ

মভাছাাঃ য 

বানু জারার উজিন 10/10/1959 1 ধানাইর

3720 19528913712813637

মভাাঃ ওয়ামজদ আরী 

গাজী নূয খাতুন ছামফদ আরী গাজী 9/15/1952 8 দলিণ কান্দরুী

3721 19578913712813376 মভাছাাঃ ছলখনা মফগভ বালন্ত লফলফ াময়ফ আরী 4/2/1957 8 জগৎুয

3722 1932940529 মভাাঃ ভলপজর ক মভাছাাঃ ভলনী চয়ন আরী 4/10/1947 8 জগৎুয

3723 19478913712804325 মভাাঃ ছালভদুর ক

মভাছাাঃ 

াভছুন্নাায

মভাাঃ মভাাযপ 

মামন তারুকদায 3/2/1947 2 লফরাুয

3724 19558913712805320 মভাছাাঃ আমরছা খাতুন ছামরা খাতুন আছভত আরী 4/20/1955 2 লফরাুয

3725 19578913712804986

মভাছাাঃ আপমযাজা 

খাতুন নলভন আল ভাভুন 10/12/1957 2 লফরাুয

3726 5069921426 মভাাঃ নূরুর ইরাভ যালফয়া ভুালন আরী 4/3/1949 2 লফরাুয

3727 19528913712804160 গনফারা যানী ুযফারা যানী

মবরুনার চন্দ্র 

ফভ মন 2/28/1952 2 লফরাুয

3728 19588913712814544 মভাছাাঃ ছলফযন মফগভ মভাছাাঃ ভলযয়ভ ফুতুল্ল্া 3/2/1958 9 কুচনী াা

3729 19538913712806085 মভাাঃ আত আরী ছলফযন ইভাইর মামন 8/21/1953 1 ধানাইর

3730 19508913712816056 আাম্মদ আরী মভাছাাঃ জমফদা

মভাাঃ আব্বাছ 

আরী 1/1/1950 9 বফানীলখরা

3731 19558913712815640 জলযনা মফগভ আয়ভনা জজনতুল্ল্া 2/1/1955 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3732 19528913712811503 মভাাঃ আাঃ গপুয ভন্ডর মগামরছা লফলফ মভাক্তায আরী 5/3/1952 7 ফামগযলবটা

3733 19488913712812897 মভাছাাঃ ভমভজা খাতুন জমফদা খাতুন ভঈনজিন 6/22/1948 7 ফামগয লবটা

3734 19528913712812835 মভাছাাঃ জলযনা খাতুন ছামযা খাতুন জীভ উিীন 2/1/1952 7 ফামগয লবটা

3735 19558913712000003 মভাাঃ কভত আরী াজীযন মনচা লভরু মখ 3/21/1955 7 ফামগয লবটা

3736 19568913712808355 মভাাঃ আব্দরু আওয়ার মপরী জাপয আরী 1/1/1956 4 দালয়ায া নয়াাা

3737 19488913712808131 মভাাঃ ামছন আরী ভলভযন িংময আরী 5/22/1948 4 দালয়ায া নয়াাা

3738 19488913712808244 মভাছাাঃ অজপুা খাতুন আলছয়া খাতুন জমফদ আরী 2/20/1948 5 দলিণ দালয়ায া

3739 6001983540 মভাাঃ আব্দরু জবু্বায

মভাছাাঃ জলভরা 

মফগভ ভৃত নলছভিীন 3/1/1948 1 ধানাইর

3740 19528913712807089 মভাছাাঃ আতুয়া মফগভ ইভাভা খাতুন আতাফ উজিন 4/18/1952 4 চাামঝাা

3741 3271174454

মভাাঃ আজাায 

যকায কলছভন খাতুন মভাাঃ পইভজিন 11/30/1954 4 কান্দরুী

3742 19388913712813297 শ্রী লদমন চন্দ্র মদ ুফাীলন মদ ধযনী কান্ত মদ 2/10/1938 7 জগৎুয

3743 19558913712804627 জমভরা খাতুন যলভা খাতুন ওয়ামদ আরী 9/18/1955 2 ধানাইর ভাদাযুয

3744 19578913712809849 মভাছাাঃ নওফাায জমফদা নজজভজিন 2/10/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3745 19438913712814243 মভাছাাঃ আলিয়া ছামরা আাঃ ভুতামরফ 2/1/1943 8

গ্রাভাঃ দলিণ কান্দরুী, 

মাাঃ 

কান্দরুী,জঝনাইগাতী,ম

যুয।

3746 19388913712809094 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন

মভাছাাঃ যলভজা 

খাতুন আয়জিীন 2/10/1938 5 উত্তয কান্দরুী

3747 19538913712808813 মভাাঃ আব্দযু যীদ

মভাছাাঃ 

জাময়দা খাতুন আব্দরু ওয়ামযজ 1/7/1953 5 উত্তয কান্দরুী

3748 19408913712810604

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ ভামরঞ্চা খাতুন আব্বা আরী 5/3/1940 5 উত্তয কান্দরুী

3749 19408913712804406 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ আলছযন

আছয উজিন 

যকায 6/25/1940 2 লফরাুয

3750 19528913712813504 মভাছাাঃ যামদা মফগভ

মভাছাাঃ জমফদা 

খাতুন ারুনুয যলদ 4/5/1952 8 দলিন কান্দরুী

3751 19378913712804404 মভাাঃ ভচ উজিন জযপুলর নভয উজিন 3/25/1937 2 লফরাুয

3752 19478913712813503 মভাাঃ নছয আরী ভলছযন মনছা জকভছ আরী 9/2/1947 8 দলিন কান্দরুী

