
ক্রঃনং নাম পিতা/স্বামী’র নাম
পুরম্নষ/ম

পিলা
পিশা গ্রাম ওয়ার্ ড নং ইউপনয়ন এন.আই.পর্ নম্বর প াক্তার পমাবাইল নং সংযুক্ত পর্লাররর নাম

পর্লাররর পমাবাইল 

নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ পমাঃ ইন্দাল পশখ মৃত অপখলুপিন পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫০৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২ নুরজািান মৃত আলী আিম্মদৎ
মপিলা

গৃপিনী বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৭০৮ 1992232933 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩ পমাঃ জয়নুিীন পমাল্যা মৃত নুব পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫১৮৫ 1838432852 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪ পমাঃ ইউসুফ পশখ পমাঃ শুকুর পশখ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ১৯৯১৫৫১৫৭২৫০০০৮০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫ পমাঃ সুমন পবশ্বাস পমাঃ মুমত্মাজ পবশ্বাস ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৫০০১০০০ 19161615223 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬ পমাঃ মপিদুল মৃত রারিন ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৭৪ 1924395733 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭ ইমরান পিারসন মৃত পমাছারিি পিারসন ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ১৯৯৭৫৫১৫৭২৫০০১৪০০ 1923985288 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮ ররমচা মৃত শািাজান ।। গৃপিনী বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬০২৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯ পমাঃ আসলাম পমাঃ শুকুর আলী ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৫০৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০ মরনায়ারা পমাঃ জয়নাল আরবপদন খান
মপিলা

গৃপিনী বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬০২৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১ পমাঃ পমাজাফ্ফর পিারসন পমাল্যা মৃত বপছর উিীন পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৮৪১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২ পমাঃ মপনরম্নজ্জামান পমন্টু পমাঃ পশারয়বুর রিমান ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৯৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩ পমাঃ িাসু পমাল্যা মৃত জাপমর পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬২৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪ পমাঃ আজাদ পমালস্না আিরম্মদ পমালস্না ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ২৬৯৪৮০৭৯৮৪৭৪৬ 1716537927 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫ পমাঃ লুৎফর রিমান মৃত আফসার পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৪৯৬ 1704572561 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬ পমাঃ ইয়াপসন পশখ মৃত পজতু পশখ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫২৫০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭ জািাঙ্গীর পমাল্যা মৃত মরয়নুিী পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫২০৩ 1789221282 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮ পমাঃ ফজলু পমাল্যা মৃত িপরম পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬১৭২ 1740994054 পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯ পমাঃ িাররজ উিীন পবশ্বাস মৃত আছমত পবশ্বাস ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬২০২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০ পমা: সাইফুল পমা: রইচ পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৯৫৭০৮১৭১১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১ পমাঃ িামরম্নল মুন্সী মৃত কুতুব মুন্সী ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৩৪০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

মাগুরা পজলার মাগুরা সদর উিরজলা খাদ্য বান্ধব িম ডসূচীর সুপবধার ািীরদর িাল নািাদ তাপলিা



২২ পমাঃ আব্দুল খাঁ পমাঃ আব্দুল মালু খা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬৫৭

1980919123

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩ পমা: ফল্লব িায়দার মপছউর ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫৪১৬৫৯৪৬১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪ পমা: িারর জ পমাল্যা পমা: রপফকুল পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৩২৯১৫৬৯৩৬০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫ পমাঃ মুসা পমাঃ িাদান ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৮২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬ পমাঃ শপফকুল ইসলাম মৃত মিরলছ পশিঃ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬৪৪

1716537927

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭ পমাঃ এিলাছ পমাল্যা মৃত আবুল পিারসন ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫১০৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮ পমাঃ আরব আলী‘ পমাঃ জাপমর ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬২৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯ পমাঃ জাফর পমাল্যা মৃত মিরছদ পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬১৫

1990294289

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০ মারলিা পমা: আছাদ পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬২১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১ পমাঃ রানা পমাল্যা পমাঃ পরজাউল িপবর ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫১০৭

1992867075

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২ পমাঃ িান্নান পমালস্না পমাঃ িপন পমালস্না ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৬২৭

1957536605

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩ পমাঃ পবিস্নব পমালস্না পমাঃ িালাম পমালস্না ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৩২৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪ আপরকুল পমাঃ আিরাম পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯১১

1862693782

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫ রূিালী িার ীন আনারম্নল মন্ডল
মপিলা

গৃপিনী বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৭১০

1952559804

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬ পমাঃ পলটন পমাঃ পমাতারলব পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৯৮

1961109976

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭ আরয়শা খাতুন পমা: লালন পময়া ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৯৯১৬০০৬১৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮ পমাঃ িি পশখ মৃত অপখলুপিন পশখ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫০৩০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯ জাপির পিারসন পমাল্যা জহুর পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬২৬৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০ পমাঃ বাবর পমাল্যা পমাঃ আিবর পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯০৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১ পমাঃ সুমন পিারসন পমাঃ ওপিদুল ইসলাম ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৫৩০

1927167364

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২ পমাঃ এরশাদ পমাল্যা পমাঃ নাপসম পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫০৬২

1838279625

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩ পমাঃ িাসান মৃত বদর উপিন পসখ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৫০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৪ পমাঃ পিছমত পমাল্যা মৃত পমম্বার পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬০৮৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৫ মপজদ পমাল্যা মৃত ইব্রািীম পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৭৮৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৬ পমাঃ িপরম মৃত রারিন ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৭২

1923332020

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৪৭ পমাঃ সুকুর আলী মৃত ওপিলউপিন পশখ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৬৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৮ পমাঃ পমরছর মৃত বদর উিীন পশখ ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৯৭১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৯ পমা: বাপসরুল ইসলাম মসরলম পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৮৬৯১৬৮২২৩৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫০ পমাঃ সািাম পিারসন পমাঃ পসরিন্দার মুপন্স ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫২৬৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫১ পমাঃ ওপিদুর রিমান পমাঃ নারদর পবশ্বাস ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৮৩৪

1766847468

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫২ পমাঃ খপলল পমাল্যা পমাঃ িারসম পমাল্যা ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫০৮৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৩ বাবুল পবশ্বাস মৃত খপলল পবশ্বাস ।। কৃপষ বারাপশয়া ১ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৫৪৩৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৪ রানু রাণী পসংি রায় িলাশ পসংি রায়
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৭২৯

1763971608

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৫ পমাঃ আলাপমন পবশ্বাস পমাঃ পমজানুর রিমান পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ পূব ড সীতারামপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৫৯৩

1703987012

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৬ পমাঃ নাটুল ফপির মৃত িরফল ফপির ।। কৃপষ পূব ড সীতারামপুর ২ বপিয়া ১৯৭৫৫৫১৫৭২৫০০০০০০

1700907034

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৭ রীনা খাতুন পসরাজ পবশ্বাস
মপিলা

গৃপিনী পূব ড সীতারামপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৮৮৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৮ সরমন কুমার িাল মৃত মরনারঞ্জন িাল
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৮৯৮

1763334086

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৫৯ পমাঃ আক্কাছ পশখ মৃত আছালত পশখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫০৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬০ আলম পশখ মৃত পবদন পশখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৮৯৭

1993580310

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬১ পমাঃ পসরাজ পশখ মৃত প লু পশখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫৫৩

1748288696

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬২ পমাঃ ততয়ব পমাল্যা মৃত ছারদি পমাল্যা ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৬৩২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৩ পসালাইমান পশখ আরয়ন উিীন পশখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৮৪৪

1850069665

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৪ পমাঃ জাপিদ পসখ পমাঃ আপজজ পসখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৬৬৮

1791137884

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৫ পমাঃ মপতয়ার পবশ্বাস মৃত িাচু পবশ্বাস ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৬৪৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৬ রূিালী রাণী ফপির চাদ ।। কৃপষ নারায়নপুর ২ বপিয়া ৪১৯১৬০১৪৬৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৭ িারসম আলী খাঁন আব্দুল বাপরি খাঁন ।। কৃপষ নারায়নপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৫৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৮ পমাঃ পজয়াউর রিমান পমাঃ জালাল উপিন পবশ্বাস ।। কৃপষ

পূব ড সীতারামপুর

২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৯৫৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৬৯ পমাঃ আপলমুপিন পবশ্বাস মৃত পচতন পবশ্বাস ।। কৃপষ নারায়নপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৫৫৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭০ পমাঃ দপবর পিারসন মৃত আরবর পিারসন পবশ্বাস ।। কৃপষ নারায়নপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৫৭৬

1780306076

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭১ পমাঃ এরশাদ খাঁন পমাঃ জাফর আলী খাঁন ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৩৮৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৭২ মপরয়ম পবিম পমাঃ অপলয়ার পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫৮৩

1731819253

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৩ পমাঃ িালাম পশখ মৃত পবদন পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৬০৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৪ রমজান পমাল্যা মৃত বািাজপিন পমালস্না ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৩৬৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৫ িরমলা পমাঃ আপতয়ার পশখ
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫৫৯

1994602295

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৬ বপবতা পবিম আছমত পশখ ।। গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫৫২

194641429

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৭ পমাঃ মপনরম্নল ইসলাম পমাঃ রমজান পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৮ পমাঃ আজাদ পশখ পমাঃ আিবর পশখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৯১৭

1874405232

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৭৯ িলান কুমার পসংি রায় মৃত িররন্দ্র নাথ পসংি রায় ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৭২৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮০ মন্নু মপলস্নি মৃত চাঁদ আলী ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৩১৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮১ পমাঃ িাপফজার রিমান মৃত খারদম আলী পবশ্বাস ।। কৃপষ পূব ড সীতারামপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৮৪০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮২ মপজডনা খাতুন পসরাজ খান
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৪৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৩ সুন্দরী পবিম আঃ সাত্তার পসখ ।। গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭২৮৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৪ মুরাদ পশখ মৃত আব্দুল িাপিম পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৮৪৭

1921774347

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৫ দুজডন মন্ডল মৃত িানন চন্দ্র মন্ডল ।। কৃপষ নারায়নপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৪৪৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৬ িাপছনা পবিম  পমাঃ আিবর পশখ
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫৪৯

1704645593

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৭ ইউনুস পশখ িপমর উপিন পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭১৪৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৮ মাসুদ ফপির মৃত িপফল উপিন ফপির ।। কৃপষ পূব ড সীতারামপুর ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৯০৬

1799587616

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৮৯ রপিমা পবিম পমাঃ পসািরাি পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৭৮৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯০ পনপখল চন্দ্র িাল পিাপবন্দ চন্দ্র িাল
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৭৪৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯১ নারায়নচন্দ্র পবশ্বাস মৃত  জিপর পবশ্বাস ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৩২২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯২ পমাঃ ইমরম্নল পবশ্বাস মৃত িওছার পবশ্বাস ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৬৩৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯৩ পমাঃ নপজর পশখ পমাঃ ইসলাম পশখ ।। কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৭৫৩

1960031615

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯৪ পমাঃ িাপববুর রিমান মৃত পমাঃ আফসার উপিন 

পবশ্বাস

।। কৃপষ ২ বপিয়া ২৬১৭২৩৯২৪৬২৯৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯৫ আঃ িাই িাপলম পবশ্বাস ।। কৃপষ ২ বপিয়া ২৬১১৮৮৪৫৩৮৪২৬

1964598773

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯৬ িাপসয়া পবিম পমাঃ রাজ্জাি পশখ
মপিলা

গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫৬৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৯৭ ঝন ডা জালাল পশখ ।। গৃপিনী বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৫২৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯৮ পমাঃ মান্নান পসখ পমাঃ আরয়নপিন পসখ
পুরম্নষ

কৃপষ বরই ২ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৬৭৬৭

1964652806

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৯৯ মাছুদ রানা আবু তারলব পশিদার ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৮৭

1953345513

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০০ পমাসাঃ খারলদা পবিম (শািানা) পমাঃ পতাফারজ্জল পিারসন
মপিলা

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪২৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০১ পসপলম পমাল্যা সাইফুর পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ১৯৮৪৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০২ বাবু পবশ্বাস মৃত জহুর পবশ্বাস ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৩৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৩ জািাঙ্গীর পিারসন আবু বক্কার পমালস্না ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮১৭৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৪ পমাঃ আছাদ পশিদার পমাঃ ওপিদ পশিদার ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৫৪৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৫ পমাঃ শপরফুল ইসলাম খাঁন মৃত মপতয়ার রিমান খাঁন ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৩০০

1792366541

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৬ িনিপত বালা মৃত নরওন বালা ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৪৩১

1777106698

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৭ পমাঃ মান্নান পবশ্বাস পমাঃ আপজজ পবশ্বাস ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৬৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৮ পমাঃ জাপির পিারসন পমাঃ মিবুল পিারসন পমালস্না ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৬৮৭

1781062887

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১০৯ পমাঃ আরনায়ার পমাল্যা মৃত রওশন পমাল্যা ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৭৯৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১০ সিারদব লস্কর মৃত িপরিদ লস্কর ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৪৩৮

1882405363

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১১ িামরম্নল ইসলাম মৃত পছারাব পবশ্বাস ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮২৫৮

1728718507

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১২ সাধন পবশ্বাস িপরমল পবশ্বাস ।। কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ৭৭৯৫২১০০৭৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৩ রাজ্জাি পবশ্বাস মৃত জহুর পবশ্বাস ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮১৭৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৪ পমািম্মদ পবশ্বাস মৃত জহুর পবশ্বাস ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৩৫৪

1960031454

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৫ পখািন পশিদার মৃত আক্কাচ পশিদার ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৩৯৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৬ শ্রী স্বিন কুমার শীল বারজন্দ্রনাথ শীল ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৪৯২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৭ পরনুিদ পবশ্বাস িঞ্চানন পবশ্বাস ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮১৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৮ পবনদ শীল মৃত জয়রদব শীল ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮১১৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১১৯ সঞ্জীবন পবশ্বাস সাির বাসী ।। কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯১১৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২০ পসারিল পমাল্যা আপজজার রিমান ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮১৭৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২১ পমাঃ নান্নু পমালস্না পমাক্তার পমালস্না ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৪০

1934261641

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



১২২ পমলন পমালস্না পলয়ািত পমালস্না ।। কৃপষ দূি ডাপুর ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭৬১১৯১০৮৮

1715413874

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৩ তবদ্য নাথ পবশ্বাস পবজয় পবশ্বাস ।। কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯০৯৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৪ বাবুল পমাল্যা আবু বক্কার পমাল্যা ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৬১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৫ সাপিদ পবশ্বাস িাপববর পবশ্বাস ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৪৮৩

1869294420

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৬ পমাঃ সাজ্জাদ পমাল্যা পমাঃ মপিউপিন পমাল্যা ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৭৪০

1922840578

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৭ শিীদুল ইসলাম মৃত পসপিি পবশ্বাস ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯২১৬

1733504968

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৮ তপছরপিন পবশ্বাস এয়াকুব আলী পবশ্বাস ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৬৫

1937804301

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১২৯ আঃ ছত্তার পমাল্যা মৃত িাপমদ পমাল্যা ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮১৭৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩০ খারদম পমাল্যা পিালাম পমাল্যা ।। কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ৫৫৪১৬৭৭৪১৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩১ মুসত্মাপফজুর রিমান পমাঃ নাপছরম্নল ইসলাম ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৫০০৮৮০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩২ পমাঃ পমরাজ খাঁন পমাঃ পিমান খাঁন ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ১৯৯৫৫৫১৫৭২৫০০৮৬০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৩ পমাঃ আজাদ পমালস্না পমাঃ সাপিদ পমালস্না ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৬১৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৪ পবপুল পবশ্বাস সুররন্দ্রনাথ পবশ্বাস ।। কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯০৪৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৫ রূিালী পবশ্বাস পিামল পবশ্বাস ।। কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯১১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৬ পরয়াজউপিন পবশ্বাস মৃত আঃ ছামাদ ।। কৃপষ িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮২১৯

1759306827

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৭ রান্না পবশ্বাস আপজজ পবশ্বাস ।। গৃপিনী বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৬৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৮ র্াবলু পমালস্না মৃত আবু বক্কার পমালস্না ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮০৬২

1851215955

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৩৯ ইউনুচ খাঁন আঃ ওদুদ খাঁন ।। কৃপষ বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮২৮৫

1862517231

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪০ সুপফয়া খাতুন তাপরকুল ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৩৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪১ সাপবনা খাতুন পখাররশদ খাঁ ।। গৃপিনী বািবাপিয়া ৩ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৩২১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪২ পবউটি খাতুন আপলম ।। গৃপিনী িাতুপরয়া ৩ বপিয়া ১৯৮২৫৫১৫৭২৫১০০৯০০

1776652876

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪৩ পদিংির পবশ্বাস অসীম পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ রামচন্দ্রপুর ৩ বপিয়া ১৯৯৮৫৫১৫৭২৫০১৮৬০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪৪ িরম্ননা দাস অপধর কুমার দাস ।। গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৮৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪৫ িপবর পশখ আরয়ন উপিন পশখ ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৪১৯১৫২৫৩২০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪৬ পিালাম পিারসন খান মৃত িারসম খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৬৪৪

1787424676

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



১৪৭ পমাঃ শপরফুল পমাঃ পতরছম পমাল্যা ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৯২০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪৮ রপিব পমালস্না রপবউল পমালস্না ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৫২২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৪৯ পমাঃ আঃ রাজ্জাি পমাল্যা পমাঃ আমরজদ পমাল্যা ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০২২৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫০ পমাঃ ইিবাল পমাল্যা মৃত খারলি পমাল্যা ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৮১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫১ পমাঃ আিান মন্ডল মৃত শািাদৎ মন্ডল ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৬৮১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫২ লাল পমাঃ িারতম পজায়ািডার ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৭২২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৩ পমাঃ মারজদ পশখ মৃত ফারজল পশখ ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৯৩১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৪ আিতার পিারসন শািাদৎ পমাল্যা ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৫৩৫

1772080022

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৫ নুররাল িি মৃত লপতফ পমালস্না ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০১০৪

1926304837

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৬ পমাঃ সপিদ পমাল্যা মৃত  াজন পমাল্যা ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৭ পমাঃ কুদ্দুস আলী পমাঃ মুনছুর পমালস্না ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০১৭৯

1753553140

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৮ পমাঃ মপনরম্নল ছত্তার ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০০০৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৫৯ পমাঃ ওপলয়ার রিমান পমাঃ রউফ ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০০২৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬০ পমাঃ পিলাল উপিন সদ ডার পমাঃ লালন সিডার ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০২৭৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬১ পবলস্নাল পশখ পমাজািার পশখ ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৭৫১

1776716053

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬২ লা লী িপবর পবশ্বাস
মপিলা

গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৫৮১

1777511793

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৩ পমাঃ সারিব আলী মৃত আফসার পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৩১৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৪ পমাঃ মপছয়ার পশখ পমাঃ আফসার পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৮৯৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৫ আব্দুল আপলম মৃত ওপখল উপিন পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৩৪০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৬ পমাছাঃ শুকুরন পমাঃ কুদ্দুস পবশ্বাস
মপিলা

গৃপিনী িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৯৮৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৭ পমাঃ ইমামুল পশখ পমাঃ রারশদ পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৬৮৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৮ পমাঃ আলমিীর পিারসন পমাঃ আরলি পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৯১৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৬৯ ফারতমা পবিম মৃত নইমুিীন পজায়াদ ডার
মপিলা

গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৬৪৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭০ পমাছাঃ জপরনা পবিম পমাঃ অপলয়ার খাঁন ।। গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৭৭৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭১ আব্দুল মান্নান খান মৃত পবশারত আলী খান
পুরম্নষ

কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৫৭৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



১৭২ পমাঃ পমাতারির পমাঃ তারির ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৭০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৩ পমাঃ বপছর খান পমাঃ আপজত খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৯৯৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৪ পমাঃ লাকু খান মৃত বাপরি খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৭৮৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৫ পমাছাঃ ছালমা পবিম পমাঃ মপফজ পশখ
মপিলা

গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৮৭৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৬ এমদাৎ খাঁন মৃত ইনছান আলী খান
পুরম্নষ

কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৫৭১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৭ পমাঃ ওপলয়ার পশখ পমাঃ জামাল উপিন পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৭১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৮ পমাঃ শপিদ আলী খান মৃত ইয়াকুব আলী খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫০০০০০১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৭৯ পমা: জাপিদুল ইসলাম পমা: রারশদ পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ২৮৪১৬৩৫৩৭৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮০ পরজাউল খান ছামসুর খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৫৮৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮১ পমাঃ আবু তারলব খান পমাঃ ইশারত আলী খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৮২৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮২ পমাছাঃ রাপশদা পবিম পমাঃ নজরম্নল ইসলাম ।। গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৯৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৩ মারজদা পবিম পমাঃ িালু পশখ
মপিলা

গৃপিনী বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৮৪১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৪ পমাঃ পিরামত পশখ মৃত লালন পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৯০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৫ আসাদ পমা: রপশদ খান
পুরম্নষ

কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫০৯১৬৫৭৯৯৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৬ পমাঃ সাপিদুল মৃত মারলি পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৭৩৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৭ পমাঃ িাপনফ পশখ মৃত খারলি পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৭২৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৮ পমাঃ পমািন পমাল্যা মৃত িহুর পমাল্যা ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০১৯০

1969804702

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৮৯ পমাঃ চুন্নু পমালস্না মৃত মিরলছ পমালস্না ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৯৫৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯০ পমাঃ বািারম্নল ইসলাম পশখ পমাঃ পছপিি ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৯৩৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯১ পমাঃ জনাব আলী পশখ মৃত পমাঃ তারছর পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৬৮২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯২ পমাঃ পমজানুর পশখ মৃত মিছুর আলী ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৯৩০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯৩ পসরাজ খান পমাসরলম খান ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৬০২

1933185817

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯৪ তাইরজল িারতম পজায়ািডার ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৬৩২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯৫ পমাঃ জাপমর পশখ পমাঃ রজব আলী পশখ ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০২৯৭

1782010922

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯৬ পমাঃ পসপিকুর রিমান পমাঃ আঃ আওয়াল পমালস্না ।। কৃপষ িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০২৯৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



১৯৭ পমাঃ রউি পশখ মৃত পমাঃ আিবার পশখ ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৭৮৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯৮ পমাঃ আিমল পিারসন শািাদৎ পমাল্যা ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৬৬৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

১৯৯ ছারয়রা রপবউল
মপিলা

গৃপিনী িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৫১৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০০ মারজদা খাতুন পখাররশদ পশখ ।। গৃপিনী িাইরিল ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯৮৭৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০১ ছাপবনা ইয়াসপমন পমাঃ পরজাউল পমালস্না ।। গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৯৩১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০২ স্বিন কুমার পবশ্বাস লাল পবিারী পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২২৩৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৩ রাপিলা পবিম মৃত ইমরাত পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১০৪৩

1798044533

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৪ পজবলু পমালস্না মৃত মপমন পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৩৯০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৫ পমাছা: সুপফয়া খাতুন পমা: পিালাম পবশ্বাস
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৬৪৪৪১৬০৭৮৪০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৬ পমাঃ পসারিল পমাঃ তছপলম ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৯১৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৭ পবশ্বপজত কুমার পবশ্বাস পবষ্ণুিদ পবশ্বাস
পুরুষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫৪১৬৩৬৯২৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৮ পমাঃ আপমরম্নল পবশ্বাস পমাঃ আিম্মদ পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪৫৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২০৯ পমাছাঃ পরাজী পবিম পমাঃ িফফার পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১১৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১০ নাজমুল পশখ মৃত ওিাব পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪৮৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১১ রূিালী খাতুন পমা: মিরলজ পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৪১৬০৮১২৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১২ পমাঃ আবুল খপলফা মৃত ইমারত খপলফা ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৩৬৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৩ পবদুুৎ কুমার দাস মৃত তবদ্যনাথ দাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৭২৬

1763334385

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৪ আঃ িপণ িাজী িাজী পসরাজুল ইসলাম ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৭৮৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৫ পমাঃ পদপুল পশখ পমাঃ রওশন পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৯১৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৬ চম্পা রানী অরশাি কুমার পবশ্বাস
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১১৪৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৭ পমািন লাল সরিার মৃত ধরনী ধর সরিার
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১০৮৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৮ রাজু আিরমদ মৃত আঃ জপলল পমালস্না ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪৭১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২১৯ শ্রী পদলীি কুমার দাস মৃত মপনপন্দর দাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৩১৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২০ পমাঃ শপিদুল ইসলাম রমজান মপলস্নি ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২১২৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২১ পমাঃ মারজদুল পবশ্বাস মৃত জালাল পবশ্বাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৮৫৫৫১৫৭২৫০০৪৪০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



২২২ পমাঃ ইশারত পশখ মৃত সুমাজুপিন পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪৮২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৩ পমাঃ ওপিদুর জামান মৃত িাপববুর রিমান ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৩৪০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৪ নুরজািান পবিম পমাঃ ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৬৪৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৫ প্রশান্ত পবশ্বাস জীবন ।। গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১০৯১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৬ খন্দিার পফররাজ এলািী মৃত খন্দিার আতর আলী
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৯০৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৭ পমাঃ পসারিল মৃত সালাম ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ২৬৯৯০৩৯৫৭৫১৭১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৮ পমাঃ িাসান আলী ইমারত পমাল্যা ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫০০০০২৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২২৯ অষ্টমী রাণী অরপবন্দু পবশ্বাস
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৮৬৯১৫৯৪৬৬০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩০ পমাঃ বাচ্চু পশখ মৃত জপমর উপিন পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২০৬১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩১ পমাঃ খাইরম্নল ইসলাম (শপরফুল) মৃত জালাল পবশ্বাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৮৫৫৫১৫৭২৫০০৪৪০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩২ পমাঃ জাপিদুল ইসলাম মৃত মুু্ন্সী আঃ লপতফ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ২৬১৩৭৪৯০৭১০৭০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৩ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ জালাল উপিন ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৩৫১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৪ ফপরদ পশিদার মৃত িারান পশিদার ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৫২৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৫ পনমাই চন্দ্র পবশ্বাস মৃত মিারদব চন্দ্র পবশ্বাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১০৪০

1921832474

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৬ তশরলন মৃত িালীিদ চন্দ্র পবশ্বাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪৯৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৭ পমাঃ নারয়ব আলী মৃত বািাজপিন পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২০৫৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৮ নািার পবিম পমাঃ ছরলমান পশখ
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৩৫৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৩৯ পমাঃ পনজাম পশখ মৃত ছুরাি পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪৫৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪০ পমাঃ িফ্ফার পশখ পমাঃ মঙ্গল পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৩২০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪১ ফজলু পসখ মৃত বজলু পসখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪২২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪২ আনছার পশখ মৃত পবতাব্দী পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২০৯৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪৩ সুশামত্ম কুমার সরিার মৃত লপলত কুমার সরিার ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৩৭৫

1734186488

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪৪ ছপব খাতুন পসরাজুল ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৯৩৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪৫ পমাঃ পমাজাম পশখ মৃত পসািরাব ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৭৪১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪৬ আব্দুস সত্তার পমালস্না মৃত রপিম পমালস্না ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১১৭১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



২৪৭ পমাঃ ওসমান পশখ পমাঃ ইিমাল পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৩৭৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪৮ পমাঃ ওপিদুল ইসলাম (টুকু) মৃত শামসুপিন আিরমদ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৮১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৪৯ পমাঃ ইিবাল পিারসন মৃত আঃ আক্কাস মুন্সী ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৩৪৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫০ জহুর পসখ মৃত মিরছদ পসখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১০৪৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫১ সারবলা পবিম পমাঃ িরান উল্লাি পমাল্যা ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৯৭৫৫১৫৭২৫০০৪১০০

1962037610

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫২ পমাঃ পসপলম পমালস্না মৃত সামাদ পমাল্যা ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৩১৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৩ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম মৃত আঃ রপিম ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৫০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৪ রপশদ পশখ মৃত সামাদ পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৪০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৫ পমাঃ িাররজ পশখ মৃত রারিন উপিন ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৮২৬

1789966019

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৬ প ালানাথ পবশ্বাস মৃত- রত পবশ্বাস ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১০৪৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৭ অপিদুল মুন্সী মৃত তিরসর মুন্সী ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৮০৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৮ পমাঃ ফুলপময়া পশখ মৃত এবাদত পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৫৯ পমাঃ আলতাব পিারসন মৃত ইসমাইল পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৫১৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬০ পমাঃ শওিত পশখ পমাঃ মরয়ন উপিন পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২১০৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬১ সাপফয়া খাতুন মৃত সামরসল পবশ্বাস ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৮২১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬২ পমাঃ সররায়ার পবশ্বাস পমাঃ আব্দুল আওয়াল পবশ্বাস ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯১৩৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৩ পমাঃ চান পমালস্না মৃত খপবর পমালস্না ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩০৫৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৪ পমাঃ ছবুর পশখ মৃত সইজপিন ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৯০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৫ পমাছাঃ নািার পবিম পমাঃ আক্কাচ আলী পশখ
মপিলা

গৃপিনী পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৮৪১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৬ লাইপল পবিম পসািরাব পশখ ।। গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৬১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৭ পমাঃ শািীন পবশ্বাস পমাঃ মঞ্জু আলী পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ১৯৮৯৫৫১৫৭২৫০০০০০০

1867382635

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৮ বৃপষ্ট পিররাি আলী
মপিলা

গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৭৪৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৬৯ পরপজয়া খায়রম্নল ইসলাম ।। গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৭১৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭০ পমাছাঃ আরমনা খাতুন পমাঃ তুরাব ।। গৃপিনী পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩৭৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭১ পনিার খারলি পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭৫১৯৯১৫৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



২৭২ পমাছাঃ সারলিা পবিম পমাঃ আব্দুর রপশদ
মপিলা

গৃপিনী পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩০১৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৩ পমাঃ নাপসর পমালস্না পমাঃ আফজাল পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩৫৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৪ পমাছাঃ পমরলনা পবিম পমাঃ রউফ পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩০৮৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৫ সুপফয়া পবিম মান্নান পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৫০০০২০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৬ পমাপমন পবশ্বাস মৃত িাঞ্জু পবশ্বাস ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৮১৪

1859809456

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৭ ফুল পময়া মৃত আজািার ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৫৯৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৮ তহুর পশখ পসাবিান পশখ ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৫৪০

1949205121

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৭৯ পমাঃ িপববর পমালস্না মৃত ইসমাইল পমালস্না ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৯৬৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮০ পমাঃ আব্দুল রসুল মৃত জয়নাল পমাল্যা ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩১৭০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮১ পমা: িািলী পবশ্বাস মৃত রপশদ পবশ্বাস ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯১৩৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮২ আয়নাল পিারসন পমালস্না মৃত আিমল পিারসন পমালস্না ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৬৮০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৩ আরনায়ারা খাতুন পমাঃ মপতয়ার পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৮২৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৪ পমাঃ ইসমাইল পমাল্যা পমাঃ পমাশারফ পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩০৪২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৫ পমাঃ আবু তারলব মৃত পতাবাররি পমাল্যা ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৯৫৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৬ পমা: পমািারিস পমাল্যা মৃত ফরয়জ উপিন ।। গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৬০২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৭ পমাছাঃ জারমনা পবিম মপিম পমাল্যা ।। গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৯১৬৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৮ পমাঃ ইয়াকুব পিারসন পশখ মৃত আপছরপিন
পুরম্নষ

কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩১৭২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৮৯ পমাঃ সািাম মৃত ছারদি পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৯২৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯০ পশখা খাতুন নুরুল ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৬ বপিয়া ৫০৬৩৭৪৭৯৬৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯১ পমাঃ ফজলুর রিমান মৃত ব্রামপদ পশখ ।। কৃপষ আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৫১৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯২ পমাঃ আলমিীর পিারসন মৃত নূরল মৃধা ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৬৯০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯৩ পমাঃ পসরাজ মপলস্নি মৃত সুরত আলী পমাল্যা ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩৫৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯৪ পমাঃ িরীব উলস্না মৃত নাপসর উপিন ।। কৃপষ পসপরজপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩০০৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯৫ পমাছাঃ পফররাজা পবিম পমাঃ আরনায়ার ।। গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৬০৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯৬ জালাল পমাল্যা মৃত আঃ জপলল পমাল্যা ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৮৮৩৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



২৯৭ সুপফয়া খাতুন সালাম মৃধা
মপিলা

গৃপিনী আরলািপদয়া ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০১৭৫৪

1952308826

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯৮ িলম পমাল্যা মৃত আব্দুল মারলি পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ১৯৮০৫৫১৫৭২৫০০১৮০০

1710467251

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

২৯৯ আিম্মদ আলী মৃত জুলমত আলী ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৬৪১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০০ পমাছাঃ রপজনা পবিম পমাঃ িারয়ম পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৬০৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০১ আপম্বয়া খাতুন তফরসর পশখ ।। গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৭৩৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০২ পমাশারফ মৃত ইজািার ফপির
পুরম্নষ

কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৫৮৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৩ িাপমদা খাতুন আব্দুল আপলম পশখ
মপিলা

গৃপিনী গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৬০২

1846738928

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৪ পসারমান মৃত আবুল পিারসন পসখ
পুরম্নষ

কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৭০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৫ সাইফুল মৃত মারছম পশখ ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৭১২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৬ পমাঃ আওয়াল পমালস্না মৃত আিমল পমালস্না ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৯৭৬৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৭ পমাঃ পসরাজ পবশ্বাস মৃত আওয়াল পবশ্বাস ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩৫৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৮ পখারদজা পবিম পমা: ইসরাইল পশখ ।। কৃপষ গৃিগ্রাম ৬ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০২৫৪৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩০৯ আবু বক্কার পমাঃ জহুর পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৯৫৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১০ পমাঃ পিিলু পিাসাইন পমাঃ নজরম্নল ইসলাম ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৯৩৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১১ পমাঃ জপিরম্নল ইসলাম পমাঃ সারদি পিারসন পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৪৬৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১২ লাইজু বাবর আলী
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৯১৪১৫৮৪৭৬৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৩ পমাঃ মাপনি পবশ্বাস মৃত ইপিস আলী
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৬৪৫৫১৫৭২৫০১১৩০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৪ পমাঃ শামীম মপলস্নি মৃত আঃ িাপমদ মপলস্নি ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৭৩৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৫ পমাঃ পমজানুর রিমান মৃত শির আলী ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৮৮৫৫১৫৭২৫০০৭৫০০

1724548637

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৬ পমাঃ আয়ুব আলী পমাঃ জামাল উপিন ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৮২৫৫১৫৭২৫০১০৯০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৭ পমাঃ বাবু পমালস্না মৃত আত্তাব পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৩৯৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৮ পমাছাঃ আিপলমা পবিম পমাঃ নজরম্নল ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৪০৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩১৯ পমাঃ পিবপরয়া হুসাইন পমাঃ পরাসত্মম পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৪৫৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২০ পিাসরনয়ারা পবিম নছর উপিন
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৯৯১৬৩৬৮৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২১ পমাঃ আপিদুল ইসলাম মৃত আঃ তফরসর পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩২৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৩২২ পি এম এমদাদ পিারসন পখান্দিার জািাত আলী ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩২৮৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৩ পমাছাঃ শাপিদা পবিম খন্দিার বদরম্নল িাসান
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৪২২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৪ রপফকুল ইসলাম জরয়ন উপিন পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৬৪৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৫ মীর আিরম্নল আপল মৃত আঃ আপলম ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩২৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৬ পমাঃ ইসিাি পমালস্না মৃত আবুল পিারসন পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪০১৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৭ পমাছাঃ পলপি পমাঃ শুকুর পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৪৩৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৮ শিীদ পমালস্না মৃত আরশাদ পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩২৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩২৯ পমাঃ আব্দুল িান্নান মৃত িামাল উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬১৮৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩০ পমাছাঃ ছাপমরম্নল পমালস্না মৃত খপলল পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৩৯৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩১ পমাঃ পদরলায়ার পিারসন মৃত নপজম উপিন পশিদার
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫০৩৯

1957251962

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩২ পমাঃ এরলম ফপির পমাঃ মিরছদ ফপির ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪১৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৩ পমাঃ এনামুল পিারসন পমাঃ আক্কাস পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৮০৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৪ পমাছাঃ খাপদজা পবিম মৃত খায়রম্নল ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪১০২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৫ পমাঃ পমন্টু পমালস্না মৃত আপজজার পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৪৪৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৬ পমাঃ আপিদুল ইসলাম মৃত পদলবার পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৩১৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৭ শাপিদ খপলফা মৃত ইমারত খপলফা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৯৯৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৮ আব্দুর রপশদ খপলফা মৃত ইমারত খপলফা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৯৯০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৩৯ পখান্দিার আির আলী পমাঃ পমািারিস আলী ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪০৪৮

1941791446

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪০ পমাঃ তানপজল পিারসন পমাঃ পিালাম পমাসত্মফা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪১ পমাঃ রাপজব খপলফা পমাঃ আনছার খপলফা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ১৯৯৩৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪২ পমাঃ নবীর পিারসন পমালস্না মৃত আরশাদ পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৩৫০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪৩ পদদারুল ইসলাম পমািারিস পবশ্বাস ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৯৯১৬৩৪৮৮১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪৪ পজবলু খপলফা আ: ছালাম ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫৪১৬১০৮৩৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪৫ পমাঃ জহুর পমালস্না মৃত িপন পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৯৬৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪৬ পমাঃ নারয়ব আলী পমালস্না মৃত িামাল উপিন পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৪৫৫৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৩৪৭ পিারসন পশিদার মৃত নাপজম উপিন পশিদার ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫০৫৯

1990839306

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪৮ পমাঃ নাপছর পমাঃ ততমুর আলী ।। কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া ২৬১৩৪৫১৩২০৪৬৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৪৯ লুৎফুন নািার লতা পমাঃ ইসলাম পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৫০০০১০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫০ মুক্তা খাতুন আব্দুর রউফ ।। গৃপিনী বারাপশয়া ১ বপিয়া ১৯৮৭৫৫১৫৭২৫১৯৫১০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫১ বুরলট িাজী ফরজর িাজী
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৭ বপিয়া পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫২ সারলিা দুলাল ফপির
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৫২০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৩ িাপজরা খাতুন আলী আফজান সিডার ।। গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৩০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৪ পমাঃ িালাম পমালস্না পমাঃ মমররজ পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৪৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৫ ওপলয়ার মৃত তবাররি পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৪৪৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৬ আব্দুর রউফ (আিবর) মৃত পমাঃ বদরম্নপিন পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫২০১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৭ পমাঃ আবজাল মপলস্নি মৃত পিালাম িারদর মপলস্নি ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৪০৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৮ বাবলু পবশ্বাস মৃত মিবুল পবশ্বাস ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৫৫৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৫৯ পমাঃ ইয়াপছন আলী পমাঃরসািান পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ২৬১৭২৩৯৮০৬৫৬৮

1727985827

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬০ ছররায়ার পমাল্যা মৃত আসমত পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৭৯৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬১ পমাঃ বাবলু  পমাল্যা মৃত আপমন উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৫৭৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬২ পমাঃ সপিদুল ইসলাম জববার পবশ্বাস ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ১৯৮৬৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৩ আিম্মদ পমাল্যা আঃ মপজদ পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৪ ইপিস পমাল্যা মৃত ছারলি পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৭৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৫ মাছুদুল পমাঃ জহুরম্নল পবশ্বাস ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৮৫১১৪৯২৪৬৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৬ আঃ ছালাম সরদার ইব্রাপিম সরদার ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫১৮৯৮৪৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৭ পমজানুর রিমান আঃ িাপিম পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৭৫৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৮ পমাঃ ওদুত পশখ মৃত পমরছর পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৪০১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৬৯ জাপিদ পশখ িাসান আলী পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৬৬১
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পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭০ লাল পশখ বািাজপি পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৫১১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭১ পফররাজা সাপিদ সিার
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫২৯০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৩৭২ পমাতারলব পশখ জাপির পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৫৭৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৩ পলপল পবিম  পমাঃ দপলল উপিন
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৬২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৪ পমাঃ বপশর উপিন বাদশা পমাঃ আপদল উপিন মাষ্টার
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৬৯৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৫ পমাঃ সপিদুর রিমান মৃত তবাররি পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৫১৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৬ রারশদ পমাল্যা মৃত জামাল উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৬৫৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৭ িান্নান পশখ মৃত বারির পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৫৭০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৮ পমাঃ বাবুল সরদার পমাঃ ছারিনপিন সরদার ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৭০৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৭৯ রপফকুল ইসলাম আঃ জববার পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৯৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮০ বপশর পশখ মৃত বালস্নি পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৭৭৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮১ পনয়ামত  আলী পশখ আবুল িারশম পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৮৬৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮২ রপবউল ইসলাম আছালত পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৮৩২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৩ পমাঃ লাখু মন্ডল মৃত নারদর মন্ডল ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৪৫৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৪ মঞ্জুর পমাল্যা মৃত ইবাদত পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৮০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৫ পমাঃ পিালাম কুদ্দুস  পমাঃ নঈম উপিন ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ১৯৭৬৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৬ লুৎফর রিমান মৃত লপতফ পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৫৫০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৭  পমাঃ িপবর পিারসন পমাঃ িাপিম পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫০১০৩৮৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৮ আইয়ুব আলী মৃত আপমন উপিন পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৬০৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৮৯ সারিব আলী মৃত আলীম উপিন পমালস্না ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৫৩ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯০ জাপিদা পবিম িালাম পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৭০৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯১ পমাঃআপতয়ার রিমান মৃত ফারজল পশখ
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৭৫৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯২ আয়নাল পশখ মৃত ওয়ারজল পশখ ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৭৪২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯৩ পসপলনা জাপমর পমালস্না
মপিলা

গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৪৯১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯৪ পমাঃ আিম্মদ পমালস্না পমাঃ ইমান উপিন পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৫৮১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯৫ নুররাল পমাল্যা মৃত উমর আলী ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৬৬৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯৬ পমাছাঃ ছন মৃত মাছুদ পিারসন (নান্নু 

পময়া)

মপিলা
গৃপিনী পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৭৭৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৩৯৭ ইয়াকুব সরদার মৃত  ছারদি সরদার
পুরম্নষ

কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৩৬৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯৮ পমাঃ ইমরান  পমাঃ রতন পমাল্যা ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ১৯৯২৫৫১৫৭২৫০০০১০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৩৯৯ মান্নান সরদার িপববুর সরদার ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৩৬৮৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০০ জািাঙ্গীর সরদার মৃত মপজদ  সরদার ।। কৃপষ পুখপরয়া ৮ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৬৩১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০১ পমাঃ িপববর পশখ মৃত অপখল উপিন ।। কৃপষ বপিয়া ৪ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০০৯৩৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০২ পমাছাঃ চম্পা খাতুন  পমাঃ নুরম্নল ইসলাম
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ১৯৮৭৫৫১৫৭২৫১০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৩ আপলম মপলস্নি মািাতাব মপলস্নি
পুরম্নষ

কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩২৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৪ পমাঃ আছাদ পমালস্না মৃত জামাল উপিন পমালস্না ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬০১৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৫ পমাঃ শপিদুল মপলস্নি মৃত মািাতাব মপলস্নি ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬২৬৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৬ পমাঃ এনারয়তরিারসন পবশারত মপলস্নি ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬১০৬ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৭ পমাঃ রপফকুল ইসলাম  পমাঃ আঃ িাপনফ পমালস্না ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩৪২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৮ পমাঃ পমাবারি পবশ্বাস মৃত আঃ ছামাদ পবশ্বাস ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৯৭৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪০৯ নুর ইসলাম মৃত মপমন মজুমদার ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬০০০

1757250902

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১০ িারজরা পবিম দপবর পমাল্যা
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬২২৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১১ পমাঃ রানা পমালস্না মৃত জপলল পমালস্না
পুরম্নষ

কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ২৬৯৬৪০২৪২২৭১৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১২ মপন মালা মৃত শুকুর মপলস্নি
মপিলা

কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩২৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৩ পমাঃআওয়াল মজুমদার  পমাঃ আবুল পিারসন 

মজুমদার

পুরম্নষ
কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬০০৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৪ পমাঃ ওপিদুজ্জামান মৃত ফয়জার রিমান পমালস্না ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৮৯১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৫ মিম্মদ আলী মপলস্নি  পমাঃ আঃ মারলি মপলস্নি ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬২৭১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৬ পলটন মপলস্নি পনয়ামত মপলস্নি ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩৩১ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৭ িাজী পমাঃ জাপিনুর পিারসন িাজী দুলাল ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ১৯৮৮৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৮ পমাঃ জরয়ন উিীন পমাল্যা মৃত মাপছম পমালস্না ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩৫২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪১৯ আবু জাফর ছরমান মন্ডল ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ২৬৯৬৪০৬৬৯৬৫১৭

1935343969

পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২০ পমাঃ ফপরদ মজুমদার মৃত আঃ িপণ মজুমদার ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬০৯২ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২১ আঃ িাপিম পবশ্বাস আঃ খারলি পবশ্বাস ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৯২৯ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮



৪২২ পমাঃ িাপফজ পমালস্না পমাঃ জরয়ন উপিন পমালস্না ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৫৯০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৩ পমাছাঃ জপল খাতুন পমাঃ সাইফুল মজুমদার
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫০০০২০৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৪ নাপজম মপলস্নি পমাঃ লাল চাঁদ পিারসন 

মপলস্নি

পুরম্নষ
কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬২৫৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৫ পমাঃ মপছয়ার রিমান মৃত ছবুর মজুমদার ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩১৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৬ পমাঃ আনারম্নল মজুমদার মৃত ছবুর মজুমদার ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩৩৪ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৭ পমাঃ পমামররজ মজুমদার মৃত ছবুর মজুমদার ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩১৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৮ রওরশাও আরা পমাঃ আঃ িাই মুপন্স
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬১৫৮ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪২৯ পমাঃ মপনরম্নল মজুমদার মৃত ছবুর মজুমদার
পুরম্নষ

কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩০ ঝণ ডা পবিম লাল পময়া
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬১২৭ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩১ মাসুদুর রিমান আব্দুর রিমান পবশ্বাস
পুরম্নষ

কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ১৯৭৪৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩২ আরলয়া পবিম হুমািন িপবর
মপিলা

গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ৮২১০৭১৯৭৯৯২১৫ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩৩ রাপবয়া পবিম মৃত পবরদি পমাল্যা
পুরম্নষ

গৃপিনী আরলািপদয়া ৫ বপিয়া ১৯৮৯৫৫১৫৭২৫০০০০০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩৪ সাপবনা ইয়াসপমন পমাঃ আপতয়ার পবশ্বাস ।। গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা ৯ বপিয়া ১৯৯২৫৫১৬৬৩১০১১৫০০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসন ১৭৯০৫৬০৬৮৮

৪৩৫  জাপিদা খাতুন পিালাম রসুল পুরম্নষ গৃপিনী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৭১১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৩৬ বাপিয়ার পমাল্যা মৃত নুররাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৮৩৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৩৭ পমা: পমলন পমা: আিমল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৫৮ 1750304572 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৩৮ পমা: পলটন পমা: ছপমর উপিন মন্ডল ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৬২০ 1823625544 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৩৯ পমা: নারয়ব আলী পমা: আবুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৭৫৭ 1867193932 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪০ আিরাম পবশ্বাস রারশদ পবশ্বাস ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬২৪৩ 1730691565 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪১ িামরম্নল পমাল্যা ছুরমান পমাল্যাু্ ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭০৪২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪২ পমা: পমাশারফ পিারসন পমা: আলতাফ পবশ্বাস ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৬৫২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৩ ফপরদা পবিম পমািাম্মদ পবশ্বাস ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৩৭৪২৩০১০০৯ ১৮৭৬০৯৮৭৫৬ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৪ পমা: টিপু  সুলতান পমা: িাপফজার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫২৬ 1849553027 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৫ সািাওয়াত পমাল্যা মৃত মিরছদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৩৬৬ 1776528405 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৬ জালাল উপিন পমাল্যা মৃত আজািার ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৩১৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৭ পমা: পসপলম পিারসন নুররাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৮৫৩ 1872435511 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৮ উজ্জল পমাল্যা নুররাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৮১৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৪৯ সাপবনা মৃত আরলম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৩২৯২৩০১৩৭৫ ১৭৩২১১৩২৭৯ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫০ আপছয়া পবিম জ: আতর আলী মপিলা গৃপিনী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৬৬৬ 1739200187 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫১ পমা: পমজানুর রিমান পমাপমন উপিন মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৬১৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫২ পমা: মপসয়ার রিমান মৃত ওয়ারসল উপিন ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৪৪৪ 1762719645 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫৩ পমা: বজলুর রিমান মৃত জপলল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৪৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫৪ ইসমাইল পমাল্যা মৃত ইমান উিীন ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৭৯৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৪৫৫ পমা: আপতয়ার পমাল্যা মৃত জপলল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৩১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫৬ আশরাফুল রিমান খপললুর রিমান ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৪১৯ 1832493171 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫৭ পমা: ফুলপময়া ছারলি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৩৮১ 187420964 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫৮ নারান কুমার পব: পনতাই চন্দ্র পব: ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬২০৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৫৯ কুরমান আলী মৃত রায়িান পব: ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৬৯৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬০ পিাপবন্দ কুমার মৃত চপন্ড কুমার ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬২৫২ 1782319073 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬১ পমা: সাজ্জাদ আনছার পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭০৭৯ 1778015138 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬২ র্পল পবিম ইয়াকুব মপিলা গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৯৬৪ 1789123283 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৩ পমা:জাপিদুল ইসলাম পতলাফ পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৯০৯ 1842270851 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৪ পররিনা পবিম জ: িাসানুর রিমান মপিলা গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৩০৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৫ িপবর পিারসন মৃত: ইবাদত পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬০৭৩ 1838463141 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৬ মাসুদ পিারসন আপজববার পশখ ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫০৯৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৭ বাবলু পময়া জুরিান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬১২৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৮ বাররি পময়া ইশারত পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬০৪২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৬৯ সাখাওয়াত পব: মৃত: শািাদত পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬১০৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭০ পমা: ফয়সাল পিারসন লাল পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ১৯৯৪৫৫১৫৭৭৪০০০২০০ 1965547095 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭১ শাপিন আবু বক্কার পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭০৭৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭২ মঞ্জুর পব: শািাজান পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৯৭০ 1866627624 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৩ ইসলাম পব: আছালত পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৯৩৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৪ ফপছয়ার রিমান মৃত: মুনছুর পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৬৯৩ 1788568025 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৫ বরিতুলস্নাি মৃত: ওরিদ পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫১৪৬ 1838539319 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৬ ওিাব পব: িানু পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫১৬২ 1795056803 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৭ ছত্তার পব: মৃত: মাপছম পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৪০৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৮ মপনরম্নল ইসলাম আরতায়ার পশখ ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭০৮৩ 1766169960 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৭৯ পমা:আশরাফুল ইসলাম মৃত: আছালত পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ১৯৯৪৫৫১৫৭৭৪০০০২০০ 1738787262 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮০ বাশার পময়া পমা: আফজাল পব: ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ১৯৯০৫৫১৫৭৭৪০০১৯০ 1842902121 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮১ পমাছা: পররবিা পবিম জ: পিালাম মন্ডল মপিলা গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ১৯৭২৫৫১৫৭৭৪০০১৯০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮২ জহুর মপলস্নি মৃত আছমতুল্যা মপলস্নি ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬০৬৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৩ পমা: পসািরাব পিারসন মৃত পরাসত্মম আলী ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৯৬৯ 1839722930 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৪ সারিব আলী মৃত পসপিি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬০৯৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৫ অপজদ কুমার পব: মৃত জডু পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭০৮৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৬ পমা: সপমর পব: মৃত আ: মারলি পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭২৬৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৭ পমাছা: ছপব পবপব জ: আ: িাপিম পমাল্যা ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৯২৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৮ ইসলাম আলী িামজা পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬১২ 1759115236 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৮৯ সািাদত পিারসন পিরামত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৬৬ 1863506686 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯০ পমাছা: রপিমা পবিম ছব্দাল পমাল্যা ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৯৯০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯১ ছপমর পমাল্যা মৃত পসানাউল্যা পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৩০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯২ পমা: রাজু পমাল্যা পমা: পনজাম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৫৪৫ 17211089896 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯৩ বািারম্নল ইসলাম নইম উপিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬০৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯৪ পমা: আমজাদ পমাল্যা মৃত িারদর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮২৫৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯৫ পমা: আলতাফ পিারসন পমা: আরলি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৩২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৪৯৬ মপিন উপিন পব: মৃত দপলল উপিন পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮২৪০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯৭ নজরম্নল ইসলাম ইমারত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮২৩৭ 1703770259 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯৮ পমা: িাপববুর রিমান পমা: নইমউপিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮০৭০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৪৯৯ পমা: ইউসুফ আলী পিালাম ররসূল  পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৪০ 1859077223 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০০ পমা: কুদ্দুস মন্ডল এমৃত:ছারদি মন্ডল ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮২৪৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০১ রম্নপিয়া পবিম জামাল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৫২৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০২ ইমারত পমাল্যা এমৃত:আপমন উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮২৪১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৩ পজয়াউর রিমান মৃত:পমাপমন উপিন ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮০৫১ 173418932 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৪ অরুনা পবিম আিবর মন্ডল িরুষ কৃপষ সতুপুর পমাঘী ৬৪৪২৪১১৮২০ ১৮৪৮২০১৫৩৪ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৫ পমা: পজয়াউল িি পমা: পিালাম পসাররায়ার পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ১৯৭১৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1781390141 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৬ ততয়বুর রিমান আবুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৮৮ 1730253116 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৭ পমা: নাপজম পব: পমা:নাপদর পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৭১৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৮ পমা: তাপরকুল পিারসন পমা:ইউসুফ পিারসন ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৯৪১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫০৯ আপছরন পনছা জ: মুপজবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৩৯৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১০ পমা: মুনজুর পিারসন পমা: ওরমদ আলী পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭১১২ 1772784143 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১১ পমা: সাইফুল ইসলাম পমা: সদর উপিন পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭১২৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১২ পমা: জিম্নর পব: পমা: িারশম পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭২৬৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৩ পমা: পমলন পব: পমা:আপফল পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭১১৯ 1863672048 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৪ পমা:শুকুর পব: মৃত: পখলাজ উপিন পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৭৯৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৫ পমা: ফারম্নি পব: মৃত: পখলাজ উপিন পব: ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৮০৭ 1739923998 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৬ পমা: জুবারয়র পিারসন মৃত রস্তম পশখ পুরুষ ছাত্র সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪০০৬৬২০৯ ১৭৩৪১৬৪২৪৯ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৭ পমা: পসপলম পিারসন পমা:ওমর আলী পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮১৩৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৮ জয়নাব পবিম আব্দুল খারলি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ১৯৭৭৫৫১৫৭৭৪০০৬১০০ 1755058400 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫১৯ নুর ইসলাম িাজী  পমা: িারসম িাজী ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৩০৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২০ পমা: সাির পিারসন মৃত: নুরম্ন পময়া ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৯৪৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২১ িপররতাষ কুমার পব: মৃত: ধীররন্দ্রনাথ পব: ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯২৪৪ 1853658678 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২২  পমাছা: আরমনা পবিম জ: রজব িাজী মপিলা গৃপিনী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭৩৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৩ পমা: পজলস্নুর রিমান পমা:িারশম পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৫০৬ 1720422862 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৪ পমা: আিবর পমাল্যা মৃত:আরলি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭৯৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৫ আব্দুল সালাম পচৌধুপর আব্দুল খারলি পচৌধুপর ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৬৯৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৬ পমা: নুর ইসলাম পমা: মপসয়ার পব: ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ১৯৮৪৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1772022259 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৭ রপঞ্জত পব: দয়াল চন্দ্র পব: ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৯৫৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৮ আব্দুল মপজদ পমাল্যা মৃত: আপদল উপিন ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৮৫৮ 1762581208 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫২৯ শ্রী নবষ্কুমার দাস ননী পিািাল দাস ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৯৯৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩০ শ্যামল কুমার দাস মৃত: সরমত্মাষ কুমার দাস ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯১১২ 1680708318 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩১ স্বিন কুমার পব: নারায়ন চন্দ্র পব: ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯১৪৪ 185955429 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩২ পমা: পসরম্ন মন্ডল মৃত: জনাব মন্ডল ।। পদন-মজুরী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭৬৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩৩ জয়পমত্ম রাপন পব: জ: অরপবন্দু কুমার পব: ।। গৃপিনী বিখপি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯০৮০ 1729805247 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩৪ পমাছা: পতাতা পবিম জ:মৃত সররায়ার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭০৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩৫ পমা: তিববর মন্ডল মৃত  াজন মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৪০৭ 1852548619 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩৬ পমা: জাফর আলী মৃত ইমারত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৪১৮ 1755049668 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৫৩৭ পমা: পবলাত আলী মৃত িারনফ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬৮৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩৮ পমা: তপজম পশিদার পমা: পরাসত্মম পশিদার ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৩৯৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৩৯ পমাছা: আরনায়ারা খাতুন জ: নবার আলী পশ: ।। গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৭৭৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪০ পমা: আজাদ পমাল্যা পমা: পমাতারলব পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৭০১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪১ পমা: শুকুর আলী পশখ মৃত ফারজল পশখ ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৪৯৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪২ পমা: জপসম উপিন মৃত ছরলমান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬১৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৩ পমা: লালপময়া সরদার মৃত মারলি সরদার ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০২২৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৪ পমা: পিালাম রসুল মৃত ওরমদ সরদার ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০২১০ 1861237260 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৫ পমা: ইবাদত পশখ মৃত ফারজল পশখ ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৫০৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৬ পমা: বািারম্নল ইসলাম িবারছর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৩৯৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৭ পমা: আ: মান্নান মৃত শািাজিীন ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬২৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৮ পমা: আছাদ আলী মৃত িফুর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬৬৩ 1685240862 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৪৯ পমাছা: মারজদা খাতুন পমা: শপরফ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬৯৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫০ পমা: মজনু পময়া পমা: পসরাজ মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬৭৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫১ পমাছা: িাপসনা পবিম জ: জহুর আলম মপিলা গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৫৯৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫২ পমাছা: চম্পা পবিম জ: পরজাউল পময়া ।। গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৫৩৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৩ পমাছা: পরশমা পবিম জ: ইবাদত ।। গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৪৫৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৪ পমা: রপফকুল ইসলাম মৃত িাপনফ পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী চয়চার পমাঘী ৫৫২৫৭০৩১১৭৮৫২ 1937223800 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৫ মপরয়ম পবপব জ: িাপফজার রিমান মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০০২৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৬ পমাছা: তাপনয়া খাতুন ফারুি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৯৭৭১৭৩১৭৭ ১৭৪৮২৯৭৯২৬ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৭ পমা: বািারম্নল পমাল্যা মৃত রম্নিল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৭৯১ 1722401153 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৮ ছবুরণ পনছা মৃত কুরবান আলী মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০০৮৯ 1858322195 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৫৯ পমা: আ: মপজদ পময়া মৃত পখাররশদ মুপন্স পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৫২৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬০ পমা: শপিদুল ইসলাম মৃত বাপরি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৭৯৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬১ চঞ্চল শীল শ্রী সঞ্চয় শীল ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৩৯৮ 1740635166 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬২ বকুল পমাল্যা মৃত আ: মপজদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৮৮১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৩ পরজাউল ইসলাম মৃত ওয়ারদ পব: ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০০১২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৪ পমা: িামরম্নজ্জমান পমা: পিালাম ছররায়ার ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৯১৩ 1681226712 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৫ পমা: ওপলয়ার রিমান আপজবার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০১০৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৬ পমা: ইসিাি পমাল্যা মৃত ইনছার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৮৯৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৭ পমাছা: পলপবয়া পবিম জ: বাবুল ফপির মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৮৫১১৬৭১০১৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৮ পমাছা: চম্পা পবিম পমা: পচৌধুরী পমাল্যা ।। গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৫৩৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৬৯ তরম্নিা পবিম জ: মপনরম্নল ইসলাম ।। গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৯৮০ 1795012827 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭০ আবুল পিারসন মৃত ফজফুর রিমান পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০০৫৬ 1741144559 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭১ পমা: ওয়ারজদ আলী মৃত বাপরি পশিদার ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৮৭৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭২ পমা: লুৎফর রিমান মৃত পদনাজ উপিন পব: ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৮৩৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭৩ পমা: আক্কাছ আলী মৃত মারলি ফপির ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৭৬৮ 1728955593 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭৪ পমাছা: ফরজরা পবিম জ: শাপিদরমাল্যা ।। গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৩৬৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭৫ প্রপমলা রাণী মৃত কুমাররশ চন্দ্র মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৭৭৯২৫৬২০৯৭ ১৯২৪৮১১০০১ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭৬ পমা: িারশম আলী মৃত পমািরছদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৩২৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭৭ সারিব আলী মৃত রারিন উপিন ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০১৮০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৫৭৮ পমা: জািাঙ্গীর পিারসন পমা: িাপববুর রিমান ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ১৯৮২৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 18322493110 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৭৯ পমা: রপবউল ইসলাম পমা: ফপসয়ার ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৮০৭ 1753790946 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮০ পমাছা: জুই িার ীন পমা: সরলমান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫১০৪২৪৭৫৫৫ ১৭০৮৭৫৭৮১২ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮১ পমাছা: কুলছুম পবিম জ: পরাসত্মম পব: পুরম্নষ গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৮১৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮২ পমা: সুরত আলী মৃত মািাতাফ সদ ডার ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০১৭০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৩ আবু িারশম মৃত মুমত্মাজ উপিন ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৮৯৩ 1782143852 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৪ পমা: সািায়াত মৃত রম্নিল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৫৪৯ 1766113844 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৫ পমাছা:  পমারমনা পবিম জ: িাওছার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮০৪২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৬ সপচন কুমার পব: মৃত পনলমপন পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী কুশাবাপিয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬২৩৬ 1878810041 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৭ বাচ্চু মন্ডল দপবর পিারসন মন্ডল ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৮২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৮ রাপবয়া পবিম মৃত মপজদ পব: মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৪০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৮৯ পমাছা: িাপসনা পবিম পমা: পজন্নাি পিারসন ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৯৫০ 17441848949 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯০ রম্নপমচা পবিম জ: বাপি পমাল্যা ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৯৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯১ পমা: তািাজ্জুত পিারসন পমা: পিা: পিারসন পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭২৩৩ 1737735216 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯২ পমাছা: আঙ্গুর জ: ছত্তার মন্ডল মপিলা পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৮৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৩ পমা: সারিব আলী মৃত রারিন উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭১৬৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৪ পমা: মপিম মন্ডল পমা: পমাজািার ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮১৫৯ 1753452891 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৫ আ: ওিাব মন্ডল মৃত ফজলু মন্ডল ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৪২৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৬ পমা: পিয়াস পব: মৃত পিালাম পব: ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৭৭৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৭ মাসুদ পমাল্যা পরাসত্মম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ১৯৭৮৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1759343999 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৮ আরমনা পবিম জ: আ: মারলি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৬২২ 18484525074 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৫৯৯ আনজুরা খাতুন জ: পরকুল পিারসন ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৫৭২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০০ পমা: আ: রপশদ পমাল্যা রারিন উপিন পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭২৪১ 1757095519 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০১ ইনজাল পিারসন পমা: নুররাল পিারসন ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০১৮৬ 1673928702 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০২ প কু মন্ডল পমা: বকুল মন্ডল ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৮২৬ 1771127793 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৩ পমা: ইয়ার আলী পমা: দুদু পমাল্যা ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৯৪৬ 1779674668 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৪ পশখা রানী দাস পবিাশ কুমার দাস মপিলা গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯১৭২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৫ ফুল বড়ু পবিম জ: আবজাল পশিদার ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৮৪৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৬ সুপফয়া জ: এপিন মুপন্স ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৫৬৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৭ পশল্পী রানী পব: জ: পিািাল চন্দ্র পব: ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭৭৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৮ পসবা রানী পব: জ: শ্রী সুধাংশু কুমার ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৮৪৮ 1749604608 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬০৯ পমা: নবার আলী মৃত রজত িাজী পুরম্নষ পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ১৯৮৩৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1961211917 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১০ পিাসাই দাস মৃত িাপলিদ ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯১৯৩ 1764241949 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১১ পসানাই পবপব রস্তম পশিদার মপিলা গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫০৬৯৭৮৯৬৯০ ১৭৪৩৫৩৪৩০৪ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১২ পমা: িারসম আলী পমা: রমজান ।। পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৩৬৬ 1850329192 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১৩ পমাছা: লালমপত জ: ছামরছল সদ ডার মপিলা গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০১৯৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১৪ পমাছা: শাপিদা খাতুন জ: পমা: মরয়ন পশখ ।। গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০২৬৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১৫ পমাছা: ফুলছুটু মৃত: ওয়াদুল পমাল্যা ।। গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ১৯৪২৪৯৫৭১২ ১৭৭৬১৩৭৩৪০ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১৬ পসািরাব পিাসন মৃত আপছর উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৯৪২ 1727025170 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১৭ পমাছা: ছপিনা পবিম জ: পমা: ছুরত আলী মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৩৫৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬১৮ পমা: িলাশ পমাল্যা পমা: বাদশা পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৪৯৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৬১৯ পমাছা: মরনায়ারা খাতুন পমা: আ: রপশদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৮৩০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২০ পমাছা: সূর্ ড ানু জ: বাদশা পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৪৯১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২১ পরপজয়া খাতুন পলয়ািত মপলস্নি ।। গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫০০৫ 1760713226 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২২ িারম্নন উর রপশদ জহুর পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৩৩২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৩ শপরফুল ওপলয়ার রিমান ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৮৩৯ 1768245991 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৪ সাপিদা পবিম জ: পিালাম কুদ্দুস পব: মপিলা গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫৬৯৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৫ নাপছমা  পবিম জ: শািীন ।। গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪৪৫৬২৫ 1731165854 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৬ িনজরা পবপব জ: মৃত পমামররজ মন্ডল ।। গৃপিনী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৯২১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৭ আ: িারদর  পদরলায়ার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৬৮৪ 1733405214 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৮ পমা: পিকুল পমা: ছত্তার পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৫৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬২৯ রাপশদা জ: পরাসত্মম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৯২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩০ সরপজদ কুমান মৃত পিালাম চন্দ্র পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬২০১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩১ পমঠুর পময়া আফজাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭০৩১ 1864301763 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩২ পনজাম মৃত মিরলজ পব: ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৮২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৩ ছপবরণ জ: ইছাল উপিন মপিলা গৃপিনী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৯৮০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৪ রপিব পিারসন দপবর পিারসন পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৬৩৭ 1757250783 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৫ পলমা আক্তার জ: মৃত ফরমান মপিলা গৃপিনী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৭০৬ 1761549559 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৬ পমা: জুরান ফপির মৃত নাপছর ফপির পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৮৭৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৭ পমা: আইয়ুব আলী ফরমান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৫৪১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৮ পমা: শামরসল মন্ডল মৃত আজািার মন্ডল ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮১৬০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৩৯ বাচ্চু পময়া মৃত খপবর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৬৬১ 1719410422 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪০ িররশ পব: ÿÿপতশ পব: ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৯৫৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪১ রজব আলী মৃত ইমান উপিন ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৮৭৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪২ পনজাম উপিন মৃত জয়নাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৬৬১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৩  পমা: আছাদ পমাল্যা মৃত পিা: রববানী পমাল্য ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৪৪৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৪ শারপমন আক্তার  পমা: আপনছুর রিমান মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৪৬৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৫ পমা: বাবুল ইসলাম মৃত সুলতান পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮১৩৪ 1859492304 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৬  পমাছা: িারজরা খাতুন পমা: ছাপমন উপিন মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭২৬৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৭  পমা: আিমল পমাল্যা মৃত রম্নিমান পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৫৯৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৮ পমা: আরমান আলী  পমা: বাবুল পিারসন ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৮৭৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৪৯  পমা: িাপস পবিম  পমা: মান্নান পব: মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৮১৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫০ পসািািী পবপব মৃত িাররজ উপিন পুরম্নষ গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০১৭৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫১ পমা: মরনায়ারা পবিম  পমা: মন্নু পশখ মপিলা গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮১৭৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫২  আলাউপিন ওয়ারজল পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ১৯৮০৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1829884991 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৩ পমা: নজরম্নল ইসলাম মৃত আফজাল মন্ডল ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৩৬২ 1776529787 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৪ পমাছা: মপজডনা খাতুন জ: জামাল পশখ মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৭৪৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৫ পমা: িামরম্নল ইসলাম  পমা: বরিতুল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২০২৯ 1944834093 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৬  পমা: মান্নান পমাল্যা  পমা: িারসম ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৪৪১১৯৮৪২১২৯৫৮ 1748904459 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৭ পমাছা: ফুলজান পনছা জ: আরলি পব: মপিলা গৃপিনী  পশখিাি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৩৭৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৮  পমা: নাজমুল িাসান পমা: তসয়দ আলী সদ ডার পুরম্নষ পদন-মজুরী পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০২৪০ 1760471851 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৫৯ পমা: ইমদাদুল কুদ্দুস পশখ ।। পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ১৯৯৬৫৫১৫৭৭৪০০৬৩০০ 1753451751 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৬৬০ আয়নামপত  পমািারির পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৫২৯ 1837978911 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬১ পমা: পসািরাব পিারসন মৃত অপিল উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৫২ 1733419607 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬২  পমা: িাওছার পমাল্যা মৃত আিমল পিারসন ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৫৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৩ সাইদুর রিমান মৃত িারশম মন্ডল ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ১৯৭৫৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 187442310 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৪  পমা: মুরাদ আলী পসরাজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৪৫৩ 1744724451 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৫  পবদানা খাতুন শপফরমাল্যা মপিলা গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৩৯০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৬  পমা: নান্নু মপলস্নি  পমা: পতাতা মপলস্নি পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৯০১ 1952469929 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৭  পমা: খপবর পিারসন  মৃত পছারমান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২০৮৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৮ তাপরকুল ইসলাম ওপলয়ার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৫২৪৭ 1857844533 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৬৯ পমা: পসরাজ মন্ডল মৃত ছামাদ মন্ডল ।। পদন-মজুরী আড়ু  ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪৪৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭০ পমা: মিবুল পবশ^ুাস মৃত আ: মারলি পব: ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৯৯৭ 1721755950 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭১ পমা: িামরম্নল পিারসন  পমা: রাপরি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭৫৯ 1754264111 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭২ পমা: জািাঙ্গীর আলম  পমা: আিবর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭৯৭ 1830241381 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৩ পমা: পসরাজ মন্ডল মৃত  াজন মন্ডল ।। পদন-মজুরী  পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৬৭৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৪ পমা: তুজাম পমাল্যা মৃত আজরমাতুল্যা পমাল্যা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৬৬০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৫ পমা: রাপিবুল ইসলাম  পমা: পিালাম মসত্মফা ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ১৯৯১৫৫১৫৭৭৪০০০২০০ 1846065082 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৬ পদিালী পবিম জ: সাজ্জাদ  পিারসন মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৮৫১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৭ ওপলয়ার রিমান মৃত জপলল পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৪৬৬ 1779928376 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৮ রমজান আলী পব: মৃত সুরপত ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৮৫৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৭৯  পমা: পমজডান আলী মৃত আফছার উিীন ।। পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৪৩৯ 1843835642 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮০ পমা: ইিবল শরীফ মৃত মাখন শরীফ ।। পদন-মজুরী বধইরিািা পমাঘী ১৯৯০৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮১ পমা: ওপিদুল ইসলাম  পমা: জহুরম্নল খান ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪০০০০১০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮২  পবিম জ: আরজু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৭৩২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৩ অপনতা পবশ^ুাস জ: মৃত কুমাররশ ।। গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১১৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৪  পমাছা: রপিমা পবিম জ: পমা: রসত্মম আলী খাঁ ।। গৃপিনী সতুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৭৯৬৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৫ অপনতা রানী জ: রনপজত ।। গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১১৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৬ পমাছা: নািার জ: আপজবার পমাল্যা ।। গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১৮৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৭ পমা: পলয়ািত আলী  মৃত আমরজল পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী ছয়চার পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৯৮৫৪ 1766173834 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৮ পফররাজা খাতুন লালপময়া মপিলা গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৬৮৯২২৯০৮৯৮ ১৭৬০৩০৭০০২ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৮৯ পমাছা: মাজু পবপব জ: পমা: বাপরি পমাল্যা ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭১৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯০  পমাছা: ইপত খাতুন ইছাি পব: ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ১৯৯৮৫৫১৫৭৭২১০০১০০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯১ পমাছা: মপজডনা খাতুন নজরম্নল পমাল্যা ।। গৃপিনী বিখিী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৮৭১৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯২ পমাছা: পররিনা িার ীন জ: আরজ আলী ।। গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৮৪০ 1700582407 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৩ দ্বীিালী পমা: ছপমর পিারসন মপিলা গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫৪২৩১৮০০০ ১৮৫৩৫২১৯৯৫ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৪ তাসপলমা জ: পমা: মনু পময়া মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩০৪ 1794874734 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৫ আপজজুল  পমা: ইরাদত পুরম্নষ পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৮৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৬ িপল জ: আপজত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৮১০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৭ পমা: আশরাফ  পমা: আপছম পশখ পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৮৯৪ 1758018222 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৮ সাইদ পমাল্যা বারছর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৪৬৮ 1834020401 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৬৯৯ পমা: পসরাজুল ইসলাম  পমা: ছাপমন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৯০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০০  পমাছা: জপরনা খাতুন আবুল পিারসন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নাই পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৮৬০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৭০১ বাপিদুল ইসলাম  পমা: পচপন পমািন পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১৯৯ 1927488324 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০২ পমা: নওরশর আলী পমা: মসরলম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৫৫৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৩ শাপিদুল পমাল্যা মৃত জয়নাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৭২৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৪  পমা: আওয়াল দুলাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৪৯২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৫ পমা: সািাম পিারসন ফুলপময়া ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৯৬১ 1932751791 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৬ পমা: মপনরম্নল ইসলমাম মৃ: আপমর িামজা পমাল্য ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২২৮৯ 1758328140 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৭ পমা: জািাঙ্গীর আলম  পমা: আপজবর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২০৫৯ 1787932334 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৮ ছুটু পবপব জ: আপবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৪৮৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭০৯  পমা: জপলল পজায়ািার মৃত মিবুল পজায়ািার পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৬৩০ 1754675516 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১০ পমাছা: নাজমা খাতুন জ: বকুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৬৬৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১১ পমাছা: রাপবয়া খাতুন পমা: শপিদুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪১০৩৫৪১ ১৭৫০২৭১৬০৯ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১২ িাপিম পমাল্যা মৃত রিমান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২২৬৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৩  পমা: আ: িালাম  পমা: আরয়ন উপিন ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২২৮১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৪ মান্নান পজায়ািার মৃত রিামান পজায়ািার ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২২৫৮ 174570797 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৫  পমা: পমাতারলব পমাল্যা মৃত ঝড়ু পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৩২৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৬ ইমররাজ ইমত্মাজ পব: ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ১৯৯২৫৫১৫৭৭৪০০০১০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৭ ইসমাইল মৃত পমরছর পব: ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২২০৫৭ 1743991676 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৮  পরজাউল  পমা: বাবর আলী ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৮৫১ 1765561230 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭১৯ সুবল চন্দ্র বসু িাঞ্চান্ন বসু ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১৪৫ 1923716575 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২০ শ্রী বলরাম চন্দ্র বসু িাঞ্চানু বসু ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১৫০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২১  পমা: মুন্না মৃত ওরমদ পব: ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৩৩৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২২  পররিনা খাতুন পমা: জাফর সরদার মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৬১০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৩ ইিরাম পব: ওিাব পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৮৭৩ 1858484689 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৪  পমা: বাদশা পময়া  পচনী মািমুদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২০০১ 1851512309 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৫ আজিার  পমা: পসরাজ পব: ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ১৯৯২৫৫১৫৭৭৪০০০৬০ 1837843288 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৬ আয়নামপত জ: পমিাইল মপিলা গৃপিনী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১১৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৭  পমা: িলাশ পমাল্যা  পমা: পরজাউল পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৯৬০ 1796315730 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৮  পমা: সািাম  পমা: জালাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ১৯৯২৫৫১৫৭৭৪০০০৬০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭২৯ পমা: তারপজত জালাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ১৯৯২৫৫১৫৭৭৪০০০১০ 176627812 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩০ পমা: মপছয়ার রিমান মৃত ছুরমান পব: ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৫৩৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩১ পমা: তাইরজল পমাল্যা মৃত বারির পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৭২৬ 1874314123 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩২ পমা: পজয়ারম্নল পমাল্যা  পমা: খপললুর রিমান ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১১৪ 1745436433 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৩ শওিত আলী মৃত ইজািার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৫০৪ 1624487997 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৪ আনারম্নল বদর উপিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ১৯৯৩৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৫  পমা: পজয়ারম্নল বদর উপিন ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৫৭৩ 1718779252 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৬ সুপনল কুমার বসু িানাই লাল বসু ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১৪৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৭  পমা: কুদ্দুস খা  পিলাল উপিন খা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২১৮৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৮ পমাছা: নাপসমা খাতুন ইমান আলী মপিলা গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ১৯৪২৫০৮৪৯৮ ১৭৪৭৮৬০০২৭ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৩৯ িাসান পব: মৃত আজিার পব: ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১০০৩ 1864596853 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪০ পমা: ইউসুফ আলী িারসম আলী পমাল্যা ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪৪৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪১  পমা: রতন পমাল্যা মৃত আবুল িারসম ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৯৬৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৭৪২  পখাশরদল পব: মৃত তারির পব: ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৯৭৫ 1838275791 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৩ নাজমা খাতুন জ: পমা: মপজদ পব: মপিলা গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ১৯৮১৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৪ পমা: পদদার পমাল্যা আবুল িারসম পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৯৬৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৫ পমা: মুপজবর রিমান মৃত ছারয়ন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪৬৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৬ পমা: মান্নান পমাল্যা  পতরছল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৮৬৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৭ পমা: পসন্টু পময়া মৃত  িফুর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৬৯৮ 1845208701 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৮ আফজাল পিারসন মৃত রিমান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৪৭০ 174368217 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৪৯ আবু বিিার মৃত আপজবার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২২১২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫০  তসয়দ আলী আপজবার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৪৭৩ 182974929 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫১  পমা: পসপলম পশখ মৃত ছামাদ পশখ ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৯০২ 1882622608 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫২ পমা: ইলািী মুমত্মাজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মঘী পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৪৭৮ 1830241395 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৩ ফুলপময়া পমা: আপজবার মন্ডল ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১১৫৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৪  পমা: ওসমান মন্ডল মৃত ছত্তার মন্ডল ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৯৭০ 1875857595 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৫  পমাছা: মারজদা খাতুন জ: ছত্তার পব: মপিলা গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১২৮৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৬ পমা: আনছার পমাল্যা মৃত ছারয়ন পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪১৭ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৭  পমা: নুরম্নল ইসলাম মৃত ওপিলপিন  মন্ডল ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪৭১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৮  পমা: শািনুর ইসলাম মৃত িনী মন্ডল ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪৮০ 1747287208 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৫৯  পমা: আালী িাসান নুর ইসলাম ।। পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৪৮৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬০  লালমপত খাতুন রমজান মন্ডল মপিলা গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১৩৩৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬১  পমা: বাবর আলী পমা: রমজান মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১২০৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬২  পমাছা: সারিরা খাতুন জ: পমা: ইবদাত মপিলা গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৯৭৪ 1914874816 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৩  পমাছা: ফারতমা খাতুন জ: পলািমান সরদার ।। গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১১৮১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৪ পমাছা: লাইলী জ: পমা: আবু তারলব ।। গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫১২২০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৫ চায়না খাতুন জ:আলমিীর পিারসন ।। গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৬৬০ 1741544983 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৬ নারিীস  পরজাউল িি মপিলা গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৩৭৪২৫১৭৬৮৭ ১৩১৫০১২৭০৩ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৭ পমিাইল পিারসন মসরলম উিীন পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩২৭ 1911532269 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৮ িারছদ পব: আয়ুব পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২২০ 1845920852 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৬৯ পমা: দুলাল পশিদার মৃত পিািাল পশিদার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৭০৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭০ আশরাফুজ্জামান মৃত পিিমতুল্যা  লস্কার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮১৯৮ 1760513077 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭১ পমা: আলী আিরমদ রারশদ পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৭৪৪ 1977171342 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭২ সারয়দ আলী আব্দুল পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৭১৯ 1949205089 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৩ শামসুর রিমান (ছপমর মৃত ইউসুফ লস্কার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২৯০ 1768696931 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৪ পরজাউল পমাল্যা মৃত মিরছদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৪৮৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৫ মুঞ্জুর পমাল্যা বাবর আলী পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২৯৫ 1876299514 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৬ আপজম উপিন মৃত সািায়াতপব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২১৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৭ ওপলয়ার রম্নরিাল আপমন পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৪৪২৫০৫৭১২ ১৭৮১২৯৮৮২২ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৮ শপিদ মপলস্নি িাচু মপলস্নি ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮১৬৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৭৯ জাপির পিারসন  পমািাম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩৪৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮০ কুরবান আলী মৃত িনী উপিন পশখ ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৫০৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮১ পমলন পমাল্যা আবু বিিার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৪৮৫ 1933437800 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮২ িাপফজুর রিমান মান্নান পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮১৬৮ 1760068648 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩



৭৮৩ পিালাম রসুল পব: মৃত ফরমান পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৪২৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮৪ মন্নু পময়া আবজাল পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৭৩৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮৫ নান্ন  ু পময়া আবজাল পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৭১৫ 19352097287 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮৬ জপলল পব: মৃত মপতয়ার পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩৬৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮৭ শুকুর মপলস্নি ওদুদ মপলস্নি ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৮০১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮৮ রপবউল ইসলাম মৃত ছারয়ন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩২৯ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৮৯ আপজডনা জ: খপলল পব: ।। গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩৬০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯০ পমা: পছরম্ন পময়া মৃত পমাতারলব খা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৯১৮ 1760071263 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯১  পমা: জামাল লস্কার মৃত আিবার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৮৬০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯২  পমা: নওরশর আলী মৃত পিািাল পব: ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৯৭৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৩ পমাছা: সাজুু্পবপব তপছরউপিন লস্কার মপিলা গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫৪২৩৫৯৭৮০ ১৭৮৫৮২২৫০০ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৪ আয়ুব আলী লস্কার মৃত মারলি লস্কার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৮৬৪ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৫ শািাদৎ রারিন উিীন ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮১৬৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৬ ফুলমপত জ: আবু বিিার মপিলা গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৬৯৬ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৭ রাপিলা খাতুন জ: ইমত্মাজ ।। গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২১৮ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৮ পমািাম্মদ মপলস্নি মৃত মুনছুর পুরম্নষ পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩১৩ 1721855257 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৭৯৯ পমা: পিকুল পিারসন মৃত দপবর পশিদার ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৫২২ 1875972063 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০০ আমপবয়া জ: পবনুপময়া মপিলা গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৩৭৫ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০১ পরারিয়া পবিম জ: পদলবার ।। গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৫১০ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০২ পমা: মপফজুর রিমান মৃত জয়নাল িাজী পুরম্নষ পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৯৯২২৭০৫৮৬ ১৭৫৯২৬৩৫২৫ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৩ বপদয়ার রিমান  পিালাম পিারসন ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২৭০ 1927747362 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৪ ইমরান আলী ইপিস পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২৯৩ 1737872158 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৫ মালা খাতুন রপবউল ইসলাম মপিলা গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৬৪৪২৩৩০৯০৫ ১৭৫৩৬২২৮৭১ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৬ আপজডনা জ: ইনজাল শপরফ মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬০৯২ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৭ মপফজ মৃত িপববার পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৭৬৪ 1738976346 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৮ আিরাম পিারসন আপজবার পশখ ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭১১৩ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮০৯ িাপদর সুপফয়ান পব: ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ১৯৯৪৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 17411590396 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮১০ নজরম্নল ইসলাম পিছাম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭০৯১ bvB পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮১১ নুররাল পমাল্যা পিছাম উপিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭১২৮ 1795540874 পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮১২ র্াপলম পবপব মৃত খারলি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পততারখািািা পমাঘী ৫৯৯২৫৫১৭৯৫ ১৭৯৮২৬১৪৫২ পসরাজুল ইসলাম ১৭২৫২৫৫০৯৩

৮১৩ পমা: আজপমর পিারসন পমা: ওসমান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৪০৭ 1759873021 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮১৪ তািারজ্জল পমাল্যা মৃত শািাজ উিীন ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৭৩১ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮১৫ ফারম্নি পব: মৃত পমািরলছ পব: ।। পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭১৫৮ 1761423134 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮১৬ পমাছা: সুন্দরী পবপব জ: আ: মারলি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭২০১ 1754419304 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮১৭ আপবরন পনছা জ: মাছুম ।। গৃপিনী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৩৮৩ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮১৮ পমা: আজাদুল পিারসন মৃত খারলি পমাল্যা পুরুষ পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ৮৬৫১৬৯৩৯৭৩ ১৮৩০১৪৯২৩২ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮১৯ পমা: বাবুর আলী মৃত ছুরমান পুরম্নষ পদন-মজুরী পততারখািািা পমাঘী ১৯৬৫৫৫১৫৭৭৪০১৬৩০০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২০ পফররাজা পবিম  জ: লালপময়া মপিলা গৃপিনী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৭৩০৪ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২১ রম্নিসানা জ: জাপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পততারখািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৭৭৫ 1926181353 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২২ পমা: আব্দুল রিমান মৃত মালু খা পুরম্নষ পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ১৪৯২৫১৫৫৩৯ ১৮৮২৫০৬৯৯৮ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২৩ িামরম্নল মৃত ইয়াদ আলী শপরফ ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬১৮৪ 1812476018 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



৮২৪ পমা:িামাল পিারসন মুকুল পব: ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৪২০ 1994457522 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২৫ পবদানা খাতুন  পমা: রপফকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৯২০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২৬ িারসম খা মৃত মালু খা পুরম্নষ পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৪৮৮ 1756899779 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২৭ পমা: আ: িপরম মৃত আবুল খারয়র পব: ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩৭৫ 177660370 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২৮ মাপরয়া পবিম আব্ব  ল জপলল পময়া মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫০৯২২১৭৯৬৬ ১৮৯২২১০৭৯০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮২৯ জয়নাব জ: ইপিস পব: মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩৯২ 1881791619 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩০ সারলিা িার ীন জ: ইবাদত পিারসন ।। গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩৩৯ 1749666585 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩১ পমা: মরয়ন উিীন মৃত মালু খা পুরম্নষ পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৪১৯২৫০৫০৫৭ ১৮৬১৩৩৫০৯৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩২ পমা: নাপছম পময়া  পমা: রপবউল ইসলাম ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ১৯৯৫৫৫১৫৭৭৪০০৯৮০০ 1709176927 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৩  পতৌপিদ মািমুদ মিববত  আ: ওিাব পব: ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ১৯৯৭৫৫১৫৭৭৪০১৪৫০০ 1839110248 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৪ পমা: সজল পময়া  পমা: জালাল খা ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ২০০৭৫৫১৫৭৭৪০১৫৩০০ 1757048831 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৫ সারিব আলী মৃত আফসার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দ:নওয়ািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০২৫৪ 187641504 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৬ খপবর ‘ পমা: শমরসর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯২৬৩ 1779006901 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৭ মান্নাফ সরদার মৃত আপজদ সরদার ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯২৫৫ 1829356214 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৮ পফররাজ িাপিম পব: ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৩৭২ 1855114426 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৩৯ পসপিকুর রিমান  তসয়দ আলী ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৫৯৭ 18293563308 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪০ পিরামত বাদল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৪৬৭ 1766161995 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪১ ইউনুস পমাল্যা শািাদত পিারসন ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৪১৫ 1859873613 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪২ সারিব আলী পমাল্যা মৃত জারির পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৩৭৪ 1829160048 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৩ ওপিদুর রিমান ওদুদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০১৭৯ 1845416002 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৪
এ.পি.এম আবুল িালাম আজাদ মৃত আ: রপিম খান ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০০৫২ 1749604441 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৫ আপমরুল ইসলাম পশখ মৃত জাফর পশখ পুরুষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৮২৪২৪৭৮৮১৯ ১৮৫৪০১৮৬৩৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৬ আিরছদ পমাল্যা লপতফ পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৭২০ 1766624613 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৭ ইসলাম মৃত ছরবদ আলী পব; ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৯৭৫ 1853714217 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৮  পসািরাব পব: মৃত মান্নান পব: ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৯১ 1758019671 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৪৯ আপলম মৃত পনায়াই পশখ ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৯২৬ 1878809778 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫০ িামাল পিারসন  পসপলম মন্ডল ।। পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৩৩৯ 1861787550 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫১ আনজুরা খাতুন জ: মসরলম উপিন মপিলা গৃপিনী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯০২১ 1770926468 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫২ আলমিীর শপরফুল ইসলাম পুরম্নষ পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৫৫৯ 1725992241 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৩ মাপজদুল আবু বিিার ।। পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী র৫৫১৫৭৭৪২৪০৩৫৮ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৪ মীর রাজ্জাি মৃত ফরমান আলী ।। পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৭৪৪ 1781390156 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৫ বপদয়ার রিমান  পমাতারলব পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৬২৩ 1832994174 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৬ আপমর পিারসন মৃত শমরসর পমালল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৭৩৬ 1857066181 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৭ নবীরম্নল ইসলাম লুতফার মৃধা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৭২৩ 1792006229 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৮ পরনুিা খাতুন জ; আিবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৬৫৪ 0 1921916796 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৫৯  পতাতা পমাল্যা মৃত পমািরছদ পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৯৮ 1874105071 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬০  পিা: রসুল ইশারত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৮৮৭ 1836936862 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬১ আপজজ পমাল্যা জালাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ১০২১১৯১৯৯২ ১৮৭২১৫৩৫৫২ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬২ পজয়ারম্নল ছাপমন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৫৫ 1722466455 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬৩ ফুলজান জ; িবন পশখ মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৭৯৬ 1765599810 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



৮৬৪ িাসানুর পশখ মৃত দপলল উপিন পশখ পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৮৯০ 1883934765 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬৫ বাপিদুল অদুত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০১৮৯ 1850184713 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬৬ পমল্টন পিারসন ছত্তার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৯৪ 1782234668 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬৭ বরিত পময়া িপলম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৮৯৪ 17702325007 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬৮ িান্নু পময়া মারলি পব: ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৬৯৩ 1739116285 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৬৯ িাপিয়া িার ীন শপফকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৭৩১৮৫৫১৫৪১ ১৮২৯৩৫৬৩০৯ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭০ জীবলুর রিমান ছারলি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০০৬৯ 1724783132 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭১ ফারম্নি পিারসন মৃত পমাতারলব পিারসন ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০০২৩ 1881568048 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭২ আবুল িালাম নুর পমািাম্মদ ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৯৮৯ 1778141662 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৩ জাপির পমাল্যা আ: আপজজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৪৮ 1760069178 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৪ ইসলাম পমাল্যা মৃত পবলারয়ত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৬১ 1884408127 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৫ জুরয়ল দুলাল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ১৯৯৪৫৫১৫৭৭৪০০০১০০ 1710784331 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৬ রপফকুল ইসলাম পিালাম নবী পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৪৬৪২৬০১৪৩১ ১৮৬০৪৬৭৩০৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৭ লুতফার মৃত আ: িাপিম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০১৩৩ 1779461449 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৮ রপফকুল ইসলাম মৃত তাইজ উপিন ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০০০২ 1754676819 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৭৯ উজ্জল  পমািরলজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০১৭৪ 1757367673 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮০  মপসয়ার আফছার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৮৯৯ 1856154288 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮১ জনাব আলী পব: মৃত মপতয়ার পব; ।। পদন-মজুরী দ: নওয়ািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০২৫৩ 1883412470 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮২ জাপিদ িাসান মির আলী ।। পদন-মজুরী দ: নওয়ািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০২৫০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৩ রপিম পময়া ইবাদত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৫২ 1861378856 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৪ আলম পসরাজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরররিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৫০ 01740072 541 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৫ মুপজবর মৃত ওদুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৩০ 1747975000 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৬ জালাল পমাল্যা রপিম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৩৫ 1995804397 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৭ পবশারত মৃত মুমত্মাজ িাজী ।। পদন-মজুরী রাপজরররিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৯৫ 1766830061 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৮ জববার পমাল্যা মৃত পমািবুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯০৪৩ 18629899908 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৮৯  পিালাম রববানী মৃত মুমত্মজা পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫২৭ 1757523883 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯০ চান পময়া তামরজল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামার িািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৩৫৪ 1845568922 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯১ রপবউল মৃত তাফু পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৫১৪ 1770066145 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯২ লা লী পবিম িারসম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী লস্করপুর পমাঘী ৮২৪২৪৮০৬৭৪ ১৭৭১৩৯৬২৭৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৩ পসরাজুল ইসলাম সুজরপি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৫০১ 1843494230 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৪ পমাসরলম পমাল্যা পিিমতউলস্না পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৫০৩ 188804829 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৫ লালপময়া ওদুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৬৩৭ 186589399 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৬ পমািাম্মদ আলী আরয়ব আলী ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৬৮৯২৩৪০১৯৮ ১৭৫৬০৬০৩৯০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৭ িামরম্নল ইসলাম ইপিস মন্ডল ।। পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৬৯৩ 1835014684 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৮ শুকুরন পবপব মপিউিীন মন্ডল মপিলা গৃপিনী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৫২০ 1742043478 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৮৯৯  পরাসত্মম পমাল্যা মৃত আরয়ন উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৬১৮ 1755056258 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০০  পরারিয়া জ: রপিম িাজী মপিলা গৃপিনী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৬৩২ 1862716966 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০১ নপজর উপিন মৃত ছুরমান পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী আন্দুইলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৫৮৫ 1853345858 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০২ টুকু পময়া মৃত পখাররশদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৩২৯২৪৬৬২৩৬ ১৭৭৯৮১২৮৩৯ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০৩  ানু পবপব আবুল পিারসন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৮২৪২২৩৬১৭৫ ১৩০১৯৩২৩৩২ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০৪ পসারিল  পমািম্মদ পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী 1782311540 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



৯০৫ শামীম পিারসন পমা: আিামত পব: ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ১৯৯১৫৫১৫৭৭৪০০০২০০ 1758987711 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০৬ িামনা রানী সািা পনমাইিদ সািা মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ২৩৯২৫৫৭৩৮১ ১৭৭৯৫৬১৪২৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০৭ পমা: মসরলম পশিদার মৃত ছদর উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৯১৪ 1734177715 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০৮ পমাছা: সখী খাতুন আক্কাস মল্যা মপিলা গৃপিনী িািাসাটি পমাঘী ৫৫৪২৫৪৮৪৪০ ১৭৬৪৩০৫৭১৭ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯০৯ রাপশদা খাতুন জ: পছবাদুল পমাল্যা ।। গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪১৩ 1789221527 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১০ আপমরম্নল পব: পমা: আিমল পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৫০৩ 1754098412 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১১ ছুটু পবপব জ: ইবাদত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৪০ 1871445956 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১২  পমাতারির পিারসন মৃত আপজবার পশিদার পুরম্নষ পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২৮৭ 1708020676 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৩ আপজজুর রিমান মৃত পশখ িাপববর ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৫৯৪ 1738320594 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৪ মরিার আলী মন্ডল মৃত মুনছুর মন্ডল ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৯৮১ 1960454952 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৫ সাবুর আলী মৃত পমাপমন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৫৩৪ 1778058797 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৬ পমা: আলী িাজী  পমা: এশারত িাজী ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৯৬৬ 1857844598 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৭ পরাসত্মম খা মৃত পশামরসর খা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৬৩৪ 1751090464 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৮ পমা: ইপলয়াস  পমািাম্মদ আলী ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ১৯৮৮৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1771138411 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯১৯ িাফুর পিারসন মপতয়ার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৫৯৭ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২০ রপফকুল ইসলাম মৃত আরয়ন মন্ডল ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৯৮০ 1770059008 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২১ পমা: পমাসত্মাি পিারসন মৃত নাপছর উপিন ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২৩১ 1997967945 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২২ তাপনয়া খাতুন মৃত মপতন পশিদার মপিলা গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৬৮৮৮৩০৮০১৯ ১৭০১১৩৭৩৮৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৩ পমা: িারম্নন অর রপশদ  পমা: দপবর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৩০৭ 1790561691 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৪ পমনু খাতুন জ: আয়ুব আলী মপিলা গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ১৯৯১৫৫১৫৭৭৪০০০২০০ 1872226992 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৫ জববার খা ইউসুফ খা পুরম্নষ পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ১৯৭৭৫৫১৫৭৭৪০৩০২০০ 1782773321 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৬ পিরলনা পবিম জ: শির আলী পশখ মপিলা গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২৩২ 1929208606 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৭ পমা: নুর ইসলাম মৃত ফারজল পশখ পুরম্নষ পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৩০০ 1845564057 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৮ নাজমুল পশিদার  পমা: বাদশা পশিদার ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৬৩৮ 1923395754 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯২৯ পমা: সাইদ মন্ডল ছারয়ন মন্ডল ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৬৮৪ 1933625851 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩০ পমা: পদরলায়ার পমা: আজিার পব; ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২০৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩১ টুকুল পমাল্যা পিা: সররায়ার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৭৬৬ 1704645383 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩২ ইপতিা রানী সািা শ্রী দীিদ কুমার সািা মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৬০৬ 1747359473 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৩ পমা: বাপরি সরদার  পমা: জহুর সরদার পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ১৯৮৮৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1722457203 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৪ পমা: পবিস্নব মন্ডল  পমা: জহুর মন্ডল ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ১৯৯০৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1852421206 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৫ তিন কুমার সািা জিবন্ধু সািা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৫৭১ 1754736309 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৬ পমা: মুতারলব সরদার  মৃত ইউনুচ সরদার ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৩৩৭ 1791304407 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৭ ফরিার মন্ডল ছারয়ন মন্ডল ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২০২ 1795683516 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৮ পমাছা: পমারমনা পবিম মৃত িাপলম পশিদার মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ১৪৯২৯৮৮৫৪ ১৩০২৬৬৬৫১৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৩৯ পমাছা: চারমরল পবিম মৃত মপিন উপিন পশ: মপিলা গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৮২৪২৩১৭২৭২ ১৭৭১৩৯২৮৫৯ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪০  পমা: জয়নাল পব: মৃত আ; মারলি পব: ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৭৮ 1734164388 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪১ পমা: তসয়দ পশখ মৃত ইনছার উপিন ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২২৮ 1744636790 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪২  পমা: ইমারত পমাল্যা মৃত আপরফ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪২৯ 1752633557 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪৩ িাপবজার পব: মৃত আরয়ন উপিন পব: ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪৯৮ 1791990353 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪৪ পমা: পিা: কুদ্দুস মৃত ছদরউপিন ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪৯১ 1762085225 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪৫ পমা:জালাল উপিন পব: এমৃত মালু পব: ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৭২ 172992161 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



৯৪৬  পমা: বাবর আলী মৃত ইনছার আলী পশখ ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৮১ 1768927742 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪৭ আ: িাপমদ পমাল্যা আ: সামাদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪৯৩ 1735452873 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪৮ পমা: রপশদ পিারসন আ: জপলল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২১৮১ 1739742423 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৪৯  পমা: আপশকুল ইসলাম  পমা: পিা: রসুল মন্ডল ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৩৯৩ 1773685991 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫০ নুপর জ: পবলাত আলী পশখ মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৪১ 1768620885 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫১ ফুলপময়া সরদার রপফি সরদার পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৩৪৩ 1845678483 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫২  পমা: আয়ুব আলী মৃত রারশদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪২৩ 187633951 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৩ পমা: মুছা আলী পশিদার পমা: িপববার পশিদার ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪২৫ 1763726574 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৪ স্বিন সরদার ইনপনলী িামত্ম ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৯৮৯ 19316676089 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৫ পমা: বাবর আলী মৃত আওয়াল পিারসন ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৮৮০ 1849678450 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৬ নাজমা খাতুন জ: ওমর আলী মপিলা গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৮১৮ 1868880161 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৭ জারিদা জ: মুক্তার ।। গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৬৬৪ 1747758327 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৮ পমা: মান্নান  পমা: ধলা পময়া পুরম্নষ পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৭৯২ 1795242887 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৫৯ সারিব আলী ইউসুফ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৪৬৯২ 1763495753 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬০  পমা: আবজাল মৃত মারলি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৫২২ 1674330218 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬১ আন্না রানী জ: তিন অপধিারী মপিলা গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩০৪৩ 1763830852 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬২ ররমন পব: অমুল্য পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫২৯৮৮ 1786612268 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৩ স্বরসপত রানী অপধিারী জ: মুরারী মিন ।। গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩১২৫ 1746492083 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৪ পদিালী পব: মৃত পনপখল পব: ।। গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৩৫৩ 18422400849 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৫ কৃঞ্চ রায় বাবু রাম রায় ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৩৪৫ 1771127191 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৬ স্বাধীন রায় নাররাধ চন্দ্র রায় ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৪৫৪ 1781390184 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৭ আরতী রানী মৃত স্বিন পব: মপিলা গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩২১৮ 1768693165 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৮ নুররাল পমাল্যা মৃত কুরবান পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩০৪ 1871965371 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৬৯ কৃঞ্চিদ রাজ বংশী মৃত সুপদর রাজ বংশী ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩২১৪ 1918821905 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭০ পবদুুৎ রাজ বংশী মৃত শশ্বধর রাজ বংশী ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩২০৯ 1798729221 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭১ মপজডনা আপল খা মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৭৮ 1758227100 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭২ আরজ আলী দুলু পময়া পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৬৩০ 1851171058 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৩ চম্পা পবিম পিা: রসুল পজামািার মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৮৪ 183957863 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৪ ইতার আলী মৃত আবুল িারশম পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৭৫৩ 1884346525 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৫ আপমনুর  পমাক্তার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪০৯৪ 1746662531 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৬ পমাশারফ পমাল্যা মৃত আরয়ন উপিন ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩২৯ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৭ পমাতারলব পব: মৃত ইমাম উপিন পব: ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৪৮৯ 1705231895 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৮ নাপছমা খাতুন জ: রপফি পব: মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৪৭৫ 1987120662 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৭৯ শািাবুপিন দপবর পজামািার পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯২৪ 1744136730 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮০ পমা: আপমর আলী মৃত পমািাম্মদ আলী ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৭৫ 1883134717 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮১ তাসপলমা পবিম  পমা: পফররাজ আলী মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৪১১৪৭৮৯২৩১৩২৮ 1763334238 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮২ আপরকুল পমা: জপমর পশিদার পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৩৫ 1932945164 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮৩ পমা: জববার পশখ  পদলবার পশখ ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৪৯৬ 174715813 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮৪ িারম্নন  পমা: রজব আলী পব: ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮৫৪ 1719874860 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮৫ আিরাম িাজী মৃত পমািাম িাপজ ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৭৮৩ 1731196728 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮৬  পরািসানা খাতুন পমা: আফাংিীর মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ১৯৮৫৫১৫৮৭৭৪০০০০০০ 1981006593 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