3753 19588913712814329 মভাছাাঃ মরচু মভাছাাঃ অলতন ভজজফয 10/2/1958 8 দলিন কান্দরুী

3754 19558913712813928 শ্রী তন চন্দ্র মদ মজাস্না যানী মদ কারী মভান মদ 2/13/1955 8 দলিন কান্দরুী



3755 19578913712813704

মভাছাাঃ আকলরভা 

মফগভ

মভাছাাঃ ছামরা 

মফগভ

মভাাঃ আাম্মদ 

আরী 7/12/1957 8 দলিন কান্দরুী

3756 19498913712814910 মভাছাাঃ আলভরা খাতুন কভরা খাতুন ছযউজিন 12/31/1949 9 কুচনীাা

3757 19588913712815522 ুলপয়া জায়দা তইজ উজিন 1/2/1958 9 মছাটভালরজঝকান্দা

3758 19568913712808969 মভাাঃ জইভত আরী কফজান মনছা দামন আরী 3/1/1956 5 উত্তয কান্দরুী

3759 19478913712805283 মভাছাাঃ জামফদা মফগভ জলযন জমফদাযী 3/7/1947 2 ধানাইর

3760 19578913712810672 মভাছাাঃ যামফয়া মফগভ আমভনা খাতুন ভুনছয আরী 3/2/1957 7 ধানাইর

3761 19588913712806463 মভাছাাঃ হুনুপা খাতুন ভজজযন াভত আরী 6/15/1958 3 ধানাইর

3762 19578913712806701 মভাছাাঃ লফরলকছ মফগভ আজজযন মনছা ছফয উজিন 1/4/1957 3 ধানাইর

3763 19538913712806879

মভাছাাঃ আপমযাজা 

মফগভ জালভযন আভত 9/28/1953 3 ধানাইর

3764 19538913712806432 মভাাঃ জছয়দুয যভান লখনা কারু মক 6/14/1953 3 ধানাইর

3765 19508913712805641 মভাাঃ ভলপজর ক গুরভান লফলফ লয়ায উজিন 2/2/1950 1 ধানাইর

3766 19528913712813821 মভাাঃ ভলতউয যভান

মভাছাাঃ ভলভযন 

মফগভ ভছয আরী 10/20/1952 8 কান্দরুী

3767 19568918811204733 মভাাঃ নূয ইরাভ মভাছাাঃ লখনা নলছভজিন 3/26/1956 9 বফানীলখরা

3768 19578913712816513 লনলচপুর ামযা মনছায আরী 1/20/1957 1 ধানাইর

3769 19488913712806433 মভাাঃ মভাস্তপা ভজজযন জাভাতুল্ল্যা 3/15/1948 3 দলিন ধানাইর

3770 19488913712803326 মভাাঃ আমফদ আরী আয়া ভজ উজিন 3/1/1948 2 ধানাইর চকাা

3771 19568913712803906 মভাাঃ াজাভার আমফদা মফগভ ামপজ উজিন 6/20/1956 1 ধানাইর

3772 19458913712810158 মভাাঃ আজজভুজিন মভাছাাঃ আইতন ভময আরী 1/12/1945 5 ধানাইর

3773 19578913712810762 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ দুফনী খাতুন লম্মত আরী 3/2/1957 5 ধানাইর

3774 19508913712803428 মভাাঃ নুযর ক ফুলর মফগভ ভামপজ উজিন 10/8/1950 3 ধানাইর

3775 19558913712815926 মতাতা লভয়া খুমদজা মফওয়া ভুন্নাপ হুমন 1/1/1955 8 ভালরজঝকান্দা

3776 19588913712812514 মভাছাাঃ মযজজয়া

মভাছাাঃ ামজযা 

খাতুন তলভজ উজিন 2/1/1958 7 ফামগযলবটা

3777 19528913712813876 মভাাঃ চা াঁন লভয়া মভাছাাঃ যালফয়া আভীয উজিন 10/23/1952 8 দলিণ কান্দলুর

3778 19598913712810002 মভাছাাঃ মপরুজা মফগভ

মভাছাাঃ ভামরছা 

মফগভ আরী আমম্মদ 7/22/1959 5 দলিণ দালযয়ায া

3779 19478913712808525 মভাছাাঃ জয়গুন মনছা

গুরমচাযা 

খাতুন মভাাঃ জইভুজিন 2/16/1947 5 উত্তয কান্দলুর

3780 19538913712806211

শ্রীভলত অচমনা যানী 

ার

শ্রভলত 

মজালতকা যাণী 

ার ব্রজফাী ার 4/14/1953 3 ধানাইর

3781 19558913712807307 মভাাঃ াছানউজ্জাভান পয়জান ইভাইর মামন 6/5/1955 4 চাামঝাা

3782 19308913712808377 মভাাঃ লপ উজিন জয়না খাতুন মামন আরী 1/1/1930 4 দালয়ায া নয়া াা

3783 19478913712807327 মভাাঃ পজরুয যভান পয়জান মনছা ইভাইর মামন 2/8/1947 4 চাামঝাা

3784 19482617239665139 আমরা জহুযা আমফদ আরী 7/15/1948 4 চাামঝাা

3785 19588913712814227 মভাছাাঃ ামজযা ছায়যন নালছয 2/1/1958 8 দলিণ কান্দরুী

3786 19488913712812582 মভাছাাঃ আলিয়া খাতুন লভলছযন ভকমছদ আরী 1/1/1948 7 ফামগযলবটা