৯৮৭ পমা: বাকু পব: ইমারত পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮৪২ 1791990164 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮৮  পমা: ইউনুছ আলী পশি: মৃত আতর আলী ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৬৬৯ 1721588682 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৮৯ শাপিনা খাতুন জ: শাপিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৭০ 1705159410 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯০  পমা: ফুলপময়া পমাল্যা ছামাদ পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪২৯৪ 1765283405 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯১ মপরয়াম জ: ইনারয়ত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৬১৩ 1849355347 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯২ ছুরাফ মৃধা মৃত আফছার মৃধা পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯২৯ 17280781664 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৩ মিবুল পিারসন মৃত ইনছার উপিন ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯২৭ 1757065042 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৪ ঠান্ডু মৃত মীর আলতাফ ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৯৯০ 1745936045 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৫ আলী আিবার মৃত পতজারত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮১৬ 1959822882 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৬ পমা: শপফকুল ইসলাম মৃত কুদ্দুছ পমাল্যা পুরুষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ১০১৫০২৯০৯১ ১৮৮৮৩৬৪৮১১ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৭  পমা: আববাস আলী  তসয়দ আলী পশিদার পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮৮৪ 1628384037 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৮ ছত্তার লস্কার মৃত আব্দুল লস্কার ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩১০ 1768620885 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

৯৯৯ শপিদুল ইসলম পমািরলছ পশিদার ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮৯৯ 1737400287 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০০ িারম্নন অর রপশদ িাপিম পব: ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩৬২ 174663914 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০১ পমা: রাজু িাসান  ইপিস পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩২৮ 1929658330 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০২ সাপিরন মৃত পমামররজ পব: মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৫২৬ 1727990662 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৩ পমাতারলব পশখ মৃত আব্দুল পশখ পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩৫৫ 1759712308 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৪ পমা: পজয়াউর রিমান পমা: ইরাদত ।। পদন-মজুরী দ:বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৫৬৭ 1729419272 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৫ শুকুরন পনছা জ: ইলািী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী দ: বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৮৭৩ 1767454695 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৬ পমা: পরজাউল পমাল্যা মৃত ছপলম উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৬৮১ 17446936025 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৭ পমা: পমটুল পিারসন পমা: টুিান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৬৩২ 1759805217 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৮ পমা: নারয়ব আলী পমাল্যা  পমা: পরািমান ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৬৬১ 1797239513 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০০৯ ছাবুল পমাল্যা মৃত হুরমতুল ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৬৫৬ 1986613457 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১০ ইনজাল আলী  মপনরউপিন ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৫৭১ 1746607047 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১১ পমা: ওমর আলী পমাল্যা  পমা: পিালাম নবী ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৬৬৪ 1919879206 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১২ পমা: জাফর পমাল্যা মৃত আবুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫৪২৫১৪৭২৩ ১৮৪২৫৯১০৪৮ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৩ আব্দুল খারয়র পব: পমা: ছত্তার পব: ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৬০০ 1735901106 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৪ সপখনা খাতুন মৃত িাপসম পশখ মপিলা গৃপিনী আঙ্গারদাি পমাঘী ৭৭৯২৩৯০৭২১ ১৭৩১৫৭৬৫৪৩ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৫ পমা: মন্টু পব: মৃত মপফজ উপিন পব: ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৫৮৮ 1744436966 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৬ পমা: আলতাফ পিরসন পমািাম্মদ আলী পব: ।। পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৫৯৬ 1764964827 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৭ পমা: পবপুল পিারসন পমাল্যা মৃত লালপময়া পমাল্যা পুরুস পদন-মজুরী িািালীর্াঙ্গা পমাঘী ৭৩৪২৫৩৭৩৪২ ১৮৬৫৮৯৮৪০৯ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৮ পবধান চন্দ্র পব: িসুধীর চন্দ্র পব: ।। পদন-মজুরী পবঞ্চুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৮৪০ 1772541392 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০১৯ লÿÿ রানী পব: নরিন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃপিনী পবঞ্চুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৮৫১ 1774574728 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২০ রতন কুমার পব: উরিন কুমার পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী পবঞ্চুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৮৯০ 1751338658 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২১ পিযুষ কুমার পব: িশুিপত পব: ।। পদন-মজুরী পবঞ্চুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৮১২ 1746376936 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২২ প্রদুুৎ কুমার পব: বাসুরদব কুমার পব: ।। পদন-মজুরী পবঞ্চুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৯১৩ 1735891257 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২৩ পমাছা: চায়না  খাতুন জ: পমা: আছাদুল মপলস্ন মপিলা গৃপিনী পনধীপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৪৯৫ 1961120132 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২৪  ানু পবপব জ: পলয়ািত ।। গৃপিনী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮২৪৭ 1946414681 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২৫ িারম্নল পব:ুা মৃত পিািাল চন্দ্র পব: ।। গৃপিনী পনধীপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৫৮৯ 1758196352 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২৬ িারদর লস্কার আপরফ লস্কার পুরম্নষ পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮০২০ 1762700404 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২৭ পমা: নজরম্নল মৃত িহুর মপলস্নি ।। পদন-মজুরী পনধীপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৪৫৩ 1869254913 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



১০২৮ িপররতাষ পব: মৃত প্রকুল্যা পব: ।। পদন-মজুরী পনধীপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৪২৭ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০২৯ পমাছা: িপিনুর খাতুন জ: মপনরম্নজ্জামান মপিলা পদন-মজুরী পনধীপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৫২২ 1826557823 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩০  পমা: পসপলম পব: আ: খারলি পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী খানাবািীয়া পমাঘী ১৯৯০৫৫১৫৭৭৪০০০১০০ 1774965762 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩১ পমা: আশরাফ আলী  পমা: রাজ্জাি পশিদার ।। পদন-মজুরী খানাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৩৭৯ 1861796823 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩২ িাসানুর ইসলাম আিবার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী খানাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৪৭৯ 174540130 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৩ পমাছা: পশপরন পশলা আরনায়ার পিারসন মপিলা গৃপিনী খানাবািীয়া পমাঘী ৭৮০৬২০৪৮১৯ ১৩০৯৯৪১৫১২ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৪ পমা: তাপরকুল ইসলাম মৃত িারান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী খানাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৪৫০ 1865897974 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৫ পমা: আরমিার পিারসন মৃত জপলল পবশ্বাস ।। পদন-মজুরী খানাবািীয়া পমাঘী ৩২৯২৫০০১৯০ ১৭২৬৯১৭১৩০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৬ পমা: রাজু পিারসন  পমা: নজরম্নল ইসলাম ।। পদন-মজুরী খানাবািীয়া পমাঘী ১৯৯৬৫৫১৫৭৭৪০২৭৮০০ 1843836563 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৭  পমা: আলমিীর  পমা: ফুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দÿÿন বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৮৫৩ 1875321153 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৮  পমা: পমজানুর মৃত পমাবারি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দÿÿন বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪৩৪০১৫৮ 1846789391 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৩৯ পখািন পব: মৃত পিারসন পব: ।। পদন-মজুরী দÿÿন বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৯১১ 1884408115 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪০ আ: সালাম পশিদার মৃত জামাল পশিদার ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদাি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩০৫৪ 17277136685 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪১ িারসম লস্কার মৃত ছব্দুল লস্কার ।। পদন-মজুরী দÿÿন বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৭২২ 1864555571 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪২ রববানী পমাল্যা মৃত িারান পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দÿÿন বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪০৩০ 1739083658 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৩ আবরজল পশিদার জামাল পশিদার ।। পদন-মজুরী দÿÿন বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৯৩৯ 1882618883 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৪  পমা: পসািরাব পিারসন  পমা: শামসুর রিমান ।। পদন-মজুরী দ:বীর পমাঘী ৫৫২৫৭০৪১২৫৫৪৭ 1767213509 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৫ মপিরম্নল ইসলাম ফপছয়ার রিমান ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৯৮৪ 1840358898 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৬ পমা: শপরফুল ইসলাম মৃত ইয়াকুব পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪১০৩ 1840297158 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৭ পমা:িারশম আলী  পম: জুিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪১৩৯ 1833023884 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৮ আবু িালাম আজিার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৩৪৫ 1739368611 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৪৯ পমা: বাপি পময়া  পমা: িওছার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪১২৯ 1884524754 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫০  পমা: দাউদ পিারসন িারম্নন মৃধা ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৩৭০ 1830795241 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫১ পমা: আনছার পব: মৃত আজির ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৩২৯ 1758018223 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫২ জয়নাব মৃত জরবদ আলীরমাল্যা ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৯৯২৬১৯৪১০ ১৮৬৭৩৪৭১৬৪ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৩ সুজন কুমার মন্ডল অরপবন্দু কুমার মন্ডল ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৭৪৭ 1770381512 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৪ কুমুদ রঞ্জন পব: কুমাররশ চন্দ্র পব: ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩২০২ 1913652034 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৫ আরপত দাস শুসামত্ম দাস মপিলা গৃপিনী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩২২৯ 1728604270 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৬ পমাছা: পসানাবান পবিম পমা:ফুলপময়া পমাল্যা ।। গৃপিনী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩০৬৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৭ প্রশামত্ম মন্ডল তারািদ মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৪১৭ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৮ পমা: িারম্ননার রপশদ িারসম আলী পমাল্যা ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৭৩৭ 1839593003 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৫৯ পমা:ফারম্নি পিারসন আব্দুল বাপরি লস্কার ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩০৭৬ 1791304666 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬০ কুবাদ আলী আনারম্নল পব: ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৪৩৩ 1720459305 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬১ পমাছা: িাপসনা পবিম মৃত মসরলম লস্কর মপিলা গৃপিনী আঙ্গারদি পমাঘী ১৪৯২২৬৫২৩৪ ১৯৩৫০৩১৫৪৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬২ র্পল পমা:সরলমান সদ ডার মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৩৯ 1729666320 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬৩ পমা: নাজমুল পিারসন পমা:সাপিদুল পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ১৯৯০৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1762192570 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬৪ পমা: মনু পমাল্যা পমা:আবুল িারশম ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৩৩ 1756692364 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬৫ পমা: ইিরাম পবশ্বাস মৃত:িালু পব: ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২১৬ 1734186375 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬৬ িামরুননািার পবউটি টিরটান সদ ডার মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৩২৯২৪১৩২৬১ ১৭৮৪৪৮৫৯৮৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬৭ শািানারা জ: পমা:জববার পব: মপিলা গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৫০ 1726504838 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৬৮ আব্দুল মপমন পব:  তসয়দ আলী পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৮২১ 1725548252 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



১০৬৯ পমা: িারচন পমাল্যা  পমা: আাপজজার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৩০ 1792103713 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭০ মাসুদ  পমা:ইয়াকুব আলী ।। পদন-মজুরী দপরলÿÿপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৮২৬ 1701780332 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭১ পমা: তসয়দ আলী পশখ মৃত:ইনছার পশখ ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১১৭৮ 1724045074 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭২ আব্দুল িপরম পব: মৃত আিরাম পব: ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২৭৯ 1846744527 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৩ পমা:পসরাজুল ইসলাম পশিদার মৃত:মুমত্মাজ পশিদার ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৯১৯ 176559189 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৪ পমা :িাসান পমাল্যা পমা:মতরলব পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৮৪০ 1710070582 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৫ পমা:নবুওয়াত পব: মৃত:ইউনুস  পব: ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১১৮১ 1934261270 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৬ পমা: ফুলপময়া পশখ মৃত: আছালত পশখ ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৯৮৫ 1833737324 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৭ পমাছা: িাপমদা পবিম জ: পমা:জািাপঙ্গর আলম ।। গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৮১৫ 1714381923 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৮ পমা: পিকুল পিারসন পমা: আশরাফ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২০৬৭ 1856955315 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৭৯ সপখনা পবপব জ: জুমারত পব: ।। গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৭৪২ 1704644832 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮০ পমা: সাির মন্ডল পমা: এমদাদুল মন্ডল ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ২০০০৫৫১৫৭৭৪০৩০০০০ 1838275648 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮১ এরশাদ আলী পশিদার পিলাল উপিন পশিদার ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৯৪৭ 1940280521 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮২ মির খাঁ মৃত: শমরসর খা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৬৯৪ 1850115405 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৩ পমা: তুপিন পব: পমা: ছদর উপিন পব: ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২ 1765561571 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৪ আ:মান্নান পমাল্যা মৃত: আজির আলী ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৩৭০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৫ পমাছা: সাজু পবপব জ: পমা: এলাপি পশি: ।। গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২০৪৮ 1746012239 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৬ পমা:পিকুল পিারসন পমা: আমজাদ পিারসন ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৯১৬ 1739490446 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৭ পমা:ওপলয়ার রিমান পব: মৃত: ওদুল পব: ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২০৫৮ 1775223798 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৮ িফফার খাঁ ইউসুফ খাঁ ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৬৪৬ 1857304316 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৮৯ পমা:পসাবান পব: মৃত: আিরাম পব: ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২০৬৬ 1734188733 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯০ আপজজার পব: িপবর পব: ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৩৩৪ 1705159188 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯১ লাপি খাতুন জ: পসাবান মপিলা গৃপিনী দ: বীরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৭৮৮ 1748316229 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯২  পমাছা: নাপছমা খাতুন জ: িারশম পিষ ।। গৃপিনী আঙ্গারদাি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৭০৭ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৩  পমা: তসয়দ আলী  পমা: রজব আলী পমাল্য পুরম্নষ পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৪৩৯১ 1855115061 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৪  পমা: মািফুজ পমাল্যা  পমা: রজব আলী ।। পদন-মজুরী দাসনা পমাঘী ১৯৮৯৫৫১৫৭৭৪০০০১০০ 1833245763 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৫ বকুল পমাল্যা পমা: িারসম আলী ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদাি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৪১৪ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৬ পমা: উপজর আলী মৃত খারলি পমাল্যা ।। পদন-মজুরী আঙ্গারদাি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩১৯৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৭ সুরাজ বালা  পবশ^ুাস জ: সুমার পব: ।। পদন-মজুরী পবঞ্চুপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৩৯২৪ 1911949639 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৮ িপবতা জ: িারছদ আলী মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৫৮২ 1858877687 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১০৯৯ আব্দুর রিমান পশিদার মৃত পমলাই পশিদার পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৬৫৭ 1834859778 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০০ শপরফুল ইসলাম মৃত আরয়ন উপিন ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩১২ 1942427280 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০১ বজলু পময়া ইমান উপিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪২৫০ 1727657943 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০২ ফারম্নি আিমদ িাপিম পব: ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৩৬৮ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৩ পমা: ততয়ব আলী মৃত পমাসরলম পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪০৭০ 1751456393 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৪ িপবর পিারসন সরবদ আলী পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪২২৭ 17934355925 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৫  পমা: আক্কাচ আলী  পমা: রউফ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৫৭২ 1734165065 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৬ আপছয়া পবিম  পমা: মাপফি লস্কার মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৪৩১ 1718064556 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৭ পশফালী জ: িফফার পশখ ।। গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৫০২ 1746492051 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৮ পমা: পসরাজ সদ ডার আপফলউপিন সদ ডার পুরম্নষ পদন-মজুরী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪১৩৩ 1758226934 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১০৯ িাপমদা জ: পতজারত পব: মপিলা গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৪০২ 1778487366 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



১১১০ নবীরন পনসা এমৃত ইবাদত পমাল্যা ।। গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৯২০ 1961969075 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১১ পদরবন্দ্রনাথ পব: পনতাই িদ পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩২৫১ 1882619794 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১২ পমা: বকুল পময়া মৃত আজািার পব: ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬০৫১ 1746934830 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৩ পমা: শপিদ মীর মৃত পিরামত মীর ।। পদন-মজুরী আরন্দালবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৭৩৭ 1855780701 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৪  পমা: শপরফুল ইসলাম  পমা: ইনছার উপিন ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩৮২ 1921346984 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৫ পমা: বাপ্পী পিারসন রপন আমজাদ পিারসন ।। পদন-মজুরী বুধইরিািা পমাঘী ২০০৩৫৫১৫৭৭৪০১৪৭০০ 1756528708 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৬ আপলবার পিারসন লুতফার পবশ্বাস পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৯৯২৬০৭১৮৩ ১৩০৬৮৯৪৮০৮ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৭ িাপফজুর মৃত মপমন উপিন পমাল্য পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০০৬৩ 1869009950 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৮ পমা: সাইফুল ইসলাম পমা: শপরফুল ইসরাম ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২১০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১১৯ অসীম কুমার রায় অপনল কুমার রায় ।। পদন-মজুরী  পিঢ়ুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৯৭৬ 1735274798 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২০ পমা: আবজাল মুপন্স পমা: মুমত্মাজ মুপন্স ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৫৩৭ 1733466554 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২১
পমা: ইপিস আপল পমা: আব্দুল ছালাম মপলস্নি ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২১৪৭ 1713645034 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২২  পমা: লাল পময়া সরদার রপফি সরদার ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৩৪১ 1733081750 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৩ পমা: মুছা আলী পশি:  পমা: িপববার পশিদার ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪২৫ 1722374607 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৪ পমা: িারছদ পব:  পমা: আিমল পব: ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৪৯৪ 1797027750 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৫ পটািন  পমা: ছারয়ন মন্ডল ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২৪৬ 1722354702 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৬ পমা: পরজাউল ইসলাম  পমা: পমািারিস পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ১৯৯০৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1834625541 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৭ আরপজনা পবিম পমা: টিপু সুলতান মপিলা গৃপিনী খানাবাপিয়া পমাঘী ৬৮৯২৩৫৬৫৪১ ১৭৩৪২৬০৯৬৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৮ শািানারা পবিম জ: পমা: মািাবুর মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩৭২ 1732383173 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১২৯ পমাছা: আরলয়া পবিম মৃত আবু বির মপলস্নি ।। গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩০২ 1838384228 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩০  পমাছা: ছারয়রা খাতুন জ: পমা: পবলাল আিরমদ ।। গৃপিনী  াবনিাটি পমাঘী ১৯৯১৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1859166752 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩১ সারলিা পবিম আব্দুল িপরম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৯১৪২৪৯৫৭৭০ ১৭৮৩৭৩৬২৮৪ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩২ িাপমদা জ: রপিব পমাল্যা ।। গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮৬২ 18322334151 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৩ আলস্নাদী পবিম আপজম ইসলাম মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৮২৪ 1762041336 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৪ নাজমা পবিম পমজানুর রিমান ।। গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৮২১২০৫১০৯১ ১৭৯৩৩৪২১২০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৫ পসারিল আিাম্মদ পলয়ািত আলী পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ২০০১৫৫১৫৭৭৪০১৭৬০০ 1773447444 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৬ রারবয়া জ: শপিদুর রিমান মপিলা গৃপিনী দ: নওয়ািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৮১৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৭ পসয়াম দুদু পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৭৭৬ 1757401002 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৮ পমা: ওপলয়ার রিমান পমা: িারদর পিা: ।। পদন-মজুরী কুশাবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬৫৯৩ 18550031147 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৩৯ িালাম পবশ্বাস মৃত ছবদাল পবশ্বাস পুরুষ পদন-মজুরী দ: নওয়ািািা পমাঘী ৭৩৪২২৭৪৮৮৮ ############## আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪০ পলপল পবিম জ: পমািাম্মদ পব: ।। গৃপিনী দ: নওয়ািাািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৮৭৪ 185966769 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪১ পমপরনা জ: আব্দুল সালাম ।। গৃপিনী দ: নওয়ািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০২৬০ 1832994804 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪২ উলফাত িহুর পব: পুরম্নষ পদন-মজুরী দ: নওয়ািািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৯৯০ 1872277605 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৩ িার ীনা খাতুন জ: িামরম্নল ইসলাম মপিলা গৃপিনী আন্দুলবািীয়া পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৫১৫ 1763758454 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৪ তাইজুল আলম ছব্দুল পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৩৭৮ 1858485079 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৫ পমা: সুজন আলী  পমা: পসপিকুর রিমান ।। পদন-মজুরী িামারিািা পমাঘী ১৯৯১৫৫১৫৭৭৪০০০১০০ 159873613 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৬ পমাছা: আরলয়া জ: রাজ্জাি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী িামারিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৩৯০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৭ পমা: বাবর আলী ছালাম পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৪৮৯ 1723718822 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৮ মুঞ্জুরা জ: শপিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৪৬৬ 1839721470 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৪৯ দুলাল মৃত ছব্দুল পমাল্যা পুরম্নষ পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০১৫৫ 1855114797 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



১১৫০ আব্দুল িাপিম িফুর পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০০৫৭ 1750227530 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫১ মপতন পশখ জালাল পশখ ।। পদন-মজুরী লস্কারপুরপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৮৯১ 1855115073 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫২ বািারম্নল পমাল্যা মৃত পখাররশদ ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৬০০ 1863508755 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৩ লাল চন পমাল্যা আছালত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৮৮০ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৪ িাজল আ: আপজজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪০৫৫৬ 1830813654 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৫ িারশম মৃত আবুল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৬৯১ 1861743829 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৬ পমা: জাপমল পিারসন আজািার পমাল্যা ।। পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮০২৭ 1736798143 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৭ ইসলাম পমাল্যা মৃত ওরমদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯৬৬৭ 1778162937 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৮ পররবিা খাতুন জ: রপফকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী দাসনা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৯১৯৭ 1743533926 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৫৯ তানপজলা পবিম মনু পময়া ।। গৃপিনী লস্কারপুর পমাঘী ৫৫৪২৩৭৯৮০৪ ১৭৯৬৩১৬২৪৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬০ পমা: পজাবারয়র আি: নাইম পমা: উবাইদুল্লাি পুরুষ পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪০২০০০৬ ১৭৫৩৬৭১৭১৮ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬১ পমা: আতর আলী মৃত আিমল পমাল্যা ।। পদন-মজুরী রাপজরবরিািা পমাঘী ৫৫৫১৫৭৭৪২৩৯১২৮ 1760194002 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬২ নুরজািান জ: ফজর আলী ।। গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬১০৭ 1708048127 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৩ জারমনা  পখািন পমাল্যা ।। গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ১৯৮০৫৫১৫৭৭৪০০০০০০ 1759562713 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৪ ছুটু পবপব জ: জপমর আলী ।। গৃপিনী আড়ুয়ািাপন্দ পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮৬৩৩ 1741272268 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৫ রম্নরিাল িনী মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী মাঝগ্রাম পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৮০৬৪ 1884524752 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৬ আপজজুল ইসলাম মৃত আ: খারলি পমাল্য ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৪৭১ 1709118425 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৭ পমা: ছবুর পমাল্যা  পমা: মিরছদ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২১৪১ 1759805186 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৮ স্বিন অনমত্ম ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৪৪৩ 1725079658 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৬৯ িারজরা পবিম ফুলপময়া মপিলা গৃপিনী পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৪৬৩ 1988209723 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭০ আ: িান্নান আ: আপজজ পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৩১৪ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭১ িারজরা মৃত রিমান িাজী মপিলা গৃপিনী টিলা পমাঘী ৭৭৯২৩৮৫৬০৬ ১৮৫৯১৫৩৪৩৫ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭২ ছরবদা খাতুন জ: তারলব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৪৭৩ 1767673883 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৩ মুরানী মরিান রায় র্পতন্দ্রনাথ রায় পুরম্নষ পদন-মজুরী পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩২৪৪ 1827222611 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৪ প্রপমলা রায় জ: যুপদষ্টী রার্ মপিলা গৃপিনী পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৩৯৪ 1879254460 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৫ পমা: আয়ুব আলী আরয়ন উপিন পুরম্নষ পদন-মজুরী পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৯১২ 1745954609 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৬ নুর ইসলাম মসরলম উপিন পমাল্যা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ১৯৯৪৫৫১৫৭৭৪০০৩৩০ 1957647306 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৭ পমা: ফরত আলী পমাল্য মৃত ইশারত পমাল্যা ।। পদন-মজুরী পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৫৪৬ 1755928331 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৮ িারশম খা আিবর খা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৬৩৯ 1850184838 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৭৯ পমা: আপজজুর ইসলাম মৃত জাফর মন্ডল পুরুষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ২৮৪২৩৮৯০৭০ ১৭৩৯১১৭০২৬ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮০ পমা: পসরিন সদ ডার পমা: জহুরম্নল সদ ডার পুরম্নষ পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২২১৬৯ 18663364932 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮১ পমাছা: রািাতন পবপব জ: পমা: মপসয়ার খান ।। গৃপিনী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২৫২ 1990294073 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮২ আিরছদ ফরয়মউপিান  পজায়ািার ।। পদন-মজুরী  াবনিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪২৬৮৮ 1737400175 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৩ ইপলয়াস মৃত ইশারত ।। পদন-মজুরী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৩৮৪৮ 1747245567 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৪ নুর জািান শািাজান মপিলা গৃপিনী  পিচুয়াডুপব পমাঘী ৪৪১১৯১৩৩৭০৯৯১ 1884406168 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৫ শপফকুল ইসলাম মৃত আরয়ন মন্ডল পুরম্নষ পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১২০৩ 1923944782 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৬ আরয়ব আলী আরজ আলী খা ।। পদন-মজুরী িািাসিাটি পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪১৬৯২ 1850115405 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৭ মারম্নফা জ: পমা: মপনরম্নল ।। গৃপিনী টিলা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫৪৮১৬ 1835344916 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৮ পমা: সাঈদ পমাল্যা মৃত সামছুর রিমান ।। পদন-মজুরী  পশখিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৫০৩৮৯ 1980920276 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৮৯ পমাছা: পবরদনা খাতুন পিালাম রসুল মপিলা গৃপিনী ছয়চার পমাঘী ১৪৯২৫৫২১৮৫ ১৭৬১৭৫১৬৫৪ আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৯০ ফজরা খাতুন বাবর আলী মপিলা গৃপিনী বুধইরিািা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৩৬৩১৪ 1919474519 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭



১১৯১  রম্নিসী জ: মৃত িপন পবশ^ুাস ।। গৃপিনী মপিষার্াঙ্গা পমাঘী ৫৫১৫৭৭৪২৪৬০০৫ 1773980157 আক্তারম্নজ্জামান ১৭১১০৪৫৪৯৭

১১৯২ সারজদা পমাঃ িামরম্নজ্জামান পবশ্বাস মপিলা রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৪৬৯ 1815788777 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৩ সপিনা সদর উপিন পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৯৪৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৪ অচ ডনা রানী পবশ্বাস সুপনল পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৭৮৭ 1767977851 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৫ পিািাল চন্দ্র পবশ্বাস নারায়ন চন্দ্র পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৪২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৬ পমজানূর লুৎফর ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৯০৭ 1830423769 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৭ মারজদা সদর উপিন পবশ্বাস মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৯৩২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৮ অঞ্জপল রানী প্রামাপনি রনপজৎ প্রামাপনি ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৩৬৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১১৯৯ রপফকুল ইসলাম িাপনফ পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯১০০ 1863918574 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০০ আপতয়ার পবশ্বাস ইব্রাপিম পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৬০৫ 1875857621 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০১ পমাঃ পলটন পবশ্বাস পমািাম্মদ পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৫৫২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০২ রাপশদা বাশারম্নল মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৬০৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৩ পমাছাঃ ইয়াসপমন খাতুন পমাঃ মারজদুল ইসলাম ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০০০৩৫ 1882239560 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৪ অপচত কুমার সরিার মৃত  পনতাই িদ সরিার পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯০৪৫ 1749631663 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৫ রবীন্দ্রনাথ পবশ্বাস মৃত শশী ভূষন পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৯৫৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৬ স্বিন কুমার কুন্ডু মৃত শচীন্দ্রনাথ কুন্ডু ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৪৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৭ িপবতা পবশ্বাস উত্তম পবশ্বাস মপিলা রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৯৬৮ 1791304976 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৮ পমাঃ তাপরকুল ইসলাম পমাঃ পমাঃ সামসুল পশখ পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৬৪৭ 1815788777 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২০৯ ইসরাইল পশখ মৃতঃ আবজাল পশখ ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮১৪৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১০ পমাঃ রপবউল পমাল্যা পরািমান পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০১২৭৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১১ আরব আলী পমাঃ ওমর আল  পশখ ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০২০৮২২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১২ িান্নু পিারসন ইয়াপসন পমাল্যা ।। নন্দলালপুর ২ িাজরাপুর ১৯৮৭৫৫১৫৭৪৭১০০৬০০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৩ বরিত উলস্নাি মৃতঃ আঃ জববার পমাল্যা ।। রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮২৮৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৪ পলয়ািত পমাল্যা বরিত উলস্না পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৩৪৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৫ জাপির পমাঃ জুমারত পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৭৮ 1867976915 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৬ খায়রম্নল পমাঃ ওিাব পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৮৫ 1775604131 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৭ আিামদ মৃত জয়নাল মন্ডল ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৯০২ 1928467007 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৮ পমাঃ পরিন পিারসন পমাঃ মুপজবর রিমান ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০১৭ 1851790853 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২১৯ পমাঃ পিালাম নবী পমাঃ সমরশর পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৭২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২০ শির পমাঃ খাইবার পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৮৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২১ িানন বালা সরিার পিৌরিদ সরিার মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৬৪০ 1935205534 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২২ পরাপজনা ওপলয়ার মন্ডল মপিলা নন্দলালপুর ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৯১৮ 1932635995 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৩ অিপলমা আবুল পশখ ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০০৫ 1927675771 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৪ পমাছাঃ পরাপজনা পবিম পমাঃ অপনি পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৫৫২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৫ জারমনা খাতুন িপফলপি ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮১৮৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৬ পরারিয়া রপশদ পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮২৮৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৭ ফুলমপত পমাঃ আজাদ আলী ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৯২ 1941988784 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৮ পরিন আব্দুল খারলি পশখ পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৭১ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২২৯ রাজ্জাি পমাঃ িাসনাত পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৯৫ 1959811595 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩০ পমাঃ মপনরম্নল মৃত মপফজুর মুপন্স ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮০৯৫ 1947269598 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩১ পমাঃ আব্দুল বারী মৃত মুপন্স মপফজুর রিমান ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৩৮৭ 1728971207 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫



১২৩২ পমাঃ মপফজুর রিমান মৃত নজর আলী মপলস্নি ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৫২০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৩ উজ্জ্বল কুমার পবশ্বাস পবশ্বনাথ পবশ্বাস ।। রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৪৪৭১ 1735754588 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৪ পমাছাঃ বড়ুয়া খাতুন িামাল উপিন মপিলা নন্দলালপুর ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৫৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৫ পমাফারজ্জল মৃত ওিাব পশখ পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৯৪০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৬ চায়না রানী পবশ্বাস িালপিদ পবশ্বাস মপিলা রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৪৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৭ ধীররন্দ্র নাথ পবশ্বাস পদরবন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৫৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৮ অপূব ড কুমার সুকুমার প্রামাপণি ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৮৩৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৩৯ অপজৎ প্রামাপনি ফপণভূষণ প্রামাপণি ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৭১২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪০ সুরবাধ কুমার িাল লরনন্দ্র নাথ িাল ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৮৭৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪১ জাপিদুল পশখ রজব পশখ ।। রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৪৩৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪২ পমাঃ মুছা মন্ডল মসরলম মন্ডল ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭০৪৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৩ আপজজুর রিমান পসরাজুল ইসলাম ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০২২৫৫ 1942226497 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৪ পটািন পশখ আিাদ আলী ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৮০৯ 1915007961 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৫ আিাম্মদ আলী িপন পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭২২২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৬ নপজর মন্ডল আসমত মন্ডল ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭১১৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৭ বাবুল পবশ্বাস অপনল পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০০৭৩ 1751705266 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৮ িামাল পিারসন আফজাল পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৫৭৪ 1778650523 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৪৯ পশল্পী পবিম নাপজর মন্ডল মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৫১২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫০ আবু িাসান আবুল পিারসন পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৯২৭ 1990829343 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫১ সারজদুল ইসলাম আপজবর মন্ডল ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭০৬৬ 1980428892 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫২ আসাদুজ্জামান সামছুপিন ।। ঐ ২ িাজরাপুর ১১৮২৫৫১৫৭৪৭ 1934603151 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৩ আলমিীর ইউনুছ পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭২৩৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৪ পরারিয়া পবিম তারছর মন্ডল মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৫০৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৫ পিালাম রসুল ছারয়ন পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৩০৪ 1954642493 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৬ িারম্নন মন্ডল তারছর মন্ডল ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৬১৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৭ আওয়াল লুৎফর মন্ডল ।। রাউতিা ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০০৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৮ মপতয়ার রিমান আপদলপি পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৯২৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৫৯ আপরফুজ্জামান আলী পরজা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৬৫৮ 1798272233 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬০ মারজদা পবিম িাপিম মন্ডল মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭১৩৮ 1918643577 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬১ নাপসমা খাতুন আপজজ পমাল্যা ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৮৫০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬২ ফারতমা মতরলব পশখ ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৭৮৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৩ জাপিদুল ইসলাম আরনায়ার মন্ডল পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০০৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৪ পফররাজ পশিদার িালাম পশিদার ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫৯৮ 19995624139 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৫ মান্নান পবশ্বাস পমািারিছ পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৪১২৪ 1704939566 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৬ পবশারত িাজী আপমন িাজী ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৪৬৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৭ পমাজাি িাসান পবশ্বাস ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৩৪৩ 1960029915 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৮ িালাম পময়া আবু িালাম ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫৮০ 1786612771 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৬৯ পরজাউল িাপববুর রিমান ।। ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৬৯৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭০ পমাছাঃ আঞ্জুয়ারা পবিম পমাঃ নরবদ আলী পবশ্বাস মপিলা ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৪৭ 1944838510 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭১ পমাঃ মনা পময়া মৃত-ফপরদ পময়া পুরম্নষ ঐ ২ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৯৪৬ 1932198017 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭২ পিকুল পশখ আপজজ পশখ ।। সাচানী ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৬৭৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫



১২৭৩ শুকুর আলী িারদর পমাল্যা ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৮৪৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭৪ আপজম পশখ রউফ পশখ ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৪৩৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭৫ আরলয়া পবিম আরব আলী মপিলা ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৬৪ 1867339117 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭৬ রাজ্জাি ইউসুফ আলী পুরম্নষ ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৮৬২ 1940025293 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭৭ খপলল পমাল্যা শািাদৎ পমাল্যা ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭৮ শির আলী তসয়দ আলী ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৪৯৩০৭ 1815628672 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৭৯ বদর উপিন িাপনফ পবশ্বাস ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৩৮১ 1872277802 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮০ পরনা খাতুন আপলয়ার মপিলা ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৪৩০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮১ আপিদ পমাল্যা আফতাব পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৩১৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮২ কুলসুম পবিম সাইদ পমাল্যা মপিলা ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৩৯০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৩ দীপলি কুমার কুন্ডু মৃত জুিল পিরশার পুরম্নষ রাউতিা ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯২৫২ 1948115113 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৪ আপম্বয়া মান্নান পবশ্বাস মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৬২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৫ চন্দনা রানী পবশ্বাস সঞ্জয় কুমার পবশ্বাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৩৩৬ 1941963439 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৬ সারমলা পবপব ইউনুস আলী ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০২৬৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৭ সরস্বতী রানী পবশ্বাস আপসি কুমার পবশ্বাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৩৪৩ 1952261478 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৮ শুকুমার পশিদার মৃত িঞ্চানন পবশ্বাস পুরম্নষ রাউতিা ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৩২৫৮ 1742274791 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৮৯ পনরাঞ্জন কুন্ডু মৃত পনমাই চাঁদ কুন্ডু ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯১৯২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯০ রতন কুন্ডু সাির কুন্ডু ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯২৩৬ 1729722338 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯১ পদরনা কৃষ্ণ দাস পনমাই দাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৯৬৯৫৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ 1705141036 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯২ পনম ডর কুমার অপধিারী পনতাই অপধিারী ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ১৯৭২৫৫১৫৭৪৭০০৪৪০০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৩ অমল কৃষ্ণ দাস মপতলাল দাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ১৯৭৪৫৫১৫৭৪৭০১৮২০০ 1918469986 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৪ পমাঃ পলয়ািত পিারসন সািাওয়াত পিারসন ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯২৩৩ 1925217478 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৫ আিরাম পিারসন আতর আলী ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৬৫৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৬ রারবয়া পবিম আতর আলী মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৩৫২ 1961970180 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৭ বদর আলী পশখ এরিাববার পশখ পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৬৪৮ 1760786866 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৮ পলপি খাতুন িাচু লস্কর মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৬৪১ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১২৯৯ বাদশা লস্কর পিারসন আলী লস্কর পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৪১১ 1917105064 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০০ চারমল  খাতুন মৃত শপফউপিন মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৪২৯ 1722236255 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০১ পরাসত্মম আলী পমাল্যা ছবদুল পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৩৯৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০২ আব্দুর রাজ্জাি জীবন কুমার কুন্ডু ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৩১৫ 1917149469 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৩ রীনা রানী কুন্ডু মৃত জুলমত পশখ মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৯৬৩৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৪ অরম্নি কুন্ডু অপনল কুন্ডু পুরম্নষ রাউতিা ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৯৬২১ 1737734997 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৫ পিৌতম কুন্ডু মৃত মপনন্দ্রনাথ কুন্ডু ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৯৫৫৯ 1782516052 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৬ মধুসূদন কুন্ডু মৃত িারবান চন্দ্র কুন্ডু ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৯৬০৭ 1766169978 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৭ সাপবত্রী ননী পিািাল মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৯৬১৩ 1704939609 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৮ সুপমতা পবশ্বাস রনপজত পবশ্বাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০৯৫৬৭ 1731049336 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩০৯ সরস্বতী পবশ্বাস বাদল চন্দ্র পবশ্বাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৫৮৩ 1744496028 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১০ পমরা কুন্ডু মৃত পনরািদ কুন্ডু ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৫২৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১১ অমল দাস মপত লাল পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৫৭৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১২ নাজমুন্নািার মন্নুর রিমান মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯২৭২ 1706462248 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১৩ পবমল পবশ্বাস পিালি পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০১০৫ 1734383749 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫



১৩১৪ সাইদুল ইসলাম আবুল পিারসন পমাল্যা ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০৮৯ 1776280554 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১৫ জহুরম্নল পশখ মৃত আপমর পশখ ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০১৫৫ 1928514762 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১৬ িাপসনা খাতুন মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৭৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১৭ রাজ্জাি লস্কর পিালজার আল  পশখ পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৭২৮ 1883775722 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১৮ পমাছাঃ িারজরা মৃত িাচু লস্কর মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৪৯ 1935031436 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩১৯ পমাঃ জপসম পময়া পমাঃ নপজর পময়া পুরম্নষ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮০২ 1986931500 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২০ পলপিিা বালা পনতাই চক্রবতী মপিলা রাউতিা ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯২১৮ 1746012150 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২১ পিাপবন্দ পবশ্বাস মৃত পনিাল পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০১৯৩ 1932697811 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২২ নবদ্বীি পবশ্বাস পনািাল পবশ্বাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০১১৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৩ রাপজয়া সুলতানা িাসান আলী মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৪৩৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৪ পমাঃ আঃ িাপমদ মন্ডল পমািাম্মদ আলী মন্ডল পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৯৫৭ 1961969340 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৫ পমাঃ িারম্নন পময়া মৃত ফপরদ পময়া ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৭৯৯ 1996458876 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৬ নপজর পিারসন পমাল্যা মৃত মপফরম্নপিন পবিম ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮২৩ 1931371484 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৭ পমাঃ ছরবদ আলী পবশ্বাস মৃত মান্দার আলী ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৯৮৩৮ 1961120030 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৮ পমাঃ সুজ্জল পিারসন শির আলী ।। রাজারামপুর ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৭৮৬ 1868183315 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩২৯ পমাঃ আব্দুল লপতফ মুন্সী মৃত আব্দুল জপলল মুন্সী ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৬২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩০ পমাঃ সবুর পিারসন মৃত পিালাম রববানী ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৫৮১ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩১ পমাছাঃ পসাপনয়া খাতুন রম্নিল আপমন মপিলা ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৮৮২২৬৩৩০ 1936259905 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩২ পমাঃ নারয়ব পিারসন আব্দুল মপজদ পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৫৯০ 1971385990 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৩ পমাঃ রপফকুল ইসলাম লপতফ মন্ডল ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৯৩২ 1936259905 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৪ পমাঃ আপতয়ার রিমান মৃত িাদান পমাল্যা ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৯৯ 1755320196 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৫ পমাঃ আিরাম পবশ্বাস সব্দুল পবশ্বাস ।। ঐ ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৮৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৬ পসানালী খাতুন মধু পমাল্যা মপিলা ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৩৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৭ জান্নাতুল নুর পমাঃ সমরশর আলী ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৪৬২৪৯০২২৮৯৭৫৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৮ আরনায়ারা সরফরাজ ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫২৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৩৯ সাপফয়া খাতুন আলাউপিন পজায়ািডার ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৬৮ 1770374252 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪০ আশরাফ পজায়ািডার আঃ রপিম পজায়ািডার পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৪৭ 1704939843 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪১ খাপদজা পবিম পসপিি পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯১৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪২ পজািরা পবিম মসরলম পমাল্যা ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৭৮ 1684326476 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৩ শপরফুল ইসলাম নপজর উপিন মন্ডল পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৩২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৪ পমাছাঃ ইপত খাতুন পখািন পশখ মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০০৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৫ পসপলনা পবিম আঃ খারলি ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৮২১ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৬ নুরজািান পবিম আপমর পমাল্যা ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৩৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৭ আরলয়া খাতুন লুৎফর রিমান ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৪৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৮ জপল জািাঙ্গীর ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৪২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৪৯ রীতা িার ীন জািাঙ্গীর ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৪৫২ 1747506236 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫০ আব্দুল পিারসন মৃত আয়নাল পশখ পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৮২৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫১ রাপজয়া খাতুন বাচ্চু মুন্সী মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৬৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫২ পমাঃ পরাসত্মম আলী পবশ্বাস মৃত পমাসত্মাজ পমাল্যা পুরম্নষ পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৩৪১ 1781690855 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫৩ পমাঃ সািাবুপিন পবশ্বাস পমাঃ পিালাম রসুল ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৯৬৩ 1760786872 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫৪ তহুর পমাল্যা মৃত িফুর পমাল্যা ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৫২৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫



১৩৫৫ পজাপন পিারসন আঃ িাই ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ১৯৮৮৫৫১৫৭৪৭৭৮৭৬ 1767642809 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫৬ পমাঃ িপববার পমাল্যা মৃত ইয়াকুব পমাল্যা ।। উত্তর নওয়ািািা ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৬৫৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫৭ পমাঃ মপমন পশখ মৃত পজন্দার পশখ ।। পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৬৯৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫৮ পমাঃ শামরসল পমাল্যা মৃত পসানাউল্যা পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১০৭২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৫৯ পমাঃ আবুল িারশম আঃ সামাদ মুন্সী ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৯০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬০ পমাঃ িারসম আলী আব্দুস সামাদ মুন্সী ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৮১৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬১ পলপি খাতুন আঃ রাজ্জাি মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১২৮৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬২ পজারবদা পবিম আিামত পমাল্যঅ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৩৬ 1771740219 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৩ আবু তারলব পমাঃ আয়ন উপিন পশখ পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৬৫ 1876743633 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৪ পমাঃ সাখাওয়াত পমাল্যা মৃত মিরছদ পমাল্যা ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৬৫ 1959945382 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৫ আসলাম পিারসন তসয়দ পমাল্যা ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৮৩৯ 1763755812 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৬ পমাঃ আছালত পমাাল্যা মৃত পমাবারি পমাল্যা ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭২৯ 1862992049 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৭ সািাদৎ পশখ মৃত দীন পমািাম্মদ ।। পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৮৩৬ 1703771959 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৮ পমাঃ পিারসন আলী মৃত পিালাম আলী ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৩৫ 1881788353 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৬৯ পমাঃ িারম্নন পবশ্বাস পমাঃ সদর উপিন পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৪৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭০ শির আলী অপখল উপিন পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৮০৩ 1948119595 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭১ িারনফ মন্ডল মৃত তুরফান মন্ডল ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৭৭ 1982154333 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭২ জপরন খাতুন পমান্নাফ মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৯৯ 1930779123 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৩ সুপফয়া খাতুন পমাজারম্মল িি ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১০৭৭ 1948113595 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৪ আরনায়ারা পবিম পমাঃ িাপমদুর রিমান ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১০৬৯ 1923395866 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৫ মাসুদ পমাল্যা পসরাজুল পমাল্যা পুরুষ পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৭৩৪১৮০০৫৩৫ ১৭২৮৫৪৬২৫৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৬ অতুল কুমার র্তীশ কুমার ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৭৬ 1914293799 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৭ শ্রী িাঞ্চন কুমার পবশ্বাস মৃত শাপমত্মরাম পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৩৫ 1865145952 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৮ অঞ্জনা রানী অসীম কুমার মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৩৩ 1936022390 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৭৯ শ্রী তিন কুমার পবশ্বাস মৃত শ্রীনন্দ কুমার পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৩৪ 1948114551 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮০ পমাঃ জয়নাল আরবপদন মৃত পরনু মুন্সী ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭৮৭ 1788568017 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮১ পমাঃ মরনায়ারা পিারসন পমাঃ সদর উপিন পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৩৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮২ পমাঃ ইউনুস আলী মৃত বাবর আলী ।। পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৮৩ 1745624650 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৩ পসপলনা িার ীন পখািন মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭০৬ 1780305599 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৪ পমাঃ আিমাল পিারসন বাবর আলী পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৯৬ 1763755812 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৫ ইপলয়াছ পিারসন পমািরসদ আলী ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৭১১ 1743555636 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৬ আবু বক্কার মৃত পমাবাররি পমাল্যা ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৮৭ 1931676061 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৭ পমাঃ পসপলম পিারসন পমাঃ িপরম পশখ ।। উত্তর নওয়ািািা ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০৮৪৩৯ 1924779867 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৮ পমাঃ সাখাওয়াত পিারসন মৃত নপফস উপিন পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৮৩২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৮৯ পমাঃ মামুন পশখ পমাঃ রাজ্জাি পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৬৭৪ 1731398470 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯০ পমাঃ িাওছার পবশ্বাস পমাঃ মিরছদ পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৮০৪ 1884409188 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯১ তাসপলমা পবিম পমাঃ আব্দুল আলীম মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০৮৪২৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯২ পমাছা ুঃ দুলালী পবিম নবাব আলী পশখ মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৫৬০ 1927796120 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯৩ পসানা পময়া মামুন পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৫৯৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯৪ পমাঃ আলতাব পিারসন মিরছদ আলী পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৮২১ 1722127495 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯৫ পমাঃ ঝন্টু মন্ডল আব্দুস সত্তার মন্ডল ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৭৫২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫



১৩৯৬ পমাঃ পমঠুন পশিদার পমাঃ রপফকুল পশিদার ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৭৯৪ 1854233600 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯৭ পমাছাঃ সানপজদা আক্তার পমজানুর রিামান মপিলা উত্তর নওয়ািািা ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৬২৯ 1727021872 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯৮ নুর নািার পদরলায়ার পিারসন ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৬৩৯ 1781968270 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৩৯৯ পমাঃ পমাশারফ পিারসন মৃত পরয়াজ উপিন পশখ পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৭০৮ 1944978213 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০০  পমাঃ পমাশারফ পিারসন মৃত ছারদি মন্ডর ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৮০৫ 1727296197 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০১ পমাৎ লাল পময়া মৃত অরমদ পশখ ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৬৯০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০২ মাছুরা পবিম বাদশা পমাল্যা মপিলা রামনির ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২ 1990703251 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৩ জপরনা পবিম মৃত ছব্দাল পমাল্যা ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৯৩৩ 1766161564 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৪ সীমা খাতুন পমাঃ জুলিি মন্ডল ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৮৫৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৫ ছারলি পমাল্যা মৃত সবদার পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭২৬৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৬ পমাঃ উমর পজায়ািার মৃত রম্নিমান পজায়ািার ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৬৮২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৭ পবলস্নাল পময়া বদর উপিন পময়া ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫৪৯ 1960075962 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৮ রম্নহুল আপমন পময়া বদর উপিন পময়া ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫৬২ 1928457091 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪০৯ পদরলায়ার পমাল্যা পমাসরলম পমাল্যা ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৮৯২ 1781291292 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১০ পমাঃ আিতার আলী মৃত জপমর উপিন পমাল্যা ।। ঐ ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৮৭০ 1939925478 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১১ মিবুল পিারসন বদর উপিন ।। সাচানীরাউতিা ১ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫৫৯ 1928457091 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১২ রম্নপবয়া খাতুন পতাতা পময়া মপিলা পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫১২ 1845516522 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৩ আন্না পবিম সরলামান পময়া ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০৭৫২৪ 1940024865 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৪ িাজল পরখা পবিম িাসান পময়া মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০৭৫২১ 1736992616 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৫ পমাছা পিালািী খাতুন িাসান পময়া আব্দুল ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০২৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৬ আলাউপিন আজািার পমাল্যা পুরুষ ঐ ৪ িাজরাপুর ২৮৪১৭২৫৯৯৩ ১৯৯৫০৫১২৮৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৭ পমাঃ পিালাি নবী পমাল্যা পমািাম্মদ আলী ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০২৩৭ 1855325795 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৮ পমাঃ ছপমর পিারসন মৃত বািাদুর পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০১২০ 1923320742 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪১৯ িাপমদা পবিম লুৎির রিমান মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০২২২ 1746133863 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২০ পমাঃজপির পমাঃ আঃ িপন পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১১০০২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২১ মারজদা খাতুন মিরছদ পবশ্বাস মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১১৪০২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২২ মুকুল পমাল্যা মৃত আিছার পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১১৪৫৫ 1927166862 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৩ আতর আলী পবশ্বাস পসানা ইলস্না পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১১২৪৬ 1874412969 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৪ পবশারত পবশ্বাস জুিন পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১১১৭৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৫  ারতী রানী শ্রী পদনু কুমার পবশ্বাস মপিলা ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬২০ 1995524932 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৬ চারমলী রানী পনতু কুমার পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬২১ 1825048451 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৭ আলস্নাপদ রাণী পনপখল পবশ্বাস ।। পিৌরীচরণপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৬৭৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৮ আব্দুল িান্নান পবশ্বাস আব্দুল লপতফ পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১২৩৪ 1743555636 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪২৯ িাপববুর রিমান আব্দুল বাররি পমালস্না ।। িংনাপলয়া ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২০৮০ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩০ ওপলয়ার পবশ্বাস পলয়ািত পবশ্বাস ।। বাঁশততল ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৭৪৭ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩১ পমাঃ মিরলছুর পবশ্বাস মৃত আব্দুল খারয়র পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৭২১ 1853345126 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩২ পমাঃ মামুন পিারসন পমাঃ বজলুর রিমান ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ 1733812451 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩৩ পমাঃ পমজানুর রিমান পমাঃ আঃরাজ্জাি মন্ডল ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৫২০ 1859172421 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩৪ পমাঃ পমাশারফ পিারসন মৃত আলতাফ উপিন ।। ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩১২ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩৫ জারমনা পবিম পিালাম পমাসত্মফা মপলস্নি মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫০৭৯ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩৬ পছাট নাপছর আক্কাচ পমালস্নুা পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৮৪৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫



১৪৩৭ রম্নিবান নরম্নল পশখ মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫০৩৩ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩৮ আিপলমা ফারম্নি মুন্সী ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫০৩৪ 1929181730 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৩৯ মপনরা পবিম মুরাদ পবশ্বাস ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৬৪৩ 1744661596 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪০ পলপল পবিম পিালাম সররায়ার পবশ্বাস ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ১৯৮৩৫৫১৫৭৪৭০০৮৭০০ 1922435162 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪১ রপিমা পবিম পমাঃ পসরাজুল ইসলাম ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৭৯৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪২ পরারিয়া পবিম আলমিীর পিারসন ।। ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৬৭৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৩ কুলসুম পবিম পমািন পমাল্যা ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৮৩৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৪ শুকুর পমাল্যা মৃত ইসরাইল পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫০১ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৫ ছাপবনা খাতুন িালাম পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৮২৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৬ পমাছাঃ আপমনা পবিম পমাৎ টুকু পশখ মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫২৭৫ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৭ পসরাজুল ইসলাম মৃত িাপমদ পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৫৩৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৮ মীর ইিরাম পিারসন মীর মিসীন আলী ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৯৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৪৯ রম্নশনারা পবিম িাজী পরজাউল ইসলাম মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৩৯৮ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫০ মপনর উপিন পমরছর পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫১৪ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫১ মপশউর রিমান রমজান পশখ ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৪৮১ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫২ পমাছা ুঃ মাছুদ রানা পমাৎ শামছুল আলম ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৮৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৩ পলটন পশখ িারশম পশখ ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৩৩৬ 1943197984 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৪ মরনায়ারা পবিম মৃত সররায়ার পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৮৩৯ 1930796083 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৫ পমাঃ পখািন পমাল্যা মৃত িাওছার পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৭২৮ 1928468572 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৬ পমাঃ আলমিীর পিারসন পমাঃ মািাতাব পবশ্বাস ।। পমঠাপুর ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২ 1840289795 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৭ পমাক্তার পমাল্যা মৃত আক্তার পমাল্যা ।। পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৩৬৭ 1797318443 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৮ পমাঃ মপনরম্নজ্জামান আঃ মপমন পময়া ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৫৮৭ 1928890664 স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৫৯ পশল্পী পবিম পমাঃ তুরফান মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৮০৬ স্বিন কুমার কুন্ড ১৭৩৩৫৩৯৪৭৫

১৪৬০ পমাঃ পমরাজ উপিন পমাঃ জয়নাল পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৮০৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬১ পমাঃ মপনরম্নল ইসলাম মৃত আরব আলী পবশ্বাস ।। খাপলমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৪১৪ পমাঃ ফজলুর রিমান
১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬২ পমাঃ পরজাউল পমাল্যা পমাঃ আবুল পিারসন পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৫২০

1864556052

পমাঃ ফজলুর রিমান
১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৩ পমাঃ সপিদুল ইসলাম পমাঃ শািাদত পবশ্বাস ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৫৭১