3787 19478913712812730 আলছয়া চন্দন লকতাফ আরী 12/11/1947 7 ফামগযলবটা

3788 19538913712806710

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ ভলভযন মনছা

আব্দরু ভমফদ 

আরী 3/2/1953 1 ধানাইর

3789 19528913712811514

মভাছাাঃ আকলরভা 

মফগভ ছুযাতন মনছা

মভাাঃ আরী 

আকফয 1/1/1952 7 ফামগযলবটা

3790 19478913712817222 মভাাঃ আারু জালভযন ফজয উজিন 1/1/1947 7 ফামগযলবটা

3791 19528913712812033

মভাছাাঃ মযনাযা 

মফগভ মভাছাাঃ নলছভন ছভয উজিন 1/1/1952 7 ফামগযলবটা

3792 19578913712806650 মভাছাাঃ চভক পুলর

মভাছাাঃ 

আমভনা খাতুন ভজজদ খা াঁ 8/10/1957 3 ধানাইর

3793 19478913712812280 মভাাঃ আাঃ জলরর নুয জাান নাজজয মফাযী 6/5/1947 7 ফামগযলবটা

3794 19528913712812010 মভাাঃ আাঃ ছাভাদ ছামরা খাতুন আভছায আরী 6/7/1952 7 ফামগযলবটা

3795 19518913712811534 মভাাম্মদ আরী মভাছাাঃ খুমদজা ইভান আরী 1/1/1951 7 ফামগযলবটা

3796 19408913712815523 মভাাঃ লজ উজিন লফলছযন আপাজ উজিন 1/1/1940 9 ভালরজঝকান্দা

3797 19348913712812506 মভাাঃ আব্দরু ফাক্কী নলযল খাতুন আব্বাছ 1/31/1934 7 ফামগযলবটা

3798 7788177892 মভাাঃ তময়জ উজিন ঘী লফলফ পজয উজিন 8/6/1942 7 ফামগযলবটা

3799 19552627202523590 আাঃ কামদয বায়া মভগা 8/9/1955 7 ফামগযলবটা

3800 19588913712812375 শ্রী ভ ফারা যানী ুতভলন যাভ বালদ্র চন্দ্র 1/1/1958 7 ফামগযলবটা

3801 19338913712813296 শ্রী লনু্ধ ফারা মদ ুবালীলন দত্ত যাভ চন্দ্র দত্ত 8/5/1933 8 জগৎুয



3802 19578913712805652 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ

মভাছাাঃ 

আলভযন

মভাাঃ আফুর 

মামন 5/10/1957 3 ধানভাইর

3803 19578913712813020

মভাছাাঃ জাান আযা 

মফগভ মভাছাাঃ জমফদা আাঃ ভান্নান 5/9/1957 8 দলিণ কান্দরুী

3804 19528913712809080

মভাাঃ মভাখমরছুয 

যভান ালরভা খাতুন ছলরভ উিীন 1/7/1952 5 কান্দরুী

3805 19478913712805094 মভাছাাঃ পুমরছা মফগভ ছামরা মভাছায আরী 2/1/1947 3 ধানাইর

3806 19288913712803937 মভাছাাঃ ছলরভা মফগভ জালভযন মফগভ কলছ ভলদন 4/25/1928 1 উত্তয ধানাইর

3807 19578913712813031 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন আমভরা খাতুন াভত আরী 5/10/1957 8 দলিণ কান্দরুী

3808 19428913712804636 অজপুা খাতুন আময়া খাতুন ফদয আরী 9/23/1942 2 ধানাইর

3809 19528913712810308 ছলভযন মনছা ভলযন জছয়দুয যভান 1/1/1952 5 দলিণ দালয়াযা

3810 19568913712808577 মভাাঃ আাঃ যউপ জমুরখা খাতুন তছয আরী 10/10/1956 5 উত্তয কান্দরুী

3811 3266933609 মভাছাাঃ খামরদা

মভাছাাঃ যামফয়া 

খাতুন

মভাাঃ খামরক 

মভাল্ল্া 1/1/1958 2 ধানাইর

3812 19578913712810707 মভাছাাঃ পুমরছা খাতুন অলভযন পলছয উজিন 5/3/1957 5 দলিণ দালয়ায া

3813 19548913712810074 মভাছাাঃ ভাপুজা খাতুন াভ ছামদক আরী 5/10/1954 5 দলিণ দালয়ায া

3814 2821085582 মভাাঃ আভজাদ আরী ভলভতন খাতুন

জছয়দ আরী 

যকায 12/25/1937 1 ধানাইর

3815 19458913712000004 মভাাঃ মভাজামম্মর ক আমভরা ভৃত ভছমর 5/6/1945 9 কুচনী াা

3816 19578913712810730

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ নজজভন মফগভ আল ভাভুদ 2/2/1957 5 দলিণ দালয়ায া

3817 19528913712807203 মভাাঃ ফাদা আরী

মভাছাাঃ 

খামতভন মনছা আপছয আরী 6/10/1952 4

গ্রাভাঃ চাামঝাা, মা: 

ধানাইর

3818 19528913712810431 মভাাঃ আাঃ ালকভ ামছনা ভুাম্মদ আরী 10/22/1952 5 দলিণ দালয়ায া

3819 19528913712809774 মভাছাাঃ মদমরায়াযা আইতন মনছা ায়দয 8/10/1952 5 উত্তয কান্দলুর

3820 19578913712810467 মভাছাাঃ আফুরা মফগভ

মভাছাাঃ লভলছয়া 

মফগভ জামভদ আরী 10/25/1957 5 দলিণ দালয়ায া

3821 19578913712810129 মভাছাাঃ জলভমর খাতুন মভাছাাঃ কলযভন মভাাঃ পলছয উজিন 1/12/1957 5 দলিণ দালয়ায া

3822 19578913712816348 মভাছাাঃ ভয়পর নয়জান ফছয উজিন 8/11/1957 9 বফানী লখরা

3823 19558913712815844 মভাাঃ আলভজ উজিন জালভযন আলছভজিন 3/5/1955 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3824 19418913712809832 মভাাঃ ছাভছুর ক

মভাছাাঃ ুজজ 

খাতুন মভাাঃ ইলরভজিন 1/1/1941 5 উত্তয কান্দরুী

3825 19478913712000003 মভাছাাঃ ছহুযা মফওয়া ুল ভজ ভন্ডর 3/1/1947 9 বফানী লখরা

3826 19583323012310013 জমফদা আলভরা ভলপজ উজিন 5/12/1958 9 বফানী লখরা

3827 19578913712811115 মযজজয়া খাতুন জালরা খাতুন জামযজিন 4/7/1957 6 দালয়ায া উত্তয

3828 19588913712807856 মভাছাাঃ আছভা খাতুন

মভাছাাঃ ছায়ভন 

মনছা আযাপ আরী 11/3/1958 4 চাামঝাা

3829 19518913712807797 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ জামযা মফগভ ফাায উজিন 7/12/1951 4 চাামঝাা

3830 19488913712816516 মভাাঃ ভমনায আরী ভলযন মনছা মভাাঃ তলক ভন্ডর 11/20/1948 1 ধানাইর

3831 19518913712803971 মভাাঃ আতয আরী

মভাছাাঃ 

রারজান মফগভ কারু মক 6/11/1951 1 ধানাইর

3832 19538913712816593 ফাল্মী ািংভা

আকুর ভলন 

ািংভা তজজন্দ্র ভাযাক 1/18/1953 1 ধানাইর

3833 19558913712803109 মভাাঃ চা াঁন লভয়া ছামভযন মনছা

ভজজয উিীন 

পলকয 8/21/1955 1 ধানাইর

3834 19198913712807825 মভাাঃ ালনপ উজিন

মভাছাাঃ ামজযা 

মফগভ মভাাঃ ভচ উজিন 3/11/1919 4 চাামঝাা

3835 19578913712811339 মভাছাাঃ পজজযন নয়ভন মনছা পয়জযু যভান 2/1/1957 6 উত্তয দালয়াযা

3836 19518913712811818 মভাাঃ আব্দরু আজজজ ঝুমরভন মনছা ভকমদ আরী 1/1/1951 7 ফামগয লবটা

3837 19478913712814786 মভাাঃ ামছন আরী মগজন্দ মফগভ ইদু মক 12/31/1947 9 কুচনী াা

3838 19528913712815777 ভলযয়ভ মফগভ নুযজাান ভছয উিীন 8/9/1952 9 মছাটভালরজঝকান্দা

3839 19578913712812963 মভাছাাঃ ভমরা মফগভ ামছনা মফগভ হুমছন আরী 1/1/1957 7 ফামগযলবটা

3840 19478913712815785 ভভতাজ আরী ভয়ভনা আমর উিীন 12/30/1947 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3841 19578913712816129 মভাছাাঃ উযমভরী ুলপয়া মভাাঃ আইজজিন 2/1/1957 9 বফানীলখরা

3842 19428913712816031 মভাাঃ আাঃ গপুয জলযনা আাঃ খামরক 1/1/1942 9 বফানীলখরা

3843 19478913712816305 মভাাঃ ুরুজ

মভাছাাঃ 

আমভনা খাতুন আজজভ উজিন 3/25/1947 9 বফানী লখরা

3844 19518913712816107 মভাাঃ আাঃ জবু্বায ছলভযন আাঃ কালদয 2/19/1951 9 বফানীলখরা

3845 19588913712804129 ভাপুজা মফগভ আজজতন মনছা ছলরভজিন 8/23/1958 2 লফরাুয

3846 19538913712804062 আব্দযু যাজ্জাক ভামরা মফওয়া কলরভুজিন 7/25/1953 2 লফরাুয



3847 19578913712810136 মভাছাাঃ জামভরা খাতুন ভজজযন আব্দরু 11/13/1957 5 দলিণ দালয়ায া

3848 19538913712808849 মভাছাাঃ পজজরা খাতুন ভজজযন খাতুন জছয়দ আরী 1/1/1953 5 উত্তয কান্দরুী

3849 19528913712814887

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ গুর খাতুন নজজভজিন 12/31/1952 9 কুচলনাা

3850 19518913712814924

মভাছাাঃ মখাযমদা 

মফগভ মদরতন মনছা লখলদয মভাল্ল্া 12/31/1951 9 কুচনীাা

3851 19498913712814807

মভাাঃ আপজার 

মামন ছলফযন চা াঁন লভয়া 12/31/1949 9 কুচনীাা

3852 19478913712813024 মভাাঃ লযাজরু ইরাভ উলছয়া পলছয উজিন 1/30/1947 8 দলিণ কান্দরুী

3853 19508913712815560 মভাাঃ মকান্দয ুযতন আব্দরু 2/5/1950 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3854 19508913712809605 মভাছাাঃ ছামরা মফগভ যপুলর লনয়াত আরী 9/3/1950 5 উত্তয কান্দরুী