1957536624

পমাঃ ফজলুর রিমান
১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৪ রম্নপবনা খাতুন িালু পময়া মপিলা পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৯৭৬ 1704645461 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৫ স্বপ্না পরিন খাপলমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯২১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৬ জারয়দা পবিম আইবুলস্না িি ।। পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭০৪৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৭ শািাজািান  িামাল উপিন ।। খাপলমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬০০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৮ মািাবুবুর পবিম িাউছার রিমান মপিলা িাজরাপুর ৮ িাজরাপুর ৭৩৪১৭৬৫৫৮৯ ১৭৫৩৬৮৯৭৫১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৬৯ সরমত্মাষ কুমার পঘাষ মৃত শুশপল কুমার পঘাষ পুরম্নষ উথলী ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৪২৯ 1727805510 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭০ আব্দুল িারদর পবশ্বাস আঃ খারলি পবশ্বাস ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৪৫৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭১ সুপফয়া পবিম সুলতান পিারসন ।। িাজরাপুর ৮ িাজরাপুর ৮২৪১৭২৫৯৯৬ ১৭০৬০১৮৬৪৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭২ িামাল পিারসন পমাসরলম উপিন পমাল্যা ।। সাচানীরাউতিা ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০১৮০ 1993108434 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭৩ পমাঃ মপফজুল পবশ্বাস আিমল পবশ্বাস ।। ৮ িাজরাপুর পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭৪ পমাঃ ইয়াকুব সরদার আনছার আলী ।। রাজারামপুর ৫ িাজরাপুর ১৯৬৩৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৪৭৫ পমাৎ পিকুল পবশ্বাস িাপফজার রিমান ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২২৩৫১ 1989325226 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭৬ ছরবদ আলী পবশ্বাস মৃত মিরছদ পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৪৪১৩৩২০৪৪৪০৯৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭৭ পমাৎ আরখর আলী পবশ্বাস মৃত মিরছদ পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪১৯ 1779888135 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭৮ পমাছাঃ িরমলা খাতুন মৃত আইয়ুব পিারসন পবশ্বাস মপিলা ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২২৯৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৭৯ পমা ুঃ পমটুল পিারসন পবশ্বাস মৃত আবুল পিারসন পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪২১ 1851969351 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮০  পমাঃ ইিবাল পিারসন জবলুর পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪২৪ 1781775067 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮১ পমাঃ আব্দুল মপজদ পশখ মৃত পফলু পশখ ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৩৫৩ 1868842507 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮২ পমাঃ জুরয়ল পিারসন মৃত ফরজর আল  মুন্সী ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪৯৮ 1862221571 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৩ পমাঃ িাপববুর রিমান পমাল্যা মৃত পছফাতুল্যা পমাল্যা ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৩৮০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৪ পমাছা ুঃ আরপজনা খাতুন আতর আলী পবশ্বাস মপিলা ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪৪২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৫ পমাৎ আব্দুস ছারলি মৃত পসানাউল্যা পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৫০০ 1918384857 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৬  পমাঃ ফারম্নি পিারসন পমাঃ ওয়ারজদ আলী ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪৩৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৭ পমাঃ আপলম পবশ্বাস মৃত জাফর পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪৫১ 1760071392 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৮ পমাঃ পমাসত্মফা পবশ্বাস মৃত পিসমত পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৮০০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৮৯ পমাঃ সপিদুল খন্দিার মৃত িারশম আল  খন্দিার ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭১২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯০ পমাৎ তাপরকুল ইসলাম মৃত আব্দুল ওদুদ পমাল্যা ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৪০৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯১ পমাঃ ওমর ফারম্নি পমাৎ পখাররশদ আলম ।। উথলী ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৪৯০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯২ আব্দুল আপজজ আঃ রিমান ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৫৪৫ 1866941460 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৩ পরামানা খাতুন পমাঃ আবুল িালাম মপিলা িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪০০০০৫৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৪ পমাঃ ফপরদ আঃ রউফ পুরম্নষ ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০৮৪১০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৫ পমাৎ রম্নহুল আপমন মৃত িারতম আলী ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৪৮২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৬ পনমাই পবশ্বাস মৃত পশপশর পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০০২ 1743453953 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৭ গুপনল অপধিারী মৃত সুধীর কুমার ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৩৮১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৮ পমাঃ বাপিয়ার পিারসন মৃত তসয়দ আলী ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮২২৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৪৯৯ পমাঃ মািাবুবুর রিমান মৃত মুন্সী আঃ রিমান ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮১৯৫ 1754468711 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০০ পমাঃ শপরফ মুন্সী মৃত ইউসুফ মুন্সী ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৫৫৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০১ নারয়ব আলী পমাঃ ইসিাি পশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮১৯২ 1722565268 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০২ পমা: আসাদুল ইসলাম মিরসদ আলী পুরুষ িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৮২৩৩৩২৯৪৩৫ ১৪০৪৭৯২২১৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৩ পমাঃ রপফকুল ইসলাম আব্দুস ছালাম পমাল্যা ।। উথলী ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৫৭৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৪ িাপববুর রিমান মৃত আব্দুর রিমান ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৯২ 1928174142 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৫ পমাঃ সারিব পশখ মৃত পনজাম পশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৮৮ 1760471897 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৬ পমাঃ পমািরলজ পমাল্যা মৃত পমাতারলব পমাল্যা ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮২৯৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৭ ইসলাম পমাল্যা পমাতারলব পশখ পুরুষ কৃষি িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৬৮৯১৭৮৩৫৩৯ ১৮৫২১৯৮৬৬৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৮ পমাঃ আছাদ মৃত িারশম পমাল্যা পুরম্নষ িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৭৭২০ 1704572514 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫০৯ শম্ভ  অপধিারী মৃত  পিরথ অপধিারী ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৩৮৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১০ পমাঃ আছালত পবশ্বাস মৃত লুিমান অপধিারী ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১০৩২ 1771178558 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১১ পমাঃ রপফকুল ইসলাম মৃত রাজ্জাি পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৭৬৮ 1754917520 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১২ পমাঃ আপতয়ার পবশ্বাস পমাঃ িপববর পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮২৭৮ 1863568951 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১৩ পিৌতম মন্ডল মৃত পবষ্ণিদ মন্ডল ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৮৬৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১৪ পমাছাঃ পররবিা খাতুন পমাঃ বাচ্চু মাতববর মপিলা ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৮৬৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১৫ িাজী আবুল িারশম মৃত িাজী ইউসুফ আলী পুরম্নষ ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮২৫৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৫১৬ পমাঃ আবুল মারলি পময়া মৃত জালাল পময়া ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৭৯৩০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১৭ পনতাসাত মন্ডল িঞ্চনন মন্ডল ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৬৮৪৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১৮ পমাঃ আরনায়ার পিারসন মৃত খারলি পমাল্যা ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৩২৬ 1884382447 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫১৯ মঞ্জুর রানী অপধিারী শংির অপধিারী মপিলা ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৩৪৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২০ সািপরিা সুকুমার দাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮০০৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২১ পবপুল দাস মৃত িমল দাস পুরম্নষ িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৯৯০ 1961970665 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২২ মসরলম জামাল ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮২৬৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৩ সাধনা রানী পবশ্বাস পনম ডল কুমার পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮১০৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৪ পচত্তরঞ্জন পবশ্বাস মৃত মপিন্দ্র পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮১০৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৫ পমাঃ ছররায়ার পমাল্যা মৃত ইরফাতুলস্নাি পমাু্র্লা ।। উথলী ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৫৯৪ 1757809981 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৬ আব্দুল িাপমদ আব্দুস সারলি ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৮৫২ 1854692591 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৭ পমাঃ আবু তারির মৃত বপদউর জামান ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৮৬৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৮ শিরআলী পশখ পনজাম পশখ পুরুষ কৃষি ঐ ৯ িাজরাপুর ১০২০৮৭০৪৬৩ ১৯৪০২৬৪৯০৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫২৯ পমাছাঃ আরমনা পবিম পমাঃ সমরশর পশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮০৫০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩০ পমাঃ হুমায়ন িপবর পমাঃ আবুল িালাম পুরম্নষ ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৪৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩১ আপশস কুমার বসু নররনন্দ্রনাথ বসু ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৪৬৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩২ আব্দুল িাপিম মৃত িপন পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৬৬৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৩ রজব আলী মুন্সী মৃত রপশদ মুপন্স ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৪৮৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৪ পমাঃ আপজম পিারসন মৃত আিামত পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০১৩৭ 1837794605 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৫ পমাঃ ফরিাদ িারর জ রাজা মৃত আপদল উপিন পশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৫৬৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৬ আরলয়া আিবর ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৮৫১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৭ পমাঃ িাপফজুর পমাল্যা পিালাম পিারসর পজায়ািার ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮২০৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৮ ফাইজুর পজায়ািডার পিালাম পজায়ািডার ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ১৪৯১৭৯৯৬৭০ ১৮৬৫৮৯৮৮২২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৩৯ আবুল িারশম আপজজুল্যা ।। উথলী ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৭৯ 1884409108 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪০ পমাঃ জারবদ ইসলাম পমাঃ জপির উপিন পমাল্যা ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৮৬১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪১ মইফুল আব্দুর রিমান ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৬৮৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪২ যুিল দাস মৃত িারান দাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৯৪ 1735468123 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৩ পমাছাঃ শারপমনা পবিম পমাঃ জপসম পশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮০৪০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৪ পমাঃ পরজাউল ইসলাম মৃত িফুর পমাল্যা ।। উথলী ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৪১০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৫ আবুল িারসম পবশ্বাস মৃত আপমন উপিন পবশ্বাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৪৪২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৬ মমতাজ পবিম ইিবর পবশ্বাস মপিলা িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৪৭৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৭ পমাঃ আপমরম্নল ইসলাম পমাঃ রজব আলী পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫৪৩ 1798778756 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৮ পমাঃ সাবান আলী পশখ পমাঃ পনজাম পশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫৫৫ 1865970931 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৪৯ পমাঃ তাসপলম পশখ মৃত িাপরমিম্মদরশখ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৬৩৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫০ পমাঃ পমাজারম্মল পিারসন পমাঃ আয়ুব উপিন ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৩৩ 1874720869 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫১ সারলিা পবিম শামরসল পমাল্যা মপিলা ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৯৩৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫২ শাপিদা খাতুন নারয়ব সদ ডার ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১১০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫৩ তামরজল পিারসন পবশ্বাস মৃত আব্দুর িপরম পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫১৩ 1878810119 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫৪ আবুল িালাম আবুল পশখ ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫২৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫৫ বাদশা পবশ্বাস মৃত আবু বক্কার পবশ্বাস ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৪৬৭২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫৬ পমারমনা পবিম রজব আলী পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৪৭১০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৫৫৭ পমািারিস নাপছর পশখ পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৪৪৮৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫৮ িাপসনা পবিম সারদি পিারসন পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৫৯৭৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৫৯ পমাঃ পখািন মুপন্স কুবাদ মুন্সী পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৪৫৬১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬০ চম্পা পবিম লপতফ িাজী মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৪৪৮৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬১ পমাঃ আবু বক্কার পবশ্বাস রপিম পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২২১৩৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬২ তজমুর ইসলাম আিবর পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৬৫৪৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৩ পমাঃ আপতকুল পিারসন নুরম্নল পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৮৮৪ 1935210235 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৪ পমাঃ িপবর পিারসন বাপরি পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৯৬৭ 1781229471 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৫ পমাঃ আিম্মদ আলী পমাঃ সদর আলী ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২২০৯৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৬ জালাল উপিন পিয়ামউপিন ।। িাংগুপলয়া ৬ িাজরাপুর ৩২৯৭৩৯৭০০৯ ১৭০৩৯৬২৫১১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৭ পমাঃ আপজজ পিারসন পমাঃ মৃত খারলি পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২১৯৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৮  পমাঃ জয়নাল পিারসন পমাঃরমাবারি পিারসন ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২০৮৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৬৯ পমাঃ তপমজ পিারসন পমাঃরতাবারি পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৯০২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭০ পমাছাঃ পিাপিনূর খাতুন পমাঃ মপশউর পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২০৮১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭১ পমাঃ বাদশা ইসলাম পমাঃ মিবুল পবশ্বাস ।। বাঁশততইল ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৩৫৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭২ নূর আলী মুন্সী রজব আলী মুন্সী ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৬৮১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৩ পমাৎ সুমন পিারসন পমাঃ নালু পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ১৯৪৪৫৫১৫৭৪৭০১৭৫০ 1867976935 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৪ পমাঃ সুরমান পিারসন পমাঃ জহুর আলী ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩২৯৩ 1827963571 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৫ পমাঃ পজয়ারম্নল ইসলাম পমাঃ জারবদ আলী ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৩০২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৬ পমাৎ ফুরিান পিারসন পমাঃ জামাল পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৩৭০০০ 1933922413 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৭ পমাঃ আব্দুল আপজজ পমাঃ জালাল উপিন ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৮১২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৮ পমাৎ সুমন পিারসন পমাঃ পিন্টু পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০১৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৭৯ পমাঃ মনপজদ পমাল্যা পমাঃ নূর উপিন পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৬৫১ 1857913782 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮০ পমাঃ িাপফজার পমাল্যা পমাঃ রারিন পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪২০৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮১ পমাঃ কুতুব উপিন পবশ্বাস পমাঃ আশরাফ পমাল্যা ।। বাঁশততইল ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৯৫৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮২ পমাঃ মাপিদুল পবশ্বাস পমাঃ রপফি উপিন পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৬৫০ 1719194641 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৩ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন পমাঃ দুলাল পিারসন মপিলা ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৫৫৮ 1862517027 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৪ পমাঃ পমনা পিারসন পমাৎ রপফি উপিন পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৫৪০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৫ পমাছাঃ িারম্নল খাতুন পমাঃ মন্টু পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৬৯৯ 1946515904 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৬ পমাঃ মুপজবর পিারসন পমাঃ বজলুর রিমান পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৫৩৯ 1837549947 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৭ পমাৎ পসপলম পিারসন পমাঃ বজলুর রিমান পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৫২৪ 1794427591 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৮ পমাঃ মপতয়ার পমাল্যা ময়নপিন পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩২৫১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৮৯ পমাঃ শপিদুল ইসলাম রপফি উপিন পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৬২২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯০ পমাঃ সারিব পবশ্বাস রপফি উপিন পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৬১৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯১ পমাঃ মপশয়ার পমাল্যা পমাঃ জালাল উপিন পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৮০৭ 1927842949 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯২ পমাৎ িপবর পিারসন পমাঃ আঃ মারজদ পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪০০১ 1912809359 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯৩ পমাঃ আপজজ পবশ্বাস পমাঃ বজলুর রিমান পবশ্বাস ।। বামনপুর ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪১১৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯৪ পমাঃ রপফকুল ইসনলাম পমাঃ আবু বক্কর পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪২০৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯৫ পমাছা ুঃ পসপলনা পবিম পমাঃ আপমরম্নল ইসলাম মপিলা ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪১৯৭ 1933438191 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯৬ পমাঃ শপফউপিন পবশ্বাস পমাঃ রানু মন্ডল পুরম্নষ বামনপুর ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪১৮৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯৭ পমাঃ সুজন পময়া পমাঃ আলী আিম্মদ ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০১০৩ 1884558613 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৫৯৮ পমাঃ রজব আলী পমাঃ জববার পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪২৪৯ 1882623117 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৫৯৯ পমাঃ ফারম্নি পিারসন পমাঃ পমাসরলম পবশ্বাস ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪১৮৩ 1785764160 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০০ পমাঃ িাফজার রিমান পমাঃ আব্দুল পিারসন ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩০৮৫ 1757289795 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০১ পমাছাঃ আরলয়া পমাঃ রপিম পমাল্যা মপিলা ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪২০৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০২ পমাঃ মুনছুর আিম্মদ মৃত পমাঃ ফরয়জ আিম্মদ পুরম্নষ পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭০৭২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৩ পমাছাঃ পমনু পবিম আপজজ পশখ মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৩৮৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৪ পমাঃ আওয়াল মৃধা মৃত পমাঃ আরয়ন মৃধা পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৭৫৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৫ পমাছাঃ পরশমা খাতুন িামাল পশখ মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭০৮৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৬ পমাঃ মুক্তার পমাল্যা মৃত দপলল উপিন পমাল্যা পুরম্নষ খাপলমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬৭৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৭ পমাঃ পসািরাব পিারসন মৃত ইনছার উপিন পমাল্যঅ ।। পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭২৯৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৮ পমাঃ পমরাজ পিারসন পমাঃ ইউনুচ পজায়ািডার ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬১৪৪ 1921535519 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬০৯ পমাঃ িামাল পজায়ািডার পমাঃ আরনচ পজায়ািডার ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬১১২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১০ দুলাল পিারসন মৃত আপমন উপিন শরীফ ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬১৪৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১১ পমাছাঃ নাপছমা পবিম শির আলী মপিলা পিৌরীচরণপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৮৩২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১২ পমাঃ তাপরকুল ইসলাম পমাঃ পনয়ামত পশিদার পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭১৮৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৩ িাজী আরয়ন উপিন মৃত আছমত িাজী ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৭৭২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৪ পমাঃ পতলাম পিারসন মৃত ইয়াদ আলী পবশ্বাস ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৩৫২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৫ পিালাম আলী মণ্দার আলী ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭২০৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৬ পবমল দত্ত পবমল দত্ত ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৮১৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৭ সপখনা পবিম সপিদুল ইসলাম মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭২৩৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৮ আশরাফুল ইসলাম পমাঃ ফয়জুল পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৩৯৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬১৯ পদরলায়ার পিারসন আঃ আপজম মুন্সী ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭১৪৯ 1965804374 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২০ আঙ্গুরা খাতুন পখািন মুন্সী মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭০৫৩ 1786460530 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২১ মমতা খাতুন পমাঃ ফুরিান খপলফা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ১৯৮৯৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ 1937872280 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২২ পমাঃ পমরাজুল মৃত মারলি পশখ পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৪৭০০০১০০ 1947630355 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৩ িাজী শামসুর রিমান মৃত িাজী আছমত আলী ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৩৭৫ 1923970605 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৪ আপবরন পবিম মুপজবার পশিদার মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭২৮৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৫ িনা পবিম মুপজবর পশিদার মপিলা গষৃিনী পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর ৪২০৬০৯৫৪৮৩ ১৩১৪৫৯৮৭৯৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৬ পমাঃ টুকু পমাল্যা মৃত বাপরি পমাল্যা ।। খাপলমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৫৯০ 1854744811 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৭ আঃ রপিম পমাঃ তারলফ পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬১৭৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৮  সুমন আিরমদ মুন্সী আপমরম্নল ইসলাম ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৭৪০৩৩৮৫৬৫ 1957603764 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬২৯ পমাঃ আশরাফ পমাল্যা পমাঃ  িরসম আলী পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬২৪২ 1838463301 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩০ পমাঃ সািাম পমাঃ জনাব আলী ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ১৯৮৬৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ 1883479295 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩১ ইউসুফ আলী পমাল্যা নববাছ আলী পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৩০১ 167572529 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩২ আবু বক্কর পমাল্যা মৃত দপলল উপিন পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬২৮১ 1921323009 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩৩ পমাঃ টুকু পিারসন পমাঃ রপশদ পজায়ািডার ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬২৮৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩৪ পমাঃ রাজন পিারসন পমাঃ মপিউপিন পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ১৯৮৭৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩৫ পরারিয়া পবিম ছমরছল পমাল্যা মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫২২৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩৬ পমাঃ বাবর আলী পশখ মৃত আইন উপিন পশখ পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩২৬ 1883479231 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩৭ পমাঃ পসপলম পমাল্যা জুমারত পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৭৬৪ 1927675292 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৩৮ পমাঃ িারম্নন পমাল্যা মৃত মাপনি পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৬৬৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৬৩৯ পমাঃ মপজদুল পমাল্যা পমাঃ দাউদ পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩৭২ 1944837202 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪০ পমাঃ আপিদুল ইসলাম পমাঃ নুরম্নল আপমন ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৪৬৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪১ শপরফা পবিম নুরম্নজ্জামান পময়া মপিলা খালমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২০৭৫২৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪২ পমাঃ পমজানুর রিমান পবশ্বাস শপফি উপিন পবশ্বাস পুরম্নষ পমঠাপুর ৮ িাজরাপুর পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৩ নুরজািান মৃত মান্নান খন্দিার মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ১৯৬৫৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৪ আরমনা পবিম নুরম্নল পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫৮৩ 1884382201 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৫ পমাছাঃ আরলয়া পবিম পমাঃ শসরসর পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬৪৩৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৬ িপল পবিম পমাঃ জামাল পিারসন ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৪৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৭ ইমরাইল পমাল্যা নববাছ পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬২৮৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৮ বকুল খাঁ মৃত নজরম্নল ইসলাম ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৫৫৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৪৯ রপিমা পবিম পমাঃ নজরম্নল ইসলাম মপিলা ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬২৩৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫০ পমজানুর রিমান পতারাি পবশ্বাস পুরম্নষ রাজারামপুর ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৮০৩ 1924636775 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫১ আব্দুল মপমন পবশ্বাস সব্দার পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৯০৪ 1728646623 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫২ পমাঃ ছপমর পিারসন পসািরাব পিারসন পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৯২৯ 1753101097 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৩ আববাস পমাল্যা মৃত আিবর পমাল্যা ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৮৫৪ 1749036580 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৪ পমাঃ মজনু পশখ মৃত শপফ উপিন পশখ ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৩৪৮ 1982899250 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৫ পমাঃ পলয়ািত আলী পমাল্যা আব্দুল মপজদ ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৬০১ 1739116815 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৬ রপফকুল ইসলাম মৃত পতারাব আলী ।। রাজারামপুর ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৮৫৫ 1937719041 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৭ পজয়ারুল ইসলাম পমাঃ ছত্তার লস্কর ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫৪১৮৩৬৫৭২ ১৮৫৮৩২২০৬৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৮ িার ীনা পবিম নারয়ব আলী মপিলা ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৮০ 1989325525 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৫৯ মমতাজ পবিম বাদশা মন্ডল মপিলা ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৮১ 1710887515 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬০ পমাঃ পজয়াউর রিমান মৃত বাবুর পিারসন পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৫ িাজরাপুর ২৬৯৪৮১২০৬৮১৫১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬১ পমাঃ পসপিকুর রিমান মৃত নববাস পমাল্যা ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৩৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬২ পমাঃ তপরকুল ইসলাম মািাতাব পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৯৫০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৩ পমাঃ শপরফুল ইসলাম মৃত পরাসত্মম আলী ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৩৭৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৪ পমাঃ ওসমান আলী মৃত পরাসত্মম আলী পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৩৪৯ 1917551537 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৫ পমাঃ মুরাদুল ইসলাম নুরম্নল ইসলাম ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ১৯৯২৫৫১৫৭৪৭০০০১০০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৬ পমাঃ জনাব আলী পমাল্যা মৃত আফসার পমাল্যা ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৭২ 1995624840 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৭ পমাঃ আিাম্মদ পবশ্বাস মৃত আিাদ আলী পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২২৫০৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৮ পমাঃ আরখর আলী পবশ্বাস মৃত মিরছদ পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২২৪১৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৬৯ পমাঃ রম্নরবল পিারসন মঙ্গল পশখ ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭১০০৯৪৪ 1957252238 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭০ পমাঃ রপফকুল ইসলাম মৃত ইমত্মাজ আলী পমাল্যা ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৪৪ 1935032678 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭১ পমাঃ িামরম্নল ইসলাম পতারাি আলী পমাল্যা ।। রাজারামপুর ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭০৬ 1948113429 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭২ পমাঃআনসার উপিন পবশ্বাস মৃত নববাজ পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৭৮৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৩ পমাঃ পজরির পবশ্বাস মৃত আপজবর পবশ্বাস ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৯১৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৪ পমাঃআব্দুল রপশদ মৃত ইউসুফ আলী পশখ ।। ঐ ৫ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০১০৫ 1942226495 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৫ পমাঃ আব্দুল খারলি পিালাম আিবর ।। বামনপুর ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪০৫৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৬ পমাঃ আলতাফ পমাল্যা মৃত িরলন পমাল্যা ।। বাঁশততল ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৩১৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৭ পমাঃ পবারিান উপিন মৃত রপফউপিন পমাল্যা ।। ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪২৫৫ 1834640440 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৮ নুরজািান পবিম পমাঃ পসানাউলস্নাি মপিলা ঐ ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩৪৬৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৭৯ পমাঃ শরাফত খান তাপরি খান পুরম্নষ বামনপুর ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪২৪১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৬৮০ নাপসমা আবু িাসান ।। িাংগুপলয়া ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২২২১ 1980453398 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮১ পমনু খাতুন আপমন পমাল্যা মপিলা পিৌপরচরনপুর ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১৩২৪ 1758646870 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮২ তািসী রানী পদরবন কুমার পবশ্বাস ।। ঐ ৪ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১০৬২২ 1825048451 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৩ চম্পা খাতুন ইব্রািীম পমাল্যা ।। বামনপুর ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৩১৮৫ 1763161161 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৪ সীমা খাতুন পমাঃ মিাপসন ।। িাংগুপলয়া ৬ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২০০৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৫ দুররলািী খাতুন মৃতঃ পসপিি পশখ ।। ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১৫৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৬ মপঞ্জরা পমজানুর রিমান ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৯৮৮ 1922648502 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৭ মুন্সী বাবর আলী মৃত মতরলব মুন্সী পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩৬৬ 1713137625 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৮ আসমত পমাল্যা মৃত জয়নাল পমাল্যা ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬০২২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৮৯ পজসপমন পবিম সাবু পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৭৩৪ 1621327284 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯০ ছপবরন পবিম মৃত ছপমর উপিন পমাল্যা ।। ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০০১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯১ আকুল পিারসন পমাঃ আপমন উপিন পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩৩৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯২ মপনরম্নল ইসলাম পসরাজ পময়া ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৫৯৮ 1924810218 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৩ পমাঃ নাপছরম্নল ইসলাম তসয়দ আলী খন্দিার ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩০৪ 1759136700 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৪ পমাছাঃ ফপরদা খাতুন পমাঃ আপতয়ার রিমান মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫২০৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৫ পমাছাঃ নপবরন পনছা পমাঃ ফারম্নি লস্কর ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৪৬৩ 1927598286 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৬ পমাছাঃ িারম্নল পবিম আঃ ওরিদ মন্ডল ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৫৯৮ 1875441671 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৭ রওশনারা পবিম রারশদ পময়া ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০০০৩ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৮ িাপলমা খাতুন আলমিীর ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫১১৫ 1941264905 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৬৯৯ চঞ্চল পিারসন ইসলাম পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৪৪৪ 1878264945 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০০ খাইরম্নল ইসলাম পমাঃ ওমর পশখ ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৫৭৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০১ শুকুরন পনছা মৃত ইউনুছ খাঁ মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৮০২ 1831922094 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০২ পসপিি পশখ মৃত রিমত উলস্নাি পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫২০০ 1852187752 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৩ চায়না পবিম পমাঃ ওবাইদুল মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬০১৭ 1739771044 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৪ পমাছাঃ শপরফা পবিম পমাঃ িারশম মীর ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭৩৩৮৫২৮ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৫ পসপলম ভ ুঁইয়া মৃত পমাঃ আলী ভ ুঁইয়া পুরম্নষ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৬০২ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৬ পমাছাঃ মমতাজ পবিম পিারসন পমাল্যা মপিলা ইছাখাদা ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৫৫১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৭ অপলয়ার মৃত লপতফ পবশ্বাস পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৬৬১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৮ আরনায়ারা ইিবাল পিারসন পজায়ািডার মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩০৪ 1713931415 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭০৯ পমাঃ জাপিদুল ইসলাম িাপফজার রিমান পুরম্নষ ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫২০৭ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১০ পশপরনা পবিম জাপির পমাল্যা মপিলা ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৮০৮ 1778383381 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১১ পমাছাঃ পমারমনা পবিম পসরাজুল ইসলাম ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৩২৯ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১২ পররবিা খাতুন পমাঃ ইউসুফ পমাল্যা ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৫৬২১ 1780308466 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৩ লা লী পবিম আিতার পময়া ।। ঐ ৭ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৭২১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৪ পমাঃ বাদশা পিারসন পমাঃ রউফ পমাল্যা পুরম্নষ খাপলমপুর ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭০০০১৩৪ 1879435253 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৫ পমাঃ বাচ্চু পমাল্যা মৃত বাররি পমাল্যা ।। ঐ ৮ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৬১৩৫ 1761118019 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৬ পমাঃ আপমর পিারসন পমাল্যা মৃত আরশাদ পবশ্বাস ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১০৩০ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৭ পদলীি দাস মৃত পনরািদ ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৮৭ 1918065472 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৮ বলাই কুমার মন্ডল মৃত ফপনভূষণ মন্ডল ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪৮৯৬ 1757474943 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭১৯ পমাঃ আপমর পিারসন পমাঃ শামছুর রিমান ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৭৮৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২০ পমাঃ হুমায়ন িবীর পমাঃ রম্নিল পময়া ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৪০৪৮ 1985402878 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬



১৭২১ পমাঃ দুলাল পিারসন পমাঃ রপফি পময়া ।। িাজরাপুর ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৬৯৫ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২২ পমাছাঃ রম্নিসী পবিম পমাঃ ইসারত পমাল্যা মপিলা ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৬৪ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২৩ পমাঃ সাখাওয়াত পবিম মৃত রপশদ মুন্সী পুরম্নষ ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১১০৩৭ 1922873513 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২৪ পমাঃ আতর মুন্সী আব্দুর রপশদ মুন্সী ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৮৮২ 1753253136 পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২৫  পিরথ দাস মৃত পনরািদ দাস ।। ঐ ৯ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২১৭৯৯১ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২৬ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ মনা পময়া ।। রাউতিা ৩ িাজরাপুর ৫৫১৫৭৪৭২৯৯৩৬ পমাঃ ফজলুর রিমান ১৭১১০৫৪০৭৬

১৭২৭ পমাঃ শাপিনুর রিঃ পমামত্মাজ লস্কার মপিলা   কৃষী লÿÿপিাল ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৫৫৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭২৮ রারসল পিারসন আঃ িপন পবঃ
পুরম্নষ

ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৪২৬ পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭২৯ মুক্তার পিারসন মৃ-মিররম পমাল্যা
।।

ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯২৬০

1797317027

পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩০ পফররাজ পশখ আবু িালাম পশখ
।।

ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০১০৮

1942359046

পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩১ ওপিদুল ইসলাম মৃ-আঃ রিমান ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯২৮৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩২ সাবু পমাল্যা মৃ- সাvুালি পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৯২২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৩ িাজী আকুল পিাঃ মৃ-তারলব িাজী ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯১৪৪ 1818552438 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৪ মিবুল িাজী বকুল িাজী ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯২৭৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৫ মুক্তার পবঃ মৃ- আিমল পবঃ ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৪৭১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৬ মপিদুল ইসলাম আঃ িপন ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৫০৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৭ লালন পময়া মৃ-দুলাল পময়া ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৫৫০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৮ িারজরা পবিম র্াবলু লস্কার ।। গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৪৭৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৩৯ বকুল পিারসন মৃ-পিাঃ আিবর পবঃ ।। কৃষী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৪৮৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪০ পমাঃ বপদউজ্জামন কুদ্দুস পবশ^ুাস ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৩৮৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪১ মপিদুল ইসলাম মৃ- সত্তার পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৩২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪২ মুন্সী শওিত আলী মৃ- মুন্সী আব্দুল ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০০৪৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৩ প কু পমাল্যা মৃ-আঃ আপজজ ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০০৪৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৪ আপতয়ার পমাল্যা মৃ-রাজ্জাি পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৮২৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৫ ইছািাি পিারসন মপনরুজ্জামান পুরম্নষ ঐ লক্ষীরখাল ১ িাজীপুর ৬৪৫৪২৪৬৫২৮ ১৪০৫১১৯৫৯০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৬ পমাঃ বুলু পমাল্যা মপমনুিীন ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৮৪৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৭ আবুল িারশম পিা: তহুর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৬৮৯১১৩৮৬৯২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৮ রমজান আলী মৃ-নুরম্নল আলী ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৬৭৯ 1754871417 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৪৯ পজয়াউর রিমান পতাফারজ্জল পিারসন ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৬৮৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫০ পমাঃ রাইজুল ইসলাম পমাঃ পখাদা বক্স ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ১৯৭২৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫১ সুপফয়া খাতুন সব্দুল পিারসন মপিলা গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ১৪৯১০৬৪০৮৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫২ নাইমুল ইসলাম মৃ-ফজলুর রিমান ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৭৯ 1827102991 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫৩ মুন্সী রপবউল ইসলাম মুন্সী রজব আলী ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০০৪৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫৪ িামরম্নল ইসলাম মৃ-সািাম পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৫৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫৫ বাদশা পমাল্যা মৃ-পরািন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৬৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫৬ শাপিদুল ইসলাম মৃ-পমাসত্মফা পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০১০১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫৭ পমাঃ আমানত পিাঃ মৃ-িাপনফ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৬৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৫৮ রওমন আরা জং-পমলন পশখ মপিলা গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



১৭৫৯ আওয়াল পিারসন মরয়ন পজায়ডািার পুরম্নষ কৃষী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৬৫৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬০ জারিদা পবিম জং-পমায়ারজ্জম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৭২ 1964941235 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬১ পরক্তা পবিম জং-শাপিনুর রিমান ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৫০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬২ নজরম্নল ইসলাম মৃ-পমাতারলব পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৯১১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৩ পমাঃ রপবউল ইসলাম সামাদ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৫২৮৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৪ মপফজুর রিমান খারদম পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০০৭৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৫ সারিব আলী পতায়ারক্কল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৬৬৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৬ মাপিবুল আরশাদ ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০০১৭ 177443196 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৭ পমাছাঃ িদ্মা পবিম জং-আলী মপিলা গৃপিনী উত্তর মাঝাইল ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৫৯৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৮ আরব আলী আমজাদ লস্কার পুরম্নষ ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৮১৪ 1766030001 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৬৯ আক্তার পিারসন মৃ-শির আলী ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৬০৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭০ পশমুল পিারসন আবুল খরয়র ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৬২৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭১ বানাই পমাল্যা মৃ-মপজদ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৬২৯ 1705529044 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭২ পবউটি পবিম জং- আিরাম পমাল্যা ।।    গৃপিনী উত্তর মাঝাইল ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৭৯৪ 1724504296 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৩ আয়ুব আলী মৃ-পদলবর ।। কৃষী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৫৭৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৪ পমাছাঃ রম্নপবয়া পবিম জং- ওপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৫৪৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৫ পসতু িার ীন শািাদৎ পিারসন ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ১৯৭৮৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৬ আঃ কুদ্দুস মৃ- আফসার খপলফা পুরম্নষ কৃষী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৯০২ 1703755468 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৭ তাপরকুজজামান মুন্সী আঃ ওিাব ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ১৯৮৬৫৫১৫৭৪০০০০০০০ 1726938742 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৮ িাপসনা পবিম ইপলয়াস পিারসন মপিলা গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ১০২৩৪০৭৯১৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৭৯ পমাছাঃ  পবিম জং- পিারসন আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৮৩৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮০ শপরফুল ইসলাম পিা:মস্তফা পুরম্নষ কৃষী লÿÿপখাল ১ িাজীপুর ৫০৯১০৫২৭৮৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮১ আলমিীর দুলাল পময়া ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৫১৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮২ রম্নরবল আয়ুব ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০০০০০৫২ 194535024 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৩ শাপিনুর আঃ কুদ্দুস ।। গৃপিনী ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৯৯০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৪ আবুল বাসার পতাজারম্মল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০০৩৯ 1945956643 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৫ পমাঃ মিরছদ আলী মৃ-রপফউিীন
।।

ঐ ঐ ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৫৪৮ (প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৬ ইমত্মাজ মৃ-ইয়াকুব ।। ঐ পমাসত্মফাপুর ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪১৩০ 1927316324 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৭ িামরম্নল মীর মৃ- মরনায়ার পিারসন ।। ঐ ফুলবাপি ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৫৮৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৮ পমাঃ রনজু পবঃ সাপিদুল পবশ^ুাস ।। ঐ শ্রীরামপুর ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৯৮৭ 1937712753 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৮৯ িল্যানী পবশ^ুাস শ্রীধাম পবঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৬৩৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯০ প্র াষ পবঃ মৃ-নররন্দ্রনাথ পবঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৭৪৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯১ পনয়ামত পবশ^ুাস আিামত পবশ^ুাস ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৪৮৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯২ পরাসত্মম পবঃ মৃ-িারতম পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৪৫১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯৩ রনপজৎ অপধিারী মৃ-অমূল্য অপধঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৭১৩ 1757099218 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯৪ শাপিনুর  রিঃ বাপরি পমাল্যা মপিলা ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৫১০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯৫ পববী পবিম বারখর আলী ।। গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ১৯১৭৫৫১৫৪৭০০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯৬ পরনা পবিম জং-মৃ-পসপিি ।। ঐ রামচন্দ্রপুর ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৯৮৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯৭ লÿÿিামত্ম পবঃ সুপধর পবঃ পুরম্নষ কৃষী শ্রীরামপুর ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৬২১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৭৯৮ উৎিল সরঃ মৃ-পনমাই সরঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৫৫৯ 1759604418 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



১৭৯৯ িনা পবিম জং-আপিদুল মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৩৭৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০০ আতাউর রিঃ আঃ আপজজ পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৩২৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০১ মমতাজ খাতুন পিং-পমাদারচছর মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ১৯৯৫৫৫১৫৭৪০০০০১০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০২ নাপলম পবিম জং-িরে্জর আলী ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৭৭৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৩ সুফল পবঃ উরিন্দ্রনাথ পবঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৫১৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৪ পসারিল রানা সপিদুল ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৭৮৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৫ ওপিদুল ইসলাম মৃ-রপবউল পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৭২৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৬ ইমাম পশখ আঃ মারলি পশখ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৬৭৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৭ আরনায়ার পবঃ মৃ- মারলি পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৪২৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৮ ওবায়দুর রিমান মৃ-সাপিদুর রিঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৪৫৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮০৯ ইয়ানুর পিারসন রম্নরিাল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৪০০২৭৮০০ 1837721661 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১০ আমানত খান মৃ- আনসার ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১২৮৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১১ পমাশার ডফ পবঃ মৃ-সালাম পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪৭২১২৮৮৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১২ রাজু পবঃ নুরল পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৭৯০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৩ পবলস্নাল পবঃ মৃ-িালাম পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৫২৭ 1730698348 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৪ আরাদ খান আিম্মদ খা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১২৭৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৫ তসরয়ল খান মৃ-মপি খান ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৮০৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৬ ইিরাম খা মৃ-এশারত খা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১২৭২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৭ আিমল পমাল্যা মৃ-িাপমজুিীন ।।    কৃষী     শ্রীরামপুর ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৬৮৩ 1923792281 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৮ পবপথিা রানী জঙ-প্রলাজ পবঃ মপিলা গৃপিনী রামচন্দ্রপুর ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৩১৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮১৯ আপশকুজ্জামান আিম্মদ পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০১৮৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২০ উজালা পবিম পিং-মৃ-আপমনুিীন
মপিলা

গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৩৯৪(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২১ সাপিদুল মৃ-সামছুল পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১০৬৫ 1845516340 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২২ পমাররশদ মৃধা মৃ-িফুর পমাল্যা ।। ঐ         ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১২১৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৩ মাইনুল পমাল্যা আঃ মান্নান ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৩৭০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৪ সাপিদুল ইসলাম মৃ- পবশারত ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১২৫৪ 19252096 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৫ নজরম্নল পমাল্যা তারলব ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১১৩৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৬ মপি উিীন আঃ মান্নান ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৩৬৬ 1742584203 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৭ শপরফুল পমাল্যা  পিরামত পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৩২৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৮ িালাম মপলস্নি দপললুিীন ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৩৪৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮২৯ আবু বক্কার মৃ- আপমনুিীন ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৩৭৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩০ পমাঃ পতাতা মপলস্নি মৃ-পমািারিস ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ১৯৭৫৫৫১৫৭৪৭০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩১ রানী পবিম জং-পিালাম রসুল মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১০৩১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩২ আিম্মদ আলী মৃ-আরয়নুিীন পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৯৮৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩৩ পবলস্নাল মৃ-মপজদ মপলস্নি ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৩৬০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩৪ পনজাম পমাল্যা আমজাদ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০১৫৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩৫ আবু তালিা মৃ-জববার খপলফা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১২৫৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩৬ নপবরনরনছা জং-মৃ-আয়ুব আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১০৯২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩৭ মজনু পমাল্যা মৃ-িফুর পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ধলফা বগুিা ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৯৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৩৮ িলাশ সদ ডার মপশয়ার সদ ডার ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৭৬২ 1866362615 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



১৮৩৯ পমািারিস পমাল্যা মৃ-ফরজল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৭০২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪০ পতাতা পমাল্যা মৃ-পিারচন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৮০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪১ সাইফুল ইসলাম মৃ-পদলবর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৮০ 133422562 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪২ রতন ফপির মৃ-আজািার ফপির ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৫৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৩ পরয়াজুল পমাল্যা মৃ-জববার পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৮৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৪ উপজর পবঃ মৃ-রাজ্জাি পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৭০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৫ পসপলম পিারসন মৃ-পিাঃ আলী পুরম্নষ ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০০০০২১২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৬ আসাদুজ্জামান ঐ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৪০ 1917156315 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৭ সারয়দ আলী মৃ-পতায়াজুিীন ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬১২ 1911323628 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৮ আপমর পিারসন মৃ-আমজাদ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৬৪৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৪৯ পরপজয়া পবিম জং-মৃ-সামরছল মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৭৮৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫০ পমািারিস মুসপলস্ন মৃ-খারলি মুসপলস্ন পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৯৮৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫১ র্াপলম পবিম মৃ-িাওসার মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৮১১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫২ আপরফা পবিম জং-আরজান মপিলা ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৯০১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৩ রারিলা পবিম জং-নজরম্নল ইসলাম মপিলা ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৬৯৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৪ আপমরম্নল ইসলাম উপিল পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৮৮৩ 1843071299 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৫ পজয়া লস্কার আমজাদ লস্কার ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৮১৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৬ পলািমান আিবর পচৌধুরী ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৯৬৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৭ আব্দুল্যাি িাসান পচৌধুরী ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৬৬০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৮ শপিদুল ইসলাম নুর পমািাঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৯৫৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৫৯ পনিালী পবিম জং-ওদুদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৬২২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬০ ইউসুব মপলস্নি দুধ মপলস্নি পুরম্নষ কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৬১২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬১ মুনসুর আলী রম্নরিাল আপমন ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৫৩৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬২ পবিম জং-মৃ-মসরলম মপিলা   গৃপিনী ধলফা বগুিা ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৮৭০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৩ রওশন পবঃ মৃ-রাজ্জাি পবঃ ।। কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৫৫২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৪ মাপনি পবঃ মৃ-দীনু পবঃ পুরম্নষ ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৬৬২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৫ মুপজবুর রিঃ মৃ-লুৎফর পবঃ ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৫২৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৬ সুরিশ চন্দ্র দাস মৃ-শশাংির দাস ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৫৯৯ 1733909616 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৭ বপবতা পবিম মৃ-লপতফ
মপিলা

গৃপিনী ঐ ২ িাজীপুর ১৯৮৩৫৫১৫৭৪০০০৩৯১৮ 

(প ÿ  ুি)

পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৮ পবউটি পবিম জং-রতন ফপির ।। ঐ ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৮৫৬১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৬৯ পলয়ািত পমাল্যা মৃ-জপলল পমাল্যা
পুরম্নষ

কৃষী ঐ ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৪৮৫(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭০ নজরম্নল ইসলাম মান্নান পবশ^ুাস ।। ঐ শ্রীরামপুর ২ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৪৫৮২ 19131262756 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭১ মপজদ পবঃ মৃ-এবাদৎ পবঃ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫৪৩৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭২ মপন কুমার টিরিন্দ্রনাথ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৩৭৯ 1926126491 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭৩ পমাঃ দাউদ পমাল্যা িারসন পমাল্যা ।। গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২১১৭ 1936917736 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭৪ পিদারয়ত পমাল্যা রাজ্জাি  পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২১২২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭৫ রপি্উল সামরছল ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২১২৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭৬ পমাছাঃ পবিম আিম্মদ
মপিলা

গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২২২৪(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩



১৮৭৭ িমরম্নিীন পমাল্যা মিরছদ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৩৮৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭৮ িানন এরলম পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ১৯৯১৫৫১৫৭৪০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৭৯ পমঠুল মতরলব ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৩২১ 1923577582 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮০ মন্টু পমাল্যা িাসমত পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৬৮২৬০০৪৬১৮৯৯১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮১ মুক্তার পমাল্যা আিম্মদ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৪৪২১৯০১১০৫৭৯৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮২ আপজজ পশখ আপছরম্নিীন ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৭০৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৩ লাল চাদ আবজাল ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৪৬৬ 1966789750 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৪ আরজু পময়া আনসার ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৫২৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৫ পলািমান পমাল্যা তারির পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৭৫৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৬ পমাশার ডফ আপমর ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৯৮০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৭ জাপিয়া পবিম জং-আবুল পমাল্যা
মপিলা

প ÿ  ুি ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৩০৯ 

(প ÿ  ুি)

পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৮ জাপিদ সাখাওয়াৎ পুরম্নষ ঐ  বগুিা ৩ িাজীপুর ১৯৮৮২৬১৭২৮৯০০০৩০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৮৯ শপফ পমাল্যা রতন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২১১৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯০ িাসানুর মুন্নাফ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ১৯৮৯৫৫১৬৭৪০০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯১ ইিবাল মিবুল ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২২৫৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯২ িাপলম পশিঃ মৃ-িদাই পশিঃ
।।

ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২২৭০(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৩ রজব আলী লপতফ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৪৭৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৪ পমাঃ আলফু পমাল্যা শািাদৎ পমাল্যা ।। ঐ শ্রীরামপুর ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৩০৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৫ জাপিদ ইউনুস ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৯৯৪ 1924383073 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৬ জপসম পবঃ মুপজবর ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৪৪৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৭ িারম্নন ফজরল িপরম ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩০৩৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৮ িাপববুর রমজান ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৭০১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৮৯৯ পরনু পবিম আঃ িাপিম পশখ
।।

গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৬৪০(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০০ মিববত িপলম পমাল্যা ।। কৃষী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৯১১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০১ মারজদুল পময়া আরজু পময়া ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৪৬৮ 1928306589 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০২ লাপি পবিম জং-আবজাল মপিলা গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৬৯৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৩ আলতাব রারিন পুরম্নষ কৃষী ঐ ৩ িাজীপুর ১৯৯৪৫৫১৫৭৪০০০১২০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৪ িালা চান পনিবর ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৮৩৫ 1931246916 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৫ বারনচ পমাল্যা এবাদৎ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৭০৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৬ পরিন পশিঃ আক্তার ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৪০০০০২০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৭ আওয়াল বাশারত ।।   কৃষী শ্রীরামপুর ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩১১১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৮ পরিন ফটিি পমাল্যা ।। ঐ শ্রীরামপুর ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৭৬৬৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯০৯ ইিতার মুপজবর ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৮৬৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১০ ঝন্টু পমাল্যা সারয়ন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৮১৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১১ ইউসুব িাপলম ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬০৭৫২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১২ আলম পমাল্যা পমালাম পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৩৩৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১৩ পরাসত্মম জরয়নুিীন ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২২৬৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১৪ পনমাই চন্দ্র বসু টিরিন্দ্রনাথ বসু ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৪২৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