3855 19488913712814475 মভাাঃ জয়দুয যভান াইতন আাঃ গলন 1/1/1948 8 দলিন কান্দরুী

3856 19588913712803795 জিতা ভাযাক লনভজী ভাযাক ভমনায ািংভা 4/30/1958 1 ধানাইর

3857 19598913712816277 মভাছাাঃ ছামযা খাতুন ামজযা যলভজিন 1/1/1959 9 বফানীলখরা

3858 19538913712804870 মভাছাাঃ াভছুন নাায ভালছয়া খাতুন ামর উজিন 4/17/1953 2 ধানাইর

3859 19578913712812238 মভাছাাঃ আলিয়া মফওয়া

মভাছাাঃ 

আমনায়াযা

মভাাঃ ভফগুর 

মামন 5/6/1957 7 ফামগযলবটা

3860 19588913712813942 শ্রী ভায়া যাণী মদ ননী ফারা মদ লযনাথ মদ 6/12/1958 8 জগৎুয

3861 19528913712807303 মভাছাাঃ জহুযা খাতুন খামতভুমন্নছা ভলয উজিন 1/1/1952 4 চাামঝাা

3862 19578913712808313 মভাছাাঃ ুমরভা খাতুন ামজযা ছামদক আরী 1/1/1957 4 দালয়াযা নয়াাা

3863 19568913712807724 মভাছাাঃ ামভদা খাতুন

মভাছাাঃ 

তলভজন মনছা আলপর উজিন 1/18/1956 4 চাামঝাা

3864 19528913712803140 মভাছাাঃ আমভরা খাতুন কলযপুর খাতুন আমভজ উিীন 7/27/1952 1 উত্তয ধানাইর

3865 19478913712813540 মভাাঃ আজভত আরী জকতুযী ভচ উজিন 3/21/1947 8 দলিন কান্দরুী

3866 19568913712815675 নুয মভাাম্মদ মভাাঃ জলফতন ইুফ আরী 8/5/1956 9 মছাট ভালরজঝ কান্দা

3867 19478913712811443 মভাছাাঃ য বানু আয়া ভয উজিন 3/1/1947 6 উত্তযদালয়ায া

3868 19528913712817301 আব্দু ারাভ জলভরা খাতুন গময আরী 5/10/1952 6 উত্তয দালয়ায া

3869 19478913712815001 মভাছাাঃ ুলপয়া খাতুন যামফয়া খাতুন জাভার উিীন 12/31/1947 9 কুচনীাা

3870 19578913712810797

মভাছাাঃ ভমনায়াযা 

খাতুন ভজজযন নুন ুমখ 3/1/1957 5 দলিণ দালয়াযা

3871 19533313031831902 মভাাঃ কলপর উজিন

মভাাাঃ কভরা 

খাতুন লপউজিন 2/1/1953 5

গ্রাভাঃ উত্তয কান্দরুী, 

মাাঃ কান্দরুী

3872 19528913712803896 মভাাঃ ভজজফয যভান খলফযন মনছা মভাক্তায আরী 6/15/1952 1 ধানাইর

3873 19428913712817242 মভাছাাঃ যামফয়া নূযজাান নাজজয মামন 2/6/1942 7 ফামগযলবটা

3874 1477585457 ামজদা মফগভ জলরুন মফগভ জজন্নাত আরী 4/10/1959 1 ধানাইর

3875 19408913712000003 মভাছাাঃ মপরুজা মফগভ ভামরছা মফগভ কলপর উজিন 10/12/1940 9 কুচনীাা

3876 19488913712808031 মভাাঃ অলছভজিন ছালভযন নীর ভাভুদ মখ 6/10/1948 4 দালয়াযা নয়াাা

3877 19588913712807492 শ্রীভলত কানন ফারা

কুুভ যানী 

ার জমগস্বয ার 3/4/1958 4 চাামঝাা

3878 19558913712815279 মভাছাাঃ ছলখনা যলতন দয উিীন 4/3/1955 9 কুচনীাা

3879 19448913712814947 মভাাঃ জলভয উজিন জলভন মনছা যজফ আরী 1/7/1944 9 কুচনীাা

3880 19568913712803943 মভাছাাঃ ন্তাপুর ামফলন খাতুন লনয়াভত আরী 5/10/1956 1 ধানাইর

3881 19568913712815118 মভাাঃ আব্দরু কলযভ আমফদা ভইজ উজিন 3/2/1956 9 কুচনীাা

3882 19538913712815038

মভাাঃ মভাপাজ্জর 

মামন ছালতন রার ভাভুদ 5/10/1953 9 কুচনীাা

3883 2370761195 মভাাঃ আলপর উজিন আল্পনা াইতুল্ল্া 2/1/1953 9 কুচনীাা

3884 19468913712815111 মভাাঃ আভজাদ আরী আয়া খাতুন আাঃ গলন 3/2/1946 9 কুচনীাা

3885 19558913712813977 শ্রী ভৃনার কান্ত দত্ত

শ্রীভলত ুনতী 

যানী দত্ত ভাখন চন্দ্র দত্ত 7/10/1955 9 কুচনীাা

3886 19588913712815213 মভাছাাঃ ছাাযা খাতুন

মভাছাাঃ ভলভযন 

মনছা ামপজ উজিন 3/2/1958 9 কুচনীাা

3887 19528913712815256 মভাাঃ আজজভজিন

মভাছাাঃ 

আজজযন উভান 1/1/1952 9 কুচনীাা

3888 19428913712814314 আব্দযু মযজ্জাক আইতন মনছা ভলক ভাভুদ 10/5/1942 8 কুচনীাা

3889 3313027363 মভাাঃ ইব্রালভ মখ ভলযচ পুর ামপজ উজিন 11/10/1944 9 কুচনীাা

3890 19548913712814854 মভাাঃ আব্দরু কলযভ কভরা খাতুন ছফয উিীন 12/31/1954 9 কুচনীাা

3891 19528913712815284 মভাাঃ মভাাম্মদ আরী জলভরা তলভজ 1/1/1952 9 কুচনীাা

3892 19498913712815373 মভাাঃ কাভার উজিন জমুরখা কলপর 7/6/1949 9 কুচনীাা

3893 19473323022598496 মভাাঃ জইভত আরী

মভাাাঃ জলযনা 

খাতুন াাভত আরী 12/28/1947 9 কুচনীাা



3894 8201793034

মভাাঃ ায আরী 

পলকয আজজরুন মনছা যলভ মখ 5/13/1940 9 কুচনীাা

3895 19528913712815247 মভাছাাঃ ভামজদা খাতুন মভাছাাঃ কাজরী ভইভ উজিন 6/2/1952 9 কুচনীাা

3896 19428913712807176 মভাাঃ ফলছয উজিন আমভনা নলছভজিন 3/12/1942 4 চাামঝাা

3897 2371535895 মভাছাাঃ যামদা মফগভ লযা ভমনায়ায মামন 8/17/1952 2 ধানাইর ভাদাযুয

3898 19328913712811980 মভাছাাঃ জহুযা মফগভ আছভন মনছা ছলরভ উজিন 3/2/1932 7 ফামগযলবটা

3899 19508919031053239 মভাছাাঃ পুরভারা পামতভা আাঃ যাজ্জাক 1/1/1950 7 ফামগযলবটা

3900 8674979300 ভামজদা মফগভ কভরা ভুলর মখ 5/8/1957 3 ধানাইর

3901 19508913712815524 মভাছাাঃ কুরছুভ জমফদা কলরভ উজিন 1/17/1950 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3902 19428913712803860 মভাাঃ পুরু ভাভুদ পুরভলত লভভত আরী 10/10/1942 1 ধানাইর

3903 19498913712803115 মভাছাাঃ ামজযা মফগভ ভলযন মনছা

আউ উিীন 

মখ 10/9/1949 1 ধানাইর

3904 19558913712810023 মভাাঃ জারার উিীন ামজযা খাতুন যাজ ভাভুদ 3/12/1955 5 দলিণ দালয়াযা

3905 19438913712812599 মভাছাাঃ ভভতা

মভাছাাঃ 

পুরভারা মভাতামরফ 1/11/1943 7 ফামগযলবটা

3906 19588913712812508 মভাছাাঃ আমরছা খাতুন

মভাছাাঃ 

আলভযন আাঃ আজজজ 2/3/1958 7 ফামগযলবটা

3907 19518913712814882 মভাছাাঃ নলরা খাতুন কভরা খাতুন ছফয উজিন 12/31/1951 9 কুচনী াা

3908 19528913712816468 মভাছাাঃ পুমরছা খাতুন নয়জান ফছয উিীন 7/9/1952 9 বফানী লখরা

3909 4171562350 মভাছাাঃ াওয়া খাতুন ছলতন ভলপজ উজিন 11/10/1932 6 দালয়ায া উত্তয

3910 19578913712810907 মভাছাাঃ আমজা খাতুন

মভাছাাঃ জমফদা 

খাতুন

মভাাঃ আজগয 

আরী 6/7/1957 6 উত্তয দালয়ায া

3911 19568913712807533 শ্রী াধন ার লভরন যানী ুমভন ার 2/3/1956 4 চাামঝাা

3912 19528913712815425 মভাাঃ আাঃ যউপ আয়া আাঃ যভান 3/30/1952 9 কুচনী াা

3913 19578913712815426 মভাছাাঃ আমভনা মফগভ মভাছাাঃ পামতভা আফুর মামন 3/2/1957 9 কুচনী াা

3914 19388913712807506 শ্রীভলত লপ্রয় ফারা লনযল ভাখন ান 3/4/1938 4 চাামঝাা

3915 19278913712812174 আফুর কামভ উপ মফওয়া যজফ আরী 4/2/1927 7 ফামগযলবটা

3916 19428913712812176 মভাছাাঃ ভজজরা খাতুন ুখী খাতুন মভাজামম্মর ক 2/2/1942 7 ফামগযলবটা

3917 19528913712811638 মভাছাাঃ ভলযন মফগভ মভাছাাঃ তলযন ফাায আরী 1/1/1952 7 ফামগযলবটা

3918 19528913712811007 মভাাঃ ভন্জ ুলভয়া জজরাতুন মনছা মজানাফারী 2/15/1952 2 দালয়ায া

3919 19338913712804314 মভাাঃ মভাজামম্মর ক জলভরা খাতুন ভময়জ উজিন 5/12/1933 2 লফরা ুয

3920 19538913712808110 মভাাঃ মভাজামম্মর ক জলফয়া খাতুন এপাজ উজিন 3/1/1953 4 দালয়াযা নয়াাা

3921 19388913712804410 মভাছাাঃ ছাভছুন্নাায তলছভন মনছা মতাজামম্মর ক 8/5/1938 2 লফরা ুয

3922 19568913712812096

মভাাঃ আজজজরু 

ইরাভ ভত বানু লযাজ উজিন 6/19/1956 7 ফামগযলবটা

3923 19453323012580130

মভাাঃ 

আকতারুজ্জাভান

ভৃত- ারা 

খাতুন ইভায উজিন 12/5/1945 5 উত্তয কান্দরুী

3924 19578913712813254 মভাছাাঃ অজপুা খাতুন চভক পুর আনুল্ল্া 4/27/1957 8 দলিণ কান্দরুী

3925 19508913712809085 মভাাঃ ালফফুয যভান

মভাছাাঃ ামজযা 

খাতুন যলজ উিীন 1/2/1950 5 উত্তয কান্দরুী

3926 19328913712814029 শ্রী ভায়া যাণী মদ িীয ফারা দত্ত য চন্দ্র দত্ত 2/20/1932 8 দলিন কান্দরী

3927 19578913712814135 মভাছাাঃ লদা মফগভ

মভাছাাঃ রুলয়া 

মফগভ

মভাাঃ ভময 

আরী 4/20/1957 8 দলিন কান্দরুী

3928 19528913712813612 মভাাঃ ছামদক আরী াাযা খাতুন ামছন আরী 3/15/1952 8 দলিণ কান্দরুী

3929 19458913712809706 মভাাঃ ছাভছুর ক

মভাছাাঃ 

আরপান ইজাভজিন 6/7/1945 5 উত্তয কান্দরুী

3930 19578913712809817 মভাছাাঃ ভামরনচা

মভাছাাঃ ান 

পুর মামচন মদওয়ানী 1/1/1957 5 উত্তয কান্দরুী

3931 19538913712814465 মভাছাাঃ আমভনা ভন মনছা আাঃ যভান 1/1/1953 8 দলিণ কান্দরুী

3932 19568913712809729 মভাছাাঃ ায়মফনী ভারঞ্চ আইজজিন 2/1/1956 5 উত্তয কান্দরুী

3933 19402693717212494 মভাাঃ মভাজামম্মর ক লয়ালর মফগভ

অয়াজ উজিন 

যকায 9/18/1940 5 উত্তয কান্দরুী

3934 19468913712804472 আময়া খাতুন নজজভন মনছা আলক ভাভুদ 11/10/1946 2 লফরাুয

3935 19588913712814409 মভাছাাঃ মযামকয়া মভাছাাঃ জলভরা মভাাঃ ইউনুছ 1/1/1958 8 দলিণ কান্দরুী

3936 19528913712807246 মভাাঃ জহুরুর ক

মভাছাাঃ 

খামতভন মনছা তলছয উিীন 3/19/1952 1 চাামঝাা

3937 19528913712807166 মভাাঃ মভাজাপয আরী মপরু লফলফ মভাাঃ ভলয উজিন 6/28/1952 1 চাামঝাা

3938 19488913712807471 মভাাঃ আাঃ ছাভাদ ছালভযন আজজজর ক 4/5/1948 1 চাামঝাা

3939 19538913712816590 মভাাঃ ভকফুর মামন তামযা ফানু াভছুর ক 1/12/1953 1 উত্তয ধানাইর

3940 19588913712809055 মভাছাাঃ আমভরা খাতুন জলযনা খাতুন আফুর হুমন 2/7/1958 5 উত্তয কান্দরুী

3941 19538913712814422 মভাাঃ চা াঁন লভয়া যপুলর মফওয়া জীভ উজিন 1/1/1953 8 দলিণ কান্দরুী



3942 19558913712815899 পজরুয যভান ভলভযন মফওয়া ভলয উিীন 1/1/1955 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3943 19568913712814251 মভাাঃ ভলপজর ক মভাছাাঃ ভকপুর মভাাম্মদ আরী 10/1/1956 8 দলির কান্দরুী

3944 19588913712813228 মভাছাাঃ পুমরছা মগারভন ভছউিীন 4/15/1958 8 জগৎুয

3945 19488913712803218 মভাছাাঃ নলছভন মফগভ

মভাছাাঃ জলভরা 

খাতুন নলছভ উজিন 3/1/1948 1 ধানাইর

3946 19478913712816257 মভাছাাঃ লপরুজা মফগভ যালফয়া যলছ উজিন 1/1/1947 9 বফানী লখরা

3947 19578913712813311 মভাছাাঃ ভজজযন মফগভ ছলখনা মফগভ ভমর মখ 5/3/1957 8 জগৎুয

3948 19478913712814020 শ্রী কল্পনা যানী মদ ুনীলত ফারা মদ ী মভান মদ 4/29/1947 8 জগৎুয

3949 19558913712815784 ারভা মফগভ মভাছাাঃ ালপয়া

মভাাঃ লযাজ 

উিীন 1/27/1955 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3950 19518913712814920 মভাছাাঃ ছপুযা মফগভ আছীয়া মফগভ ওয়াজ উিীন 12/31/1951 9 কুচনীাা

3951 19438913712814503 মভাাঃ আউয়ার লভয়া ালরভা মফগভ আজজজযু যভান 4/13/1943 9 কুচনী াা

3952 19428913712814001 শ্রী মপারী যানী মদ

যনদা ুন্দযী 

ার দুগ মাচযন ার 10/15/1942 8 জগৎুয

3953 19278913712813515 মভাছাাঃ কময়দ বানু

মভাছাাঃ ভয়ভনা 

মফগভ ভগয আরী 8/9/1927 8 দলিন কান্দরী

3954 19523323007161010 মভাাাঃ যামরা জমফদা মযদাজ উজিন 1/1/1952 9

গ্রাভ: বফানীলখরা, মা: 

কুচনীাা

3955 19438913712810814

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ

মভাছাাঃ খাত 

মফওয়া আাঃ ালকভ 4/3/1943 6

গ্রাভাঃ উত্তয 

দালয়াযা ,মাাঃ 

ধানাইর

3956 19588913712804323 মভাছাাঃ ুলপয়া মফগভ আমভনা খাতুন

মভাাঃ অলছভ 

উজিন 6/12/1958 2 লফরাুয

3957 19508913712811404 মভাাঃ মতাপাজ্জর ক

মভাছাাঃ 

মভযাজা খাতুন মভাাঃ আব্দরু ক 1/1/1950 6 উত্তয দালয়াযা

3958 19368913712807425 মভাাঃ আজজজযু যভান মভাছাাঃ উযপুর ভলজজিন 3/2/1936 4 chapajhora

3959 19528913712806662 মভাছাাঃ আপুজা মফগভ খুমদজা মফগভ

মভাাঃ আজগয 

আরী 6/4/1952 3 ধানাইর

3960 19528913712804368 মভাছাাঃ পুযা ঝভ খাতুন কলছভজিন 5/15/1952 2 লফরাুয

3961 19578913712807177 মভাছাাঃ আলছয়া খাতুন ালরভা খাতুন আভীয াভজা 6/22/1957 4 চাামঝাা

3962 19368913712803407 মভাছাাঃ জমুরখা খাতুন মনছা খাতুন ভুনছয আরী 9/8/1936 1 ধানাইর

3963 19588913712808867 মভাছাাঃ ামজযা খাতুন

মভাছাাঃ নিংপুর 

মনছা মভাাঃ শুকুয ভাভুদ 2/10/1958 5 উত্তয কান্দরুী

3964 19578913712806631 মভাছাাঃ াজজয়া মফগভ তলছযন মনছা াদু মক 7/4/1957 3 ধানাইর

3965 19538913712808465 মভাাঃ লযপ উজিন রুপলর মভাাঃ ছফয উজিন 6/10/1953 4

গ্রাভাঃ দালয়ায া 

নয়াাা, মাাঃ 

ধানাইর ফাজায, 

উমজরাাঃ 

জঝনাইগাতী,মজরাাঃ 

মযুয।

3966 19588913712810040 মভাছাাঃ ালভতুন মভাছাাঃ জলভমর ছামদক আরী 4/3/1958 5 দলিণ দালয়াযাা

3967 19588913712803602 মভাছাাঃ জমফদা মফগভ

মভাছাাঃ 

খলফফযন মনছা ভুক্তায মামন 12/31/1958 1 ধানাইর

3968 19528913712816237 মভাাঃ ইউুপ আরী আয়া খাতুন নজজভউজিন 3/20/1952 9 বফানীলখরা

3969 19488913712814793 মভাছাাঃ জলভরা খাতুন কলছভন আাম্মদ আরী 12/31/1948 9 কুচনীাা

3970 19548913712815549 মগারাভ মভাস্তুপা আলিয়া খাতুন আাঃ কলযভ 5/10/1954 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3971 19558913712815515 আজজজর জহুযা মফওয়া আাঃ ছারাভ 2/3/1955 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3972 19478913712810973 মভাাঃ লগয়া উজিন ভলভযন মনছা মখাযমদ আরী 3/2/1947 6 উত্তয দালযয়াযা

3973 19578913712811002 মভাছাাঃ যালরা যলভা আজজভজিন 5/3/1957 6 উত্তয দালযয়ায া

3974 19578913712810902 মভাছাাঃ নলমরখাতুন ছালভন াফদুর আরী 7/11/1957 6 উত্তয দালযয়ায া

3975 19538913712806178 মভাাঃ আাঃ খামরক জমফদা খাতুন মভমছয উজিন 8/10/1953 3 ধানাইর

3976 2821279557 মভাছাাঃ ভতলরভা খাতুন ছাইযন মনছা ভলপজর ক 3/25/1947 6 উত্তয দালয়ায া

3977 19588913712804959 মভাছাাঃ আনাযা খাতুন ভামরকা ছইভজিন 3/23/1958 2 লফরাুয

3978 19378913712813819 মভাাঃ ভকমছদ আরী

মভাছাাঃ ভলভযন 

মনছা ভমছায আরী 10/22/1937 8 দলিণ কান্দরুী

3979 19598913712811819 মভাছাাঃ আমভনা খাতুন জমফদা খাতুন

আপাজ উিীন 

ভন্ডর 4/1/1959 7 ফামগয লবটা

3980 19588913712807434 মভাছাাঃ ছলখনা মফগভ

মভাছাাঃ 

মগারা জান ময়দ আরী 2/3/1958 4 চাামঝাা



3981 19528913712811900 মভাাম্মদ আরী অজপা খাতুন ভকমছদ আরী 3/3/1952 7 ফামগময লফটা

3982 19528913712804014

মভাাম্মদ উফায়দুর 

ইরাভ

মভাছাাঃ মযজজয়া 

মফগভ যভজান আরী 2/15/1952 2 লফরাুয

3983 1921133862 মভাছাাঃ আয়া খাতুন মাভবান আপছায আরী 12/12/1947 3 ধানাইর

3984 19558913712810994 মভাাঃ জীভ উজিন

মভাছাাঃ 

ঝযপুরী মফওয়া ভয়দান আরী 11/8/1955 6 উত্তয দালযয়াযা

3985 19578913712815617 মভাছাাঃ আমফদা ভলভযন অিন আরী 5/12/1957 9 মছাট ভালরজঝকান্দা

3986 19578913712811350

মভাছাাঃ আমনায়াযা 

মফগভ

মভাছাাঃ মতাতা 

লফলফ ইয়াকুফ আরী 2/1/1957 6 উত্তয দালযয়ায া

3987 3721302598 মভাছাাঃ ইযপুলর আলছযন ভলজ 2/1/1957 6 উত্তয দালযয়ায া