১৯১৫ পসবা রানী জং-ফপন মন্ডল মপিলা গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২১৬৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১৬ ছরবদা পবিম জং-জববার আলী ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৮২২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১৭ শপিদুল ইসলাম িাপববুর রিমান পুরম্নষ কৃষী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩১৫৭ 1929189612 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১৮  পমায়ারজ্জম পমাল্যা িফুর পমাল্যা ।।     ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৮১৬ 1963705128 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯১৯ শপরফুল ইসলাম মসরলম ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ২৬১৭২৮৯৬৭৯০৬৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২০ আলাপমন দুল ড  পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ১৯৯১৫৫১৫৭৪০০০০১০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২১ পজন্নাি খা আপমন খা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৯৫৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২২ শপরফুল পমাল্যা পসরাজুল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৭৬৯ 1951277306 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৩ পিকুল পমাল্যা মতরলব পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯২৮৮ 194843496 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৪ আরব মন্ডল ইয়াকুব মন্ডল ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৮২০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৫ মন্টু পবঃ ফজলু পবঃ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৯৯০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৬ আরনায়ার খা মািাতাব খা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৯৩১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৭ পমাঃ সালাম পময়া মৃ-জালাল পময়া ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৩৩৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৮ নাপসমা পবিম জং-রপবউর পবিম মপিলা গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৭৬২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯২৯ মমতাজ পবিম জং-মৃ-পজয়া খা ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৯২২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩০ পরাপজনা পবিম জং-রপফকুল শাি ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৯৮৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩১ নাসপরন পবিম জং-জাপফরম্নল ইসলাম ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫৪৩৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩২ রাজ্জাি পমাল্যা জববার পুরম্নষ কৃষী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৮২৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৩ পমাঃ জপন পময়া আলম ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৯৪৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৪ পরিন পময়া ঐ ।। ঐ ঐ ৩ িাজীপুর ১৯৯৩৫৫১৫৭৪৪০০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৫ জািানারা জং-সব্দুল পজায়াঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ৩ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৭৪১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৬ পিালাম আজম পলািমান পমাল্যা পুরম্নষ ঐ পবঞ্চুপুর ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৬১৭ 1777427582 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৭ সপিদুল বাবর আলী ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০২৫১১৭৫ 1781199508 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৮ সুপফয়া পবিম পিসমত আলী
মপিলা

গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২২২৮(প ÿ  ুি)

1913092101

পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৩৯ পলপি পবিম জং-আপজজুল ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪০ পসািাি পমাল্যা সরলমান পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১০২০৩০ 1843494203 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪১ পফররাজ নুরল ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৭৪৯ 1736895902 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪২ জািাঙ্গীর পিাঃ রসুল ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৭১৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৩ শাপিদা পবিম জং-টুকু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৬৯৭ 1758192352 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৪ কুমারী পবিম জং-আয়ুব আলী ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৬৬৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৫ আপলম পবঃ আবুল পবঃ পুরম্নষ কৃষী বরইচারা ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০৬৪৫২৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৬ রওশন আলী জালালুিীন ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০৬৪৫০৪ 1787585373 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৭ সামছুন্নািার জং-পিারসন আলী ।। গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৩৭৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৮ প্রিাশ সরঃ প্র াস সরঃ ।। কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৪৯১ 1725717479 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৪৯ পশপশর পশবিদ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৪৯৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫০ ফারম্নি তািাজ্জত ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৪৮৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫১ পিালি চন্দ্র  ক্ত দাস ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৫০৯ 1789145615 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫২ িাপমদা পবিম সরলমান মন্ডল মপিলা   গৃপিনী বরইচারা ৪ িাজীপুর ১৯৯১৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫৩ ইমারত মনপছয়ার পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৩৭৩ 1849605041 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫৪ িাপসনা পবিম জং-ফজলু পবঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৩৫৪ 1779055071 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



১৯৫৫ িপবতা পবিম জং-সুজুৎ পবঃ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৪২৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫৬ তাসপলমা পবিম জং-রুরিাল আপমন ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৯৪ 1931371258 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫৭ আবু িান্নান কুবাদ পুরম্নষ ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৩১৯ 1832493251 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫৮ অপল রানী রনপজৎ পবঃ
মপিলা

গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৪৫৫(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৫৯ সাপিদা পবিম জং-আবু সাইদ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪২৯৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬০ শপরফুল ইসলাম শপিদুল পবঃ পুরম্নষ কৃষী ফুলবাপি ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩২৩৪ 1718318144 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬১ লাপখ পবিম জং-বাদশা পময়া মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ২৬১৭২৮৩৭৩১৮৪১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬২ পলপি পবিম জং-তাপরকুল ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৬২২ 1757524207 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৩ পসপলম পময়া সামসুিীন পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৫৯৬ 1725838390 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৪ িারদর পময়া নারয়ব আলী ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৫৯৮ 1845823632 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৫ রপফকুল ইসলাম শপিদ পবঃ
।।

ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩২৪১(প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৬ তুরপি পশখ রপিম পশখ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৩২১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৭ আবজাল পশখ আবুল পশখ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৪০৬ 1725976753 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৮ পমাছাঃ পববী জং-নজরম্নল ইসঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৭৬১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৬৯ রারবয়া পবিম জং-আিমল পবঃ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৫০৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭০ সারলিা পবিম জং-খারলি ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৫৩৬ 1875202309 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭১ শুকুর আলী খারলি পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৮৬২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭২ পফররাজ আঃ লপতফ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৮৮৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৩ লাইপল পবিম জং-আঃ কুদ্দুস পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৯১১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৪ তারা পবিম জং-ছরবর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৬৭৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৫ নজরম্নল ইসলাম পসপিি পবঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৬০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৬ নজরম্নল ইসলাম পতাফারজ্জল পিাঃ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৩৩০ 1838530985 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৭ পমরাজ পময়া অনু পময়া ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩২৫৯ 1735093624 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৮ িালাম পশখ জববার পশখ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৪০২ 1837891527 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৭৯ অন্জলী পবিম রম্নরিাল আপমন মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩২৬৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮০ রারফজা পবিম জং-জািাঙ্গীর মপিলা ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩২৬৫ 1797232438 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮১ পিাপিনুর পবিম জং-নুর আলী ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১২৩৩০২ 1839016512 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮২ পসািরাব আশরাফ পময়া পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩২৯০ 1729701196 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৩ পমাছাঃ পমপন পবিম জং-মপতয়ার রিঃ মপিলা গৃপিনী পমাসত্মফাপুর ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৩১ 1956671140 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৪ পমািাম্মদ আলী পমাঃ পদরলায়ার পিাঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৯৫ 1768165434 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৫ পরজাউল এবাদৎ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৮৫ 1728128025 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৬ জহুরম্নল ইসলাম শািাদৎ ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৯৮ 1960075965 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৭ রারিলা পবিম জং-মারলি মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৬৯ 1790562970 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৮ আপতকুর রিঃ আঃ িাই পুরম্নষ ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ১৯৯১৫৫১৫৭৪০০০০১০০ 1917115444 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৮৯ শপফকুল ইসলাম আঃ বাররি ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৩৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯০ আসমা পবিম জং-শাপিদুল মপিলা গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪১০২ 1726424080 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯১ মাসুম পমািারিস পুরম্নষ ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৫৩ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯২ পসরাজুল পমাল্যা জববার পমাল্যা ।। গৃপিনী ঐ ৪ িাজীপুর ১৯৩৮৫৫১৫৭৪০০০০০০০ 1937197305 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯৩ ওসমান পমাল্যা পিসমত পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৪ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪২০৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



১৯৯৪ অমররশ প্রামাঃ মাদান প্রামাঃ ।। ঐ আরাপলয়া ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৪৭৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯৫ কুদ্দুস পবঃ মৃ-মরয়নুিীন ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৫৯৭ 1932925238 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯৬ পজয়ারত পমাল্যা মৃ-এবাদৎ
।।

ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৫২৭ (প ÿ  ুি) পমা: আলমিীর পিারসন
১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯৭ আসলাম পশখ আফসার পশখ ।।   কৃষী আরাপলয়া ৫ িাজীপুর ১৯৮৯৫৫১৫৭৪০০১০২০০ 1950128776 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯৮ পশউপল জং-িামরম্নল মপিলা গৃপিনী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬১৬৫৫১২ 1943153327 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

১৯৯৯ জাপির পমাল্যা িাপফজার পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৪৬৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০০ মরনায়ার পিাঃ মপসয়ার পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ২০০০৫৫১৫৭৪০১০২৬০০ 1941989418 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০১ আবু তারলব মৃ-ইমারত পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৪২২ 1749896699 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০২ পমাসত্মফা পমাল্যা মতরলব পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৬০০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৩ মান্নান মৃ-িারদর পমাল্যা ।। ঐ িাপশয়ার্াঙ্গা ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৬০৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৪ আঃ িফুর মৃ-ওসমান পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫৯৫ 1987035816 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৫ আওয়াল িাজী শরাফত িাজী ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৬১৭ 1746374987 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৬ রপফি পমাল্যা িপবর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫৯৬ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৭ পলটন আঃ মপজদ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫২১ 1757713033 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৮ শপিদুল ইসলাম খারলি ।। গৃপিনী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭৪০ 1932619171 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০০৯ পরজাউল পবঃ পসরম্ন পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫৩৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১০ জাফর পমাল্যা আঃ রাজ্জাি ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫৩১ 1927284356 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১১ পবলস্নাল পবঃ ওয়ারজল পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫৪৫ 1869250729 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১২ পমঠুন পবঃ বক্কার পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৪০০০০৯০ 1942087309 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৩ িাপফজা পবিম জং-ফিরম্ন মুন্সী মপিলা গৃপিনী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৫৩৭ 1732313657 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৪ বাবর আলী িাসমত আলী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০২৯৩৫৪৫ 1744945731 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৫ বাবলু পমাল্যা আিমল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৬২৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৬ জরবদা পবিম জং-মপজদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী শ্রীমমত্মপুর ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০৮৫ 1784306442 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৭ রপন পবঃ মৃ-পবলারয়ত পুরম্নষ কৃষী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯৫০ 1952607338 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৮ মারজদুল জয়নাল ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৮৫৫ 1729386154 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০১৯ উপিল পবঃ মান্নান পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯০১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২০ মপছয়ার পমাল্যা লুৎফর ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০৩৯ 1716933925 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২১ রপিম পবঃ আপজজ পবৎ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০০৯ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২২ জািাঙ্গীর পবঃ লপতফ পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০৯৭ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৩ পমজানুর পমাল্যা আপমর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০৫১ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৪ পজলস্নুর রিমান কুদ্দুস পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০৮৪ 1782773114 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৫ সালামত পিারসন মৃ- িফুর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯৩৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৬ পসািরাব পমাল্যা আনসার পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯২০ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৭ পিাঃ মওলা মরয়নুিীন ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫২৫৭০২১১০৪৭৬ 172333751 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৮ পমলন পমাল্যা মারলি পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭২৩ 1985534707 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০২৯ বাবর আলী িাপিম পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৪৪ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩০ আপমরম্নল মৃ-সারদি পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৬২৫ 1782096491 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩১  পবরদনা জং-মৃ-মরয়নুিীন মপিলা গৃপিনী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭২৯ 1777928265 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩২ আবু সাইদ আবুল পিারসন পুরম্নষ কৃষী ঐ ৫ িাজীপুর ১৯৯৩৫৫১৫৭৪০০১০৭০০ 1771739171 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩৩ িাসমত পমাল্যা িপন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭২৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩



২০৩৪ পখািন পবঃ মতরলব পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৫৪১ 1772257415 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩৫ পমাজারম্মল পমাল্যা মৃ-লুঃফর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯৮৮ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩৬ িামরম্নল পমাল্যা মৃ-কুদ্দুস পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৯৫৫ 1859099510 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩৭ আপমরম্নল পবঃ পবলারয়ত পবঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৮৭৩ 1993558375 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩৮ স্বিন কুমার মপিপন্দ্রর ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০৭৫ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৩৯ পরয়াজুল তারলব পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫০০৭ 1740766341 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৪০ আমজাদ পিারসন ইবাদৎ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭২২ পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৪১ ফারম্নি পশখ িালাম পশখ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ১৯৯৯৫৫১৫৭৪০০০৩৬০০ 1796315116 পমা: আলমিীর পিারসন ১৭১১৪৫৭২৪৩

২০৪২ পফররাজ পমাল্যা মপিদুল পমাল্যা পুরম্নষ    কৃষী শ্রীমমত্মপুর ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৬৬৭৮ 1935372422 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৩ কুমাররশ মন্ডল কৃঞ্চিদ পুরম্নষ ঐ হৃদয়পুর ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৩৯৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৪ আরনায়ার লস্কার িফুর লস্কার ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫১৭৫ 1966775915 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৫ িাপফজার মুন্সী শরাফত মুন্সী ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫২৭৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৬ জাফর খন্দিার পরািন খন্দঃ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫১৪৫ 1747530266 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৭ পিৌর মন্ডল গুরম্নিদ মন্ডল ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫১৭৮ 1772657494 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৮ সরমত্মাষ তারািদ ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৩৭৮ 1942035308 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৪৯ নজরম্নল পমাল্যা মৃ-িির পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ১৯৬১৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫০ নজরম্নল ইসলাম ওদুদ খা ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫১৭০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫১ সুপজৎ মন্ডল সাির বাসী ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৩২৭ 1947270234 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫২ পশপরনা পবিম িফুর লস্কার ।। গৃপিনী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৩০৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৩ িারম্নল পবিম জং-মৃ-পরজাউল ।। ঐ ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫২৮৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৪ পিালি বািই অরপবন্দু ।। কৃষী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭২২ 1721588346 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৫ পশপল্প পবিম জং-মৃ-আশরাফ মপিলা গৃপিনী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫১৭২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৬ অমল বসু অতুল বসু িরম্নষ কৃষী ঐ ৫ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৩৭৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৭ পমাঃ পিামল মুন্সী শিীদ মুন্সী ।। ঐ িাজীপুর ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৬৮৪ 1715303716 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৮ আিরাম পিারসন িাপববুর রিমান ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৭১০ 1845565620 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৫৯ দপললুিীন  পসানাউল্যাি ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৭৫৫ 1705227291 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬০ রাপজবুল ইসলাম তাইজুিীন ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৭৫৭ 1929873236 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬১ আপমনুর রিঃ খপললুর রিমান ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৩ 1834624807 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬২ পমরিদী িাসান জহুর পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর প ারটর র নং-৩৩৬৭০৫১৯ 1996987165 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৩ জরবদ আলী মৃ-িফুর পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১২৪১১২১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৪ পিাঃ তহুর সাপমনউিীন ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৮৯০ 1735808104 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৫ আরলয়া পবিম আিম্মদ আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৭৭৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৬ আদর আলী শিীদ মুন্সী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৮৫১ 1855387839 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৭ নুর আলম নজরম্নল ইসলাম ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১২৭০ 1868090546 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৮ নুর ইসলাম ঐ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৯৫৬৩৪২৫৯২৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৬৯ বাবলু পময়া মুন্নাফ পময়া ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫২১২ 1725874902 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭০ িলাশ মািমুদ আবু িাসান ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫০৯১০৫২৭৮৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭১ শামীম িাজী মাতা-শাপিদা পবিম ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১২৮৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭২ জািানারা পবিম আ: কুদ্দুস পব: মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৩২৯০৯৫৭১৫২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭৩ টিরটা পজায়াঃ িালাম পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৮৮৫৫১৫৭৪০০০০০০০ 1858182949 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭৪ নাসপরন সুলতানা জং-রপফকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১২২৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২০৭৫ আপখ পবিম শরাফত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ১০২০৪৮৮৯৯৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭৬ পিালাম রিমান পিালাম িারদর ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১২৭৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭৭ মুক্তার পিারসন ঐ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০১১৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭৮ তাবু পময়া মৃ- মান্নান পময়া ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৬৭৫৫১৫৭৪০৫০৩ 1856524441 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৭৯ মাসুদ রম্নরিাল আপমন ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০১৫৯ 1717696349 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮০ পনলা মুক্ত পময়া মপিলা ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০২৬০ 1855387827 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮১ পশউপল রায় পবরনাদ রায় ।। গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১১৯৯ 1838384890 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮২ পনতামত্ম পনম ডল পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৪৭৫ 1915723602 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৩ সুরিশ লংরিশ^র ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০২০১ 1727032502 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৪ আপরফুল পবলস্নাল ইমারত পিারসন ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৮৯৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৫ রানু পবিম জং-রপবউল ইসঃ মপিলা গৃপিনী িাজীপুর ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০২১৪ 1713924105 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৬ জপিরম্নল ইসলাম ইসমাইল পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০২১৩ 1986292421 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৭ খন্দ: আপরফুজ্জামান আপমরুল ইসলাম পুরুষ   কৃষী িাজীপুর ৬ িাজীপুর ২৮৪১১০৮১১৭ 1852087987 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৮ শপরফা পবিম জং-সরলমান মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০০৩২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৮৯ শারমলা পবিম িারসম পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১২৫১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯০ চঞ্চল মুন্সী আপরফুল পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৬৯১ 1835430634 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯১ নান্নু পশখ সবুর পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৯২৫৫১৫৭৪০০০০১০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯২ িাপলমা পবিম জং-নজরম্নল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৫১৬৬ 1918384912 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৩ আঃ আওয়াল জরবদ আলী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০০৯৩ 177556448 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৪ এনামুল িি ওমু পময়া ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০১৭০ 1745488246 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৫ পসানালী পবিম জং-আপজজার পময়া মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০৩২ 1997681921 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৬ আন্জু পবিম জং-ফপরদ আিম্মদ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৪৭২ 1790270010 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৭ আলাল পময়া মুন্নাফ পময়া পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৯৭৭ 1747187796 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৮ আপরফুল পময়া সপিদ মুন্সী ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৬৯০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২০৯৯ বািারম্নল ইসলাম মৃ-পিারসন পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৭৭৫ 1731221271 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০০ অমল সরঃ শ্রীধাম সরঃ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০২৩৪ 1735152045 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০১ শারপমন পরমা আ: সিার মৃধা মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৯৯০৯৮৪১৪৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০২ শপিদ পশখ পলািমান পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬০১৯ 1715303020 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৩ আপফলুিীন আপলমুিীন ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬০৯০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৪ পমনা পবিম টিপু মুন্সী মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৯৭৭ 1994602567 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৫ আপমরম্নল ইসলাম রউফ পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬০৮৭ 1729826572 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৬ পিাঃ রববানী রাজ্জাি পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬১৭০ 1834343910 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৭ শাপিনুজ্জামান মপছয়ার পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৭৯৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৮ পিনা পবিম জং-নাপসরম্নিীন মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৯১৪ 1920813707 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১০৯ রতনা পবিম জং-মিরলজ মুন্সী ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৯৫৮৪৩৯২২৫৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১০ িপরম পময়া আমজাদ পময়া পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬১০০ 1778200294 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১১ আপতকুর রিমান ইবাদত আলী ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৮৪৪ 1917221636 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১২ বপরকুল ইসমলাম কুবাদ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৮৪৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১৩ সুজন পশখ জরবদ আলী পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৪২৭ 1912316145 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১৪ আগুন পিারসন সালাম পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৯২৫৫১৫৭৪০০০০১০০ 1715945527 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১৫ ইসরাইল ইয়াদ আলী ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৪৪৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২১১৬ ফপরদা পবিম জং-জাপমরম্নল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৯৯১ 1783958181 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১৭ সুমন পশখ মপমন পশখ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৯১৫৫১৫৪৭০০০০১০ 1744261385 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১৮ জামাল পিারসন িফুর পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬২৬৮ 1855237172 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১১৯ রাপবনা রাফাত মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫০০৯৮৫২৫৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২০ সুমন পিালাম পমািাঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০৫৩ 1948113279 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২১ নাপসমা পবিম জং-আক্কাস মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৯৪০ 1725469137 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২২ রিমত আলী আমানত মৃধা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০০৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৩ সাপিদুল ইসলাম এিববার ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৯৮৪ 1754676950 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৪ পসপলনা পবিম জং-ইপলয়াস মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৯১০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৫ আবু তারির আবজাল পবঃ পুরম্নষ ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬১২৪ 1725437599 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৬ পবলপিচ পবিম জং-জুরয়ল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৯২৫৫১৫৭৪০০০০১০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৭ িপরদাস পবঃ পিরালাল পবঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৩০৬ 1745444551 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৮ পবউটি আক্তার রতন আলী খা মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৭৩৪১০৫২৮৯৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১২৯ বাবর আলী আনসার পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৩২৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩০ পমাঃ পরন্টু পময়া পসরাজুল ।। ঐ িাজীপুর ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬১২৭ 1752138303 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩১ পররিনা পবিম জং-আবু িাসান মপিলা ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৩৭১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩২ পলয়ািত আলী মান্নাফ পময়া পুরম্নষ   কৃষী িাজীপুর ৬ িাজীপুর ১৯৭৯৫৫১৫৭৪০১৬৭০০০ 1943537441 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৩ খায়রম্নল ইসলাম পিাঃ িাওসার ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৮২৫ 1757828144 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৪ িারসম আলী মৃ-িতু পময়া ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬২৪১১ 1937208151 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৫ আবু িাসান পসানাউল্যাি ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬০৩৮ 1727209422 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৬ মপিউিীন পিলালুিীন ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬০৪৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৭ আরয়শা পবিম জিং-রাজ্জাি মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৬৪৫ 1749189517 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৮ মপনরম্নল ইসলাম সালমান পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭১৪৬ 1734918003 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৩৯ বারির আলী মসরলম ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০৪৯ 1861787077 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪০ সপিদুল ইসলাম সারবর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৯৬৫৫১৫৭৪০০১৩৪০০ 1846064934 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪১ লাল পময়া িব্দুল পময়া ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬১৬০ 1832430664 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪২ িািলী পবিম জং-খায়রম্নল আলম মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৩৬৪ 1726088617 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৩ আপমনুর রিঃ পমাবাররি পবঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৭৮৭ 1730901491 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৪ মািফুজার রিঃ পিাঃ মওলা ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০৫১ 1928767291 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৫ আরব আলী সারলি পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬২৬৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৬ সাপিদুল িারম্ননার রপশদ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৫৮৪২ 1957021077 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৭ মন্টু পশখ আরিজ পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০০৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৮ পমজানুর রিমান খপললুর রিমান ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৮৭৫৫১৫৪৭০০০০১০ 1925320001 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৪৯ অনমত্ম কুমার        পবররন্দ্রনাথ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৭০০৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫০ খুরপশদা পবিম জং-শপরফুল মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ১৯৬০২৬৯৪৮১২০৯০৪০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫১ নওরশর আলী পিারসন পশখ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬৪৯৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫২ নওরশর আলী িফুর পশখ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬২২৯ 1845565621 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫৩ রপি পজায়াঃ নান্টু পজায়াঃ ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৬১৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫৪ সুপশল চন্দ্র ভূষণ চন্দ্র ।। ঐ ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭০০১ 1791304164 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫৫ পরািসানা পবিম জং-তপিদ পিারসন মপিলা গৃপিনী ঐ ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৬১৫৯ 1917832013 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫৬ সফর আলী আরলি পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী পমাসত্মফাপুর ৬ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪০৩৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২১৫৭ সারিব মন্ডল মরয়নুিীন মন্ডল ।। ঐ দ্বাপরয়াপুর ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৪৪২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫৮ আপবরন পনছা জং-মপজদ পশখ মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৪৫৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৫৯ আপিদুল মপলস্নি মৃ-আপতয়ার মপলস্নি পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৫৫৮ 1830241364 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬০ পশপল্প পবিম জং-জরবদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৫৫২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬১ ঝুপন পবিম জং-এলািী খন্দিার ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৪৮৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬২ মসরলম পশখ িারসম পশখ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৪৬৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৩ ইসলাম পমাল্যা কুরয়াদ আলী ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৫৯৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৪ রারফজা  পবিম জং-মন্নু পবঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৫৩০ 1934571799 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৫ সাপিল পমাল্যা মৃ-ইব্রাপিম পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২০২৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৬ সাপিদা পবিম জং-শরাফত মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৭৯৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৭ িাপসনা পবিম জং-আপজজ পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৯১২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৮ রারিলা পবিম মৃ-জং-আপজম পশখ
।।

ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৩৯৯(প ÿ  ুি) পমা: আইয়ুব পিা:
১৭৩০৯০১৭১১

২১৬৯ রাপজয়া পবিম জং- মান্নান খা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ১৯৫৯৫৫১৫৭৪০০০০০০০ 1963705107 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭০ সারয়রা পবিম জং-িপববর রিঃ ।। গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৮১৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭১ আপবদা পবিম জং- রপশদ পবঃ ।। কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৯৪০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭২ পশউপল পবিম ইিলাম পশখ ।। গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৬৭৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৩ পররিনা পবিম জং-আপমর আলী ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৬৮৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৪ পবউটি খাতুন জং-সারয়দ আলী ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ১৯৮৬৫৫১৫৭৪০০০০০০০ 1913260939 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৫ জুরলখা পবিম জং-পসারিল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৮৬৭৮ 1758694541 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৬ পরশমা পবিম জং-মপতয়ার পশখ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৮৯২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৭ পিালাম পশখ পিািাল পশখ পুরম্নষ   কৃষী দ্বাপরয়াপুর ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০০৮২ 1980919442 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৮ সুপফয়া পবিম জং-পমািারিস মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৯৩০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৭৯ খায়রম্নল পশখ আপজত পশখ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮১২৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮০ নাপসমা পবিম জং-নবাব আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৯৭৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮১ সাপবিা পবিম জং-বপদয়ার পশখ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৯৩১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮২ মসরলম পশিঃ ইউসুফ পশিঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৩০১ 1991669627 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৩ িাপলমা পবিম জং-আরখর আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৯৯৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৪ সুকুমার িাল শ্রীবাস িাল পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭২১৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৫ কৃঞ্চিদ িাল নীলিামত্ম িাল ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৯৬১ 1731692171 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৬ জরবদ পমাল্যা মৃ-সরবর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৪৬৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৭ সুকুমার পবঃ নারায়ন পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৬৯৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৮ সাপিন পবঃ ইমান পবঃ ।। গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৯৪৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৮৯ সাপবনা পবিম জং-রপফকুল মপিলা ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৬০৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯০ িাদান লস্কার িপরম লস্কার পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০০৪০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯১ সাপিদ পমাল্যা আলতাফ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৯৮৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯২ পনম ডল পঘাষ অনাথ পঘাষ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৭৭৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯৩ নররন্দ্রনাথ  পশিঃ তচতন্য পশিঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৩৭৮৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯৪ স্বিন সরঃ অরপবন্দু সরঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৮৬০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯৫ পবজয় পবঃ অমুল্য পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৭৩২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯৬ মরনাপজৎ পবঃ পবঞ্চুিদ পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৭২৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২১৯৭ আক্কাস আলী পনয়ামত পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৬৩৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯৮ ইিবাল আলী মৃ-পিারসন আলী ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৯২৩৯৫ 1727444291 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২১৯৯ িপরমল মৃ-ননীরিািাল ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৬৫৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০০ সুপফয়া পবিম জং-বাবর  আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৫৬৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০১ সুপফয়া পবিম জং-ওিাব আলী ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৬০৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০২ আপমরম্নল্যাি পতায়াজুিীন মুন্সী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৫৯৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৩ পবষ্ঠ  পবঃ পিরমত পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯৯৮২ 173972177 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৪ আক্কাস আলী আবুল পশখ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭২৩৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৫ পমনা পবিম জং-সামচুল পজায়াঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৯৮১৫৫১৫৭৪০০০০০০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৬ পরারিয়া পবিম জং-রমজান পবঃ মপিলা ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭১৩৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৭ মতরলব মন্ডল মৃ-মুমত্মাজ মন্ডল পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৫৫০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৮ নজরম্নল পশখ মৃ-আিমল পশখ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৪২৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২০৯ সনপজৎ মন্ডল সরমত্মাষ মন্ডল ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৩১৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১০ সুপফয়া পবিম জং-পলয়ািত মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৯১৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১১ ওিাব পমাল্যা মৃ-ওসমান পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭১৫৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১২ আরনায়রা পবিম জং-খারলি মপিলা ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৪৭৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৩ পমাসত্মফা পমাল্যা সব্দুল পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৪৯৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৪ আক্তার মৃ-ইব্রাপিম পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৫৯৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৫ আবু জাফর মিরছদ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৯২৯ 1985477249 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৬ আপমর পিারসন রজব পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৯৪৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৭ পশবলু পবঃ মৃ-মারলি পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৪০০০০০০০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৮ আলা উিীন পবঃ খারলি পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৫৪১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২১৯ আপজবর পবঃ মৃ-িারদর পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৪৪৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২০ আফসার পবঃ আপছরম্নিীন ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৬১০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২১ শ্যামল পবঃ মপিন্দ্রনাথ পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৫৮০ 1732935509 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২২ মুক্তার আলী মৃ-নাপসরম্নিীন পবঃ ।।   কৃষী দ্বাপরয়াপুর ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৭৪৭০ 1918818892 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৩ পদপু পমাল্যা ইসরাইল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ১৯৯৩৫৫১৫৭৪০০০০৩০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৪ পমজানুর রিমান মৃ-শওিত পবঃ ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৪৭১০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৫ নৃরিন পবঃ নীলরতন দাস ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৯২৩ 1705585814 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৬ মারলি পবঃ ফজরল িপরম ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৯১৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৭ পিাঃ পমাসত্মফা ইসমাইল পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০০৬২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৮ আরয়শা পবিম জং-পিরামত পময়া মপিলা গৃপিনী ঐ ৭ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮০০৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২২৯ আপমরম্নল ইসলাম আরয়নুিীন পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী আলাইপুর ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২১৫৮ 1871596450 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩০ খারলি জপলল পশখ
।।

ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১০৯১(প ÿ  ুি)

1861378195

পমা: আইয়ুব পিা:
১৭৩০৯০১৭১১

২২৩১ পমরিরম্নল ইসলাম পিাঃ তািা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫২৪২ 1735788133 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩২ সারিরা পবিম মৃ-জপলল পবঃ
মপিলা

গৃপিনী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪৩৩৩৩৫৮৪৭(প ÿ  ু

ি)

পমা: আইয়ুব পিা:
১৭৩০৯০১৭১১

২২৩৩ আপজজুল ইসলাম পিাঃ তািা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫২৪০ 1745529209 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩৪ খায়রম্নল ইসলাম আরয়নুিীন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২১৫৭ 1706115465 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩৫ শপিদল ইসলাম পমরছর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৭৩৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২২৩৬ বাবুল পবঃ সুজুরম্নিীন পবঃ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫২৪১ 1748795396 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩৭ মারজদা পবিম জং-শির আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৫৯৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩৮ মাছুদ পিারসন পমরছর পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৬৭৫ 1717824314 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৩৯ সাপিদ আরিল পবঃ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১০৯৮ 198245280 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪০ পরয়াজুল ইসলাম রাজ্জাি পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১০৮৮ 1883091212 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪১ শাপিনা পবিম জং-ইিতার মপিলা গৃপিনী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৮৮৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪২ মুকুল পশিঃ িাচু পশিঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১১৩১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৩ চপন্ড দাস নরিন পবঃ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৪৯৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৪ পমজানুর রিমান আঃ মান্নান পশখ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৭২৪ 1728297500 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৫ ফুল মপত আঃ িপন পবঃ মপিলা ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৬৬৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৬ পরারিয়া পবিম পখরাজুিীন ।। গৃপিনী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২২২৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৭ পফররাজ পমাল্যা সারলি পমাল্যা পুরম্নষ ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২২৯২ 1960928290 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৮ আপিদুল পশখ আরশাদ পশখ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২১১৯ 1822048810 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৪৯ রাজকুমার মুকুন্দ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৫১৩ 1768465681 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৫০ ছরবদ আলী িপববর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১১৮৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৫১ পসরিন্দার আলী রপতফ পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৭৬৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৫২ িাপস পবিম জং-সুলতান মপিলা গৃপিনী ঐ ৮ িাজীপুর ১৯৯৪৫৫১৫৭৪০০০০১০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৫৩ শপিদুল ইসলাম িরয়রম্নিীন পশখ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৮৫৭ 1839257396 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৫৪ ইসলাম ওদুদ পবঃ ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৭৩৭ 1727844926 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৫৫ পলটন পমাল্যা কুদ্দুস পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৮৭৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১
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২২৭৬ শপরফুল ইসলাম মিবুল পিারসন ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২২০২ 1997683432 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২২৭৭ নজরম্নল্ ইসলাম মৃ-িারদর পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০০১৮৭৭৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৭৮ জহুরা পবিম পিং-িাওসার পশখ মপিলা গৃপিনী ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৭৬৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৭৯ পমািন পশখ মৃ-আরলি পশখ পুরম্নষ ঐ ঐ ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৭৫৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২২৮০ শাপফয়া পবিম জং-মৃ-িাপফজার মপিলা ঐ পমজডাপুর ৮ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭০৯৬৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১
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২২৯৯ সরলমান পশখ   আত্তাি পশখ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪০৯৪ 1982453475 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০০ খরদজা পবিম   জং-রপিম খপলফা মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৮৯৯৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০১ িারজরা পবিম জং-আক্কাস খন্দিার ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪০৯৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০২ রপিমা পবিম জং-মপজদ পশখ ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৭৩০ 1915725481 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৩ িািলী পবিম সাপিদুল খান ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪১০৬ 1923402865 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৪ মপজডনা পবিম জং-মিরলছুর রিঃ ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৭৬৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৫ চািা পবিম জং-মান্নাফ পবঃ ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪১১৭ 1929181725 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৬ পশমুল মুন্সী রপফকুল মুন্সী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৪৬৩৭২৩৬৪৬৬ ১৯৯৮৯৯০০৫৪ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৭ সাপিদা পবিম জং-ওয়ারজদ মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৯১১১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৮ নজরম্নল ইসলাম পসারমান পশিঃ পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ১৯৮১৫৫১৫৭৪০০০০৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩০৯ পমাস্তাি আিরম্মদ খ: আবু জাফর পুরুষ কৃপষ ঐ ৯ িাজীপুর ৩২৯৭৭৯০২১৮ ############## পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১০ সাির পমাল্যা িাপনফ পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৯৮৩ 1948977445 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১১ জীবন দাস মাধব দাস ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯১৮৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১২ জরবদা পবিম মপনরম্নিীন পমাল্যা মপিলা  গৃপিনী পমজডাপুর ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪১৫১ 1939152787 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১৩ নজরম্নল ইসলাম মুন্সী জনাব আলী পুরম্নষ   কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৬৪৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১৪ মিারদব মন্ডল ফটিি মন্ডল পুরম্নষ ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৮৬৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১৫ জুরলখা পবিম মপফজ পশখ মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৭৭৯১১৩৪৮৩১ ১৭৬৬৯৮৫৩১৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩১৬ শ্রীমপত বাসমত্মী জং-পবশ^নাথ পসংি মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৭৬১০৫৩১৭৯২০৮৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২৩১৭ আরনায়ারা পবিম জং-মৃ-পসরাজ
।।

ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৮০৯(প ÿ  ুি) পমা: আইয়ুব পিা:
১৭৩০৯০১৭১১

২৩১৮ সুকুরন পবিম  জং-ইসমাইল
।।

ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৬৯২০০(প ÿ  ুি)

1745004681

পমা: আইয়ুব পিা:
১৭৩০৯০১৭১১

২৩১৯ পশফালী পবিম জং-িারসম ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩১০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২০ আসমাপন পবিম মিবুল পিারসন ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩২৪১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২১ সালাম পমাল্যা মাপনি পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী নপিিাটি ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৩৭৯ 1946414663 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২২ রত্না  রানী সাধন ধর মপিলা ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৩৩৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৩ আরয়ব আলী িারসম পমাল্যা পুরম্নষ গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৪৩৩ 1985961463 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৪ আপলম মন্ডল  পসাবিান মন্ডল ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৬৩২ 1838904772 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৫ ততরয়ব আলী শািাদৎ পবশ^ুাস ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৮২৫৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৬ ছপবরন পবিম জং-পনয়ামত িপির মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩২০৯ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৭ সুরমান লস্কার সারলি লস্কার পুরম্নষ কৃপষ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৬২৭ 1961142187 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৮ সুলতান পবঃ পমাশার ডফ ।। গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩১৪১ 1855591839 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩২৯ পলটন লস্কার িাররজ লস্কার ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫১৪৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩০ রাপশদা পবিম  জং-িাপিম পশখ মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৭০৭ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩১ তাসপলমা পবিম জং-খায়রম্নল ইসলাম ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৮৪০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩২ আপখরন পনছা জং-টুকু ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫১৩৯ 1981925200 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৩ শওিত মীর রারিন মীর পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৮৪১ 1734029371 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৪ আপজজ পমাল্যা আপছরম্নিীন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৩৯৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৫ বাচ্চু পমাল্যা  পখািন পমাল্যা ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ১৯৮৯৫৫১৫৭৪০০০০০০০ 1943199055 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৬ পজুাৎসণা পবিম জং-িরুবান আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৮৪৬ 1879433631 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৭ নুর পমািাম্মদ সালাম মুন্সী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪৩৩২ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৮ িার ীনা আিত্র জং-মৃ-আজির পশখ মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৬৭৪ 1875971861 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৩৯ িারমদ আলী মিারছদ পশখ পুরম্নষ কৃপষ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩২৮৬ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪০ সামছুন্নািার আতর আলী মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩২০২ 1849160950 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪১ সবুরা পবিম আিম্মদ ফপির পুরম্নষ ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩২১৫ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪২ জীবন কুমার িানন ভইয়া ।। কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭১৮৩১ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৩ রাপশদা পবিম জং-মৃ-আক্তার পিারসন মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৭২৯ 1760463622 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৪ দাউদ পমাল্যা আরবর পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৬৮১ 1910554857 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৫ ধলা পবঃ সরাফত ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৬৩৬ 1754676714 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৬ জারমনা পবিম জং-এশারত মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৩১৯ 1739743668 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৭ রপিম পমাল্যা পসািরাব পুরম্নষ ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৩৩২১ 1950158705 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৮ বীনা পবিম আলতাফ মপিলা ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৫০৮৪ 1749647044 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৪৯ িফুর খা তসরয়দ আলী পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭৪২৫১ 1775316129 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫০ জরবদা পবিম জং-আবুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ১৯৮৪৫৫১৫৭৪০০০০০০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫১ সীমা খাতুন জং-িায়দার মন্ডল মপিলা ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৪৭৩ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫২ পমন্টু ফপির বাটুর িপির পুরম্নষ কৃষী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৬৩০ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫৩ পবলস্নাল পিারসন পতারাফ লস্কার পুরম্নষ ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৪৭৩ 1719915501 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫৪ শলিা পবিম মৃ-আত্তাি পশিঃ মপিলা গৃপিনী ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৭৮৭ 1799821486 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫৫ শুকুরন পবিম জং-পিন্টু পশখ ।। ঐ ঐ ৯ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৭২৭৫৫ 1882165115 পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১



২৩৫৬ পমাঃ আজম পমাল্যা মৃ-রাজ্জাি পমাল্যা পুরম্নষ কৃষী লÿÿপিাল ১ িাজীপুর ৫৫১৫৭৪০১৫৯৭৮৮ পমা: আইয়ুব পিা: ১৭৩০৯০১৭১১

২৩৫৭ সেলিম লিকদার আননায়ার স ানেন পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৯৮২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৫৮ সমাোঃ আ ম্মদ লিকদার  সমাোঃ ইউসুফ লিকদার ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২২২৬ 1764765920 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৫৯ ভূনরা লিকদার আনোর লিকদার ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২১০০ 1739360394 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬০ লিলিয়া খাতুন  রম্নন সমাল্যা মল িা গৃল নী শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৩৬৬ 1840361439 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬১ সমাোঃ ছত্তার সমাল্যা মৃত বালরক সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১০৯৬ 1735118444 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬২ সমা: িা ীন  ানরজ সমাল্যা ।। কৃষক শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৬৪৩১১৯২৯৪৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৩ সরজাউি ইেিাম উেমান সিখ ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২০৯৬ 1678710494 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৪ সমাোঃ টুকু লময়া সমাোঃ নবুয়াত সমাল্যা ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০১৯৬১ 1759456173 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৫  ানেম সমাো্ল্যা ে র সমাল্যা ।। কৃষক শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৩৮৯২৭৭৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৬ সমাোঃ মলনরউলিন লিকদার মৃত আলদি লিকদার ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২২৭২ 1940678815 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৭ সমা: আয়নাি মুজবার সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ২৪০৩১৩০১৩৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৮ সমাোঃ ও াব সমাল্যা মৃত িাদ আিী লময়া পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৩৯২ 1992541435 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৬৯ নুর ইেিাম মৃত সখিারত লিকদার ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২০০৫ 1858000797 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭০ সমাোঃ িািন লিকদার মৃত গলি লিকাদর ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২০৮১ 1632691781 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭১ জালমিা সবগম মৃত মাছুদ লবশ্বাে মল িা গৃল িী শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২২৩২ 1960031687 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭২ রম্নপলে খাতুন কল নু স ানেন ।। গৃল নী শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০১৩ 1627729014 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৩ সমাোঃ র মান লিকদার মৃত আয়ননালি লিকদার পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১০৫৩ 1688370938 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৪ সমাোঃ সগািাম রসুি সমাল্যা মৃত সখিারত সমাল্যা ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২২৯৬ 1922375472 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৫ রম্নলবয়া খাতুন রম্ননেত্মাম সমাল্যা মল িা গৃল িী শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২২০২ 1953370805 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৬ সমাোঃ  ালববুর লিকদার মৃত নান্নু লিকদার পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০১৯৯৯ 1701418526 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৭ আরজ আিী মৃত বাবর আিী ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৩৮৭ 1874721113 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৮ মলনরম্নি লিকদার মৃত আকমি লিকদার ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৪২৫ 1790036325 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৭৯ আননায়ার লিকদার মৃত কওছার লিকদার ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৭৪৩ 1759443523 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮০ সমলরনা খাতুন দুিাি সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৯৩০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮১ িাভলূ লময়া  স ানেন লময়া ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৬৮৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮২ স্বপন লিকদার আনোর লিকদার ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৮০৮ 1727945036 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৩  সরজাউি সমাল্যা  স ানেন সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৫৭৭ 1704068086 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৪ আরজ আিী আছাক সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৫৯৬ 1864125752 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৫ বাবন লিকদার  ানেম লিকদার ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৭২৬ 1736167517 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৬ িল দ সমাল্যা মৃত আলজবর সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৮৩৩ 1864451820 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৭ সমিাই লিকদার মৃত ছানয়নউলিন লিকদার ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৯১৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৮ আফজাি সমাল্যা মৃত আনয়নউলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৮৩৬ 1938146199 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৮৯ আছাদ লবশ্বাে মৃত মালনক লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৫২৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯০ কানেম সমাল্যা ইজা ার সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ২৩৯৪২০১৮১৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯১ সরজাউি ইেিাম মৃত সখােনদি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৬২৮ 163224908 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯২ ওল দুি ইেিাম মৃত সমাখনিে সমাল্যা ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৮৮১ 1919446997 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯৩ তনকাববার লিকাদর আবু বক্কার লিকদার
।।

িানয়র 

সদাকান

বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৭২৪ 1754094201 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম
১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯৪ িল দ লিকদার মনয়নউলিন লিকদার ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৪৫১ 1792267681 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯৫ মলজদ লবশ্বাে মৃত কানদর লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বাটিকাবাড়ী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৪১৯ 1716041372 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৩৯৬ জাল দুি ইেিাম ইয়ার আিী সমাল্যা ।। ভানিািক িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১২৪ 1775166065 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯৭ সমাোঃ লমিন স ানেন মৃত আোঃ ছািাম ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০১৮২ 1930347046 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯৮ েরভানু খাতুন মৃত আকমি সিখ মল িা গৃল নী িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১০৪০ 1990707496 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৩৯৯ োন ব আিী  ানতম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৮৪৮ 1937108354 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০০ রানিদা খাতুন সমালকন সমাল্যা ।। গৃল িী িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৭৩১ 1946549203 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০১ খলিি লবশ্বাে মৃত রাজ্জাক আিী লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৮৪৩ 1687330480 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০২ মাসুদ আিী মৃত মনয়নউলিন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৭৪৩ 1624243011 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৩ কলবর স ানেন আোঃ রলিদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৫২৮ 1764504350 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৪ োন ব আিী সমাোঃ ছত্তার লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৫৮১ 1930347046 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৫ রল মা খাতলন সখনজর সমাল্যা মল িা লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৬৭৯ 1751711138 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৬ কামরম্নি ইেিাম জাফর স ানেন ।। লরস্কািািক িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১০০৪ 1722194157 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৭ িািটু সমাল্যা মৃত এদন সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১০০৩ 1742274579 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৮ রাজ্জাক আিী মৃত একববার আিী ।। লরস্কা িা িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৮৪৬ 1960059924 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪০৯ িাখী খাতুন মলনরম্নি ইেিাম মল িা গৃল নী িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৭৭ 1946414518 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১০ মলেয়ার সমাল্যা খানিক সমাল্যা
পুরুষ

কলরমন 

িািক

িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৯০ 1751673586 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম
১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১১ লবিস্নাি আিী রনববি সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৯৯৩ 1858484043 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১২ রানিদ সিখ মৃত জনবদ সিখ ।। ভযান িাোঃ িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৪২ 1627891360 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৩ সমাোঃ  ালববুর র মান লনজাম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১০৪৬ 1763212977 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৪ বাোরম্নি ইেিাম মজা ার লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৯৯৭ 184923221 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৫ োল নুর ইেিাম নানয়ব লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৯৪৫ 1765561695 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৬ োকাওয়াত সমাল্যা মৃত খানিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৯৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৭ তুরাব আিী আোঃ রলিদ মুন্সী ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১২৯৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৮ আরিাদ আিী লবশ্বাে আবুি লবশ্বাে ।। ভযাান িা িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৫৬৮ 1963785069 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪১৯ আোদ আিী লবশ্বাে লবিানয়ত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৮৬৫ 1752627399 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২০ তালরকুি ইেিাম আক্কাে সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৭০ 1765775606 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২১ আলেকুি ইেিাম মৃত জলরপ সমাল্যা ।। ভযাান িা িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৯৮১ 1853714691 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২২ আকরাম সমাল্যা মৃত ফুি লময়া সমাল্য ।। ভযাান িা িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৫২ 1957537911 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৩ সমাোঃ সখনজর লবশ্বাে মৃত সখািনদি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৬৭৮ 1716778118 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৪ ইোম লবশ্বাে সগািাম মওিা লবশ্বাে ।। সদাকান্দার িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৭৩২ 1714316729 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৫ বাবুি  লবশ্বাে আব্দুর রলিদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৫৩৩ 1780899830 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৬ সমাোঃ িলরফুি ইেিাম মৃত োমাদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৪০৩ 1811122644 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৭ ইয়ার আিী মৃত নুরি সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১২১ 1964652847 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৮ সমা: োখাওয়াত সমাল্যা জলমর সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৯৯৩৮৭২৪৫৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪২৯ সমাোঃ ম ববত আিরাফ সমাল্যা ।। রাজ মীস্ত্র িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০২৪৪ 1757524377 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩০ আকবর সমাল্যা মৃত রকমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৮১ 1795434794 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩১ নান্নু সমাল্যা মৃত রকমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৯৫ 1986612890 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩২ লবিস্নাি  স ানেন মৃত সকেমত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৪৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩৩ সমাোঃ লমরাজ আিী সমাোঃ নজরম্নি ইেিাম ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০৬১২ 1952985376 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩৪ িলরফুি লবশ্বাে মৃত োমাদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১০৭০৯ 1997886683 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩৫ নাজমুি  াোন কাজি কলরম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৭৬৩ 1734310374 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৪৩৬ সমাোঃ সেলিম লময়া সমাোঃ ইয়াদ আিী সমাল্যা ।। ভযান িাোঃ কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯৫৫ 1631816298 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩৭ সমাোঃ মাসুদ স ানেন সমাোঃ ওমর আিী ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৪২২ 1919880374 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩৮  ারুন সমাল্যা রানিদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ১৯৪৪০৬৪০৯৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৩৯ আব্বাে আিী মৃত এদন সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ২৬১৬৮৮২৮১৬৮৪৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪০ নুর ইেিাম ইমারত সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০৬ 1773344487 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪১ আলজজুর র মান মৃত িমনের খান ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০২৯৩ 1849973845 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪২ আলেয়া খাতুন মৃত োন ব আিী মল িা গৃল নী কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৫২০ 1981672654 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৩ আিরাফুি আিম সমাোঃ সেনয়দ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৫৫০ 1946422656 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৪ আবু োইদ স ানেন কামসুি সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩২১৫ 1952104172 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৫ সমাোঃ  জরত আিী কল নুর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৭২১ 1883478145 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৬ নলবরম্নি সমাল্যা  ামনির সমাল্যা ।। ভযান িাোঃ কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৫৪৮ 1143324501 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৭ সমা: নাছর সমাল্যা মৃত  ানেম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫০৯৪১৫০১০৮ 1963617819 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৮ ইলিে েরদার লনজাম উলিন ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৬৪৮ 1980516162 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৪৯ লনজাম উলিন মৃত রল ম উলিন ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৭৫০ 1954377068 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫০ আোঃ আলিম সমাল্যা ইয়াদ আিী সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৯৫৬ 17985569480 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫১ লরনা খাতুন িলতফ সমাল্যা মল িা লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ১০২২০০৬০৮২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫২ সুিতান সমাল্যা আমজাদ সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৩ োন ব আিী আজম সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০৩ 1772788452 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৪ আোঃ  ক সমাল্যা জামায়ত সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩০৬৩ 1625319089 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৫ ছলকরউলিন রন ন সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩০৬১ 1745954681 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৬ সমাোঃ লুৎফর সমাল্যা সখিারত আিী ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩১০৭ 1773150047 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৭ সমাোঃ আ নম্মদ স ানেন রাজ্জাক সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৯৯২ 1743555453 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৮ আবুি ও াব সমােনিম সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৯৫৭২০৮১৪২১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৫৯ সমাোঃ পান্নু লময়া সমাোঃ সখারনিদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩০১৩ 1922628164 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬০ সমাোঃ িাি লময়া সমাোঃ সিাকমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৯৫৬ 1733811652 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬১ সমাোঃ োইফুি ইেিাম িামনের সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩১৭১ 1740548488 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬২ আলছনরান সনছা কানয়ম আিী ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩১৭৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৩ সমাোঃ আমানুর র মান সমাোঃ ফুি লময়া সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৯১০ 1788555860 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৪ সমাোঃ বাকারম্নি ইেিাম জািাি সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৬৭৯ 1759456099 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৫ বাদিী সবগম সকরামত আিী মল িা লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৯২৬ 1741361140 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৬ স্বপ্না খাতুন সমাোঃ খানয়র সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩১৪৯ 1742042030 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৭ লকনিার কুমার মৃত কুমত রঞ্জন পুরুষ লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৩৪১ 1962048297 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৮ কালতিক পরামালনক মৃত সকষ্ট পরামালনক ।। কৃ  ুলষ বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৩৪০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৬৯ সুরত আিী নালছম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৩৪৬ 1756828985 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭০ সমাোঃ জববার লবশ্বাে মৃত এিারত লবম্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫২৫৭০৩১১৪৩৭৭ 1798240281 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭১ রাজ্জাক স ানেন  ালকম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৪৯১ 1754320572 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭২ লমিন স ানেন সমা: বরদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫৪৪০৩১৩৫৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭৩ সমাোঃ িওকত মৃত সনলকয়াত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৮৭৭ 1865900600 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭৪ সমাোঃ দাউদ স ানেন মৃত সনলকয়াত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৮৮৩ 1859873012 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭৫ সমাোঃ আিরাফ আিী সমাোঃ লতজারত আিী ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৮২৮ 1938089726 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭৬ সমাোঃ ইমদাদুি লবশ্বাে সমাোঃ আক্কাি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৮৬৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৪৭৭ সমাোঃ লমজানুর র মান ইনজাি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৯৭৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭৮ রানেি লময়া জববার লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৩৬৪ 1767041653 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৭৯ েল দ সমাল্যা কাজি কলরম সমাল্যা ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৬৮৯৩৯৮৭৬৮২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮০ সমাোঃ সরজাউি মৃত ছত্তার লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৮৯৮ 1742549891 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮১ বােমত্মী রানী সুনবাধ রঞ্জন মল িা লদনমুজুর বড়িিই কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১২৩১৮ 1748927096 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮২ আঙ্গুরা সবগম ইমান উলিন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নালধপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩১৩০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৩ িাফিা লবলব বাচ্চু সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৯৮৮ 1987450118 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৪ খানদজা সবগম সরাকন আিী ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৯৭৯ 187827966 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৫ ভানুমলত লবলব ছত্তার সমাল্যা ।। লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৮৫৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৬ বলদয়ার র মান জািাি সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৮৩০ 1883173557 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৭  ালেনা খাতুন োইফুি ইেিাম মল িা গৃল নী কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৩৭৩৮ 1855415571 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৮ আলখরুি নুর সমা াম্মদ পুরুষ লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৪২৪৪০১৫০৫৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৮৯ অপূব ি লবশ্বাে রেময় লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪২৪৫ 1865898638 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯০ বাটুি বর সুভাষ বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৬৪৪৪১৪৪০২৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯১ জীবন েরকার ঝন্টু েরকার ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫১৬৪ 1991870393 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯২ নন্দ সগাপাি মন্ডি মননারঞ্জন মলিস্নক ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৫১৯ 1842286001 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৩ পিাি মজুমদার সুলিি মজুমদার ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৩৪৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৪ েলখনা িস্কার অম্বলরষন িস্কার মল িা লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৫৩৭ 1825052326 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৫ সখাকন লবশ্বাে লকনরান লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ১৯৪৪২১০৬৭১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৬ রনলজত লবশ্বাে কুমানরম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৪০৬৫৩৮৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৭ সু  ু  ুধাাংশু লবশ্বাে েননতাষ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৯৩৮ 1752559011 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৮ পলরমাি লবিবাে মৃত: সুনরন্দ্র নাথ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪১৩২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৪৯৯ অনুনতাষ মন্ডি আসুনতাষ মন্ডি ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৫৩৬ 1725612962 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০০ লমনটু লবশ্বাে লনলিকামত্ম লবি^ুাুাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৫৯১ 1836801306 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০১ স্বপন মন্ডি মৃত: অমূল্য মন্ডি ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪০২৯ 1740167697 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০২ তাপে লবশ্বাে জয়নগাপাি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯২৯ 1878395452 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৩ োংনকার লবশ্বাে মৃত লবষ্ণপদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪২৮০ 1783916498 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৪ মাখন রায় মৃত: পাগি িাদ রায় ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৪০৭ 1723652645 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৫ অলিন্ত বর িািন বর ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ১৪৯৪০০৭৫০১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৬ িঞ্চি লবশ্বাে অলবন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৪২২ 1742096128 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৭ সুমমত্ম রায় মৃত: পাগি িাদ রায় ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৪০৬ 1792367681 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৮ তরুন লবশ্বাে নলিনী লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৯১৪৩৯৯১০৫৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫০৯ লিটন মন্ডি মৃত নারয় িন্দ্র মন্ডি ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫১০৫ 1949143863 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১০ উজ্জি লবশ্বাে অতুি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৬৮২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১১ পল্টু বর দুিাি বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০৭ 1944227266 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১২ শ্যামি বর মৃত ইকুর দাো্ে বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫০২৫ 1737735308 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১৩ অরুন বর  লরদাে বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ১৪৯৩৮৫২৪৫১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১৪ লমঠুন মন্ডি অিাংগ মন্ডি ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৯৮১১২৬৯৩০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১৫ কৃষ্ণপদ রায় মৃত ভনবন রায় ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৭২৭ 1963482689 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১৬ সুিন্দন রায় মৃত ননী সগাপি রায় ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৭১০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১৭ রলবন বর লনলিকান্ত বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৯৮১১২৬৯৩০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৫১৮ লনতয সগাপাি মন্ডি মৃত নারায়ন সমান্ডি

।।

লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৮৭৪                  

1964905970

সমাোঃ তালরকুি ইেিাম

১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫১৯ অনালধর বর মৃত মন নি নাত বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫০৬১ 1835972627 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২০ লমল র  মজুমদার মৃত ম ানদব মজুমদার ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪১৯১ 1865516888 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২১ লবশ্বনাথ বর িািন বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫৪৩৮৯২০৪৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২২ রনবি রায় ভনবন রায় ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৪০৫৩৭৮৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৩ উত্তম মজুমদার রঞ্জন মজুমদার ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪০৮৭ 1920846730 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৪ পলরনতাষ েরকার বীনরন্দ্র নাথ েরকার ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৬৯৫ 1878227112 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৫ লরতু লবশ্বাে কুমানরি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৭৩৪৪১৯৭০১২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৬ অলেম বর ঠাকুর দাে ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫০২৪ 1625421426 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৭ তাপে বর দুিাি বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৯৩৯ 1676497884 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৮ সেৌনমন মন্ডি ববনকি মন্ডি ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৬৯০৪২৫৪৯৮১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫২৯ সুক্লাে বর রানজন্দ্র নাথ বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৬৯৬ 1623877314 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩০ লপযুষ মন্ডি  লিরমলন মন্ডি ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫১৪৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩১ লিমুি রায় রলবন রায় ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ১৪৭৪৫৯৬৫১৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩২ স্বপন মন্ডর রামপদ মন্ডি ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪১৩০ 1728454932 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৩ েলজব েরকার শ্যামি েরকার ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৩৭০০৭৯০২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৪ লরবামত্ম লবি^^ুাে শ্রীমলত লবি^^ুাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪২৬৬ 1795872024 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৫ সুনুজ লবশ্বাে ভলগরত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আেবা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪১৮০ 1818331363 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৬ লতনিাক  মন্ডি অনীি মন্ডি ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৮৬২ 1823671106 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৭ রূপকুমার বর  রলিত বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ১৯৪৩৯১৯০৩৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৮ উৎপি লবশ্বাে দুিাি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৪৭৮৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৩৯ স্বপন বর মুকুি বর ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪০ ইনিাো্লজৎ মন্ডি রনলজৎ মন্ডি ।। লদনমুজুর উত্তরধম িেীমা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০৭২৭৬ 1915111848 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪১ রাল িা খাতুন ইউনুি সমাল্যা মল িা গৃল নী কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ২৮৪৪০২৭১১৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪২ িাভলু লবশ্বাে মৃত কািাম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০১৮৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৩ মৃনাি স াষ মৃত সূর্ িকামত্ম স াষ ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৯১৫ 1928218970 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৪ সমাছাোঃ  ালেনা সবগম সমাোঃ আরব আিী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০২২ 1860361366 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৫ সরালজনা সবগম বা ারম্নি সিখ মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১৪৭ 1768266740 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৬ েমীর স াে শ্রীকামত্ম স াষ পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৯০৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৭ সমাোঃ েবুজ সমাল্যা মলজদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৮ সমাোঃ ইকরাম সমাল্যা মৃত গঞ্জর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮৬৮ 1759856254 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৪৯ সমাোঃ আনজার আিী লবশ্বাে মৃত জনাব আিী লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৯৭ 1728720226 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫০ োনি া সবগম সমাোঃ মননজর আিী মৃধা মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৫৭২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫১ সমাোঃ বােী সমাল্যা মৃত মেনিম সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৮৫৫ 1966923318 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫২ সুনকি স াষ সুভাে স াে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০০১১ 1739116141 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫৩ আক্তার সমাল্যা খলবর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫১০৬২৮২৪১০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫৪ শ্যমি অলধকারী মৃত নারদ অলধকারী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৯৮০ 1752659737 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫৫ সুনদবী স াষ সুভাে স াষ ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৯১৪ 1786564207 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫৬ সগাপাি লিকদার মৃত নগর বােী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৮৩১ 1960031687 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৫৫৭ ইমরান লবশ্বাে ওবায়দুি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০২০১১০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫৮ রানবয়া খাতুন নুর লময়া সমাল্যা মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮৭৭ 1939925499 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৫৯ বাচ্চু লময়া  ালমদ উলিন পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯১২ 1782441713 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬০ রম্ননবি  াোন আোদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০৮৬ 1630477755 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬১ আকুি খান মৃত ছনবদ খান ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯০৯১ 1924499089 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬২ োমাদ সমাল্যা কানদর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০১৯৩২৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৩ মানান লিকদার সুনবাধ লিকদার ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৬৪৮ 1933562992 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৪ স্বাধীন লিকদার িািিাদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৭৬৭ 1760969470 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৫ আিী সমাল্যা  আিতাফ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮১৩৫ 1860212660 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৬ রালজব সমাল্যা োনিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮২১৮ 1929874153 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৭  ালে খাতুন আিী সমাল্যা মল িা গৃল নী কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫০৯৩৮৯৯৬৩০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৮ বালি সমাল্যা সমাোঃ আোঃ রাজজাক সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৬৭৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৬৯ বাবলূ েরদার আছববার েরদার ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৮৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭০ সমাছাোঃ ভানু লবলব সমাোঃ কানছদ সমাল্যা মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৫৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭১ জলরনা খাতুন সেয়দ সমাল্যা মল িা গৃল নী কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ২৮৪৪০২৪৫২৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭২ আবু বক্কার সমাল্যা মৃত মলমন উলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৫৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৩  সমাোঃ ইয়াদ আিী সমাল্যা মৃত সছারমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৬৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৪ সমাোঃ রলবউি সমাল্যা মৃত ছুরমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৯৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৫ িািটু সমাল্যা ছানিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৬ সমাোঃ মনু সমাল্যা মৃত খানদম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৩৪৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৭ সমাোঃ ছনিমান সমাল্যা জলিি সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১২৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৮ সমাোঃ বাবলূর র মান মৃত েমনির সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৭২৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৭৯ িলরফুি খান আবুি রলিদ খান ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮০৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮০ সমাোঃ আকবর মুলন্স মৃত ইছাক মুলন্স ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৭৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮১ সমাোঃ মুক্তার সমাল্যা মৃত োিাম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৯৬৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮২ সমাোঃ  ালমদুি ইেিাম মৃত লতিাপ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১১৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৩ নজরম্নি খান মৃত সুরমান খান ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৫৪৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৪ স না খাতুন মৃত ধিা সমাল্যা মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৭১০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৫ সমাোঃ রাজজাক আিী মৃত সগািাম  াোন সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৯০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৬ সমাোঃ লুৎফর র মান মৃত োিাম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৮২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৭ আফোর সমাল্যা ইনছার উলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৩৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৮ সমাোঃ নান্নু সমাল্যা আবু কানিম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৬০১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৮৯ সমাোঃ সমাজাফর সমাল্যা মৃত ফজরম্নি  র মান ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৯৫৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯০ বরকত আিী সমাল্যা মৃত সগািাম নবী সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮৪৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯১ সমাছাোঃ আনমনা খাতুন মৃত আোঃ রলিদ খান মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৭৯০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯২ আ ম্মদ সমাল্যা সগািাম রসুি ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৮২২৯২৬৭১০২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯৩ সমাোঃ এনামুি  ক সমাোঃ নূর লময়া সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮৭৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯৪ রবীন্দ্রনাথ স ষ কুমানরি স াষ ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ১০২২১১২১৩৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯৫ লবশ্বলজৎ রায় মৃত িরত রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৭১৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯৬ জয়নািা সমাল্যা ম লেন সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৩৭৩৩৩০৫৫৬৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯৭ লবপস্নব কুমার রায় মৃত সদনবন রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৫৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৫৯৮ লবননাদ লবশ্বাে মৃত পদ্মনিািন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৮১৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৫৯৯ লিত্তরঞ্জন লবশ্বাে মৃত জলগরত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৭৯৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০০ লমিন সমাল্যা কওছার সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৭৩৫৬৫৮৮৮৪৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০১ আলজজুর সমাল্যা নওনির সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৭৩০২০২৩৫৭২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০২ সমাোঃ লমিটন লময়া মৃত ফুি লময়া ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮২৬৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৩ সমাোঃ  ালফজার েদরউলিন ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৭৭২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৪ সমাোঃ কায়নকাবাদ মৃত দুদু লময়া ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৫ সমাোঃ তল দুর লবশ্বাে তাউজুলিন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯০১১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৬ সমাোঃ ফারম্নক সমাল্যা সমাোঃ জাফর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৫৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৭ সমাোঃ মন্টু সমাল্যা মৃত আননছ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০১৭৩২৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৮ মলনরম্নি সমাল্যা মৃত োখাওয়াত সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৮৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬০৯ সজা রা খাতুন মৃত রলফক সমাল্যা মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯০৯০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১০ সমাোঃ আজাদ আিী মৃত লতিাপ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮৮৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১১ সমাোঃ লেরাজ সমাল্যা বদর আিী সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯০৫৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১২ লমনতী রানী রায় সুকুমার দাে মল িা গৃল নী কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৭৩৪৪২৪৯৫৩২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৩ লমঠুন িন্দ্র ঋলি সগািক ঋলি ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০১৬৩৫৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৪ সুনকি িন্দ্র মন্ডি মৃত দুিাি িন্দ্র মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৫৯৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৫ অলির কুমার েমািার প্রমথ নাথ েমািার ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৫২৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৬ লবজন ভি লবষ্ণুপদ ভি ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৪০৯৫২৮৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৭ রল নতাষ লবশ্বাে লনরাপদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৩৪২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৮  লরদাে লকতিলনয়া মৃত ব্রবালে েমািার ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৩৪০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬১৯ অলজত েমািার মৃত মৃত বদ্য নাথ ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৩০৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২০ শুধাাংশু লিকদার সুবি িন্দ্র লিকদার ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৫৮৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২১ লিখা রানী লবশ্বাে সুলজত কুমার লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৪৮২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২২ লিত্তরঞ্জন লবশ্বাে িরৎ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৬৮৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৩ লপয়ারী খাতুন সমাোঃ ি ীদুি ইেিাম মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৩১৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৪ রূপািী সবগম ইয়ালমন লবশ্বাে মল িা গৃল নী কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৩৩০৪২৮৮৮৯১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৫ সমাোঃ আকবর লবশ্বাে লতিাপ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮০২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৬ সমাোঃ মানজদুি  ক মৃত আব্দু গফ্ফার সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৭০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৭ সমাোঃ ইেিাম ফলকর মৃত ছানয়ন ফলকর ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৮৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৮ সমাোঃ আরব আিী সমাোঃ লবিানয়ত আিী ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৬৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬২৯ খুরলিদা সবগম সমাোঃ আছাদুজ্জামান লবশ্বাে মল িা গৃল নী পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫৪৪০৮৭৯৫৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩০ সমাোঃ দাউদ সিখ সমাোঃ সগািাম নবী সিখ ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১৪৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩১ আিালমন লবশ্বাে সমাোঃ আছাদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮১১৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩২ মলজিনা লবলব  ালকম সমাল্যা মল িা গৃল নী পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৩৭৪৩৯৩৪১৫৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩৩ দুলি খাতুন লিমুি সমাল্যা মল িা গৃল নী পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫০৫৯৮৬২৭৮৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩৪  াোন েদ িার ইউসুফ েদ িার ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৮৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩৫ সমাোঃ লমজানুর লবশ্বাে আছাদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৩৯০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩৬ অনমিা রানী লনরাপদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৭৭৯৩৯৩৪৫৫০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩৭  ালছনা সমা াম্মদ লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৪২৩৯০৭৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৩৮ স নিনা সবগম  ালফজার লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮২০৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৬৩৯ সমাোঃ ইমদাদুি  ক ওদুদ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৯৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪০ সমাোঃ ইউনুেনমাল্যা সমাোঃ আলজজার ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৩১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪১ আনিয়া সবগম সমাোঃ রলবউি ইেিাম মল িা লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১৮০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪২ সমাোঃ বকুি সমাল্যা মৃত আকাম সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৯১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৩ সমাছাোঃ সরানকয়া সবগম আকনছদ সমাল্যা মল িা লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১৭৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৪ সমাছাোঃ সিািখা খাতুন সগািাম স ানেন সমাল্যা ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৭০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৫ সমাোঃ িলরফ ি লবশ্বাে মৃত িল দ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৬৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৬ সবগম লবলব রাজ্জাক সমাল্যা ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ১৪৯৪০৪৪৯৪২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৭ লমকাইি খান মৃত ছনবদ খা ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৭৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৮ জামনিদ সমাল্যা মৃত দলিি উলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮২২৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৪৯ সমাোঃ  ানদক সমাল্যা মৃত  ালনফ সমাল্যা ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৩৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫০ ময়না খাতুন লরপন লিকদার মল িা লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৩১৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫১ োনি া জা াঙ্গীর ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮০৭৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫২ মননায়ারা বািার ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮০৬৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৩ আক্তার লবশ্বাে মৃত ওদুদ লবশ্বে পুরুষ লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৯৭৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৪ সকরামত মীর কানছদ ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৩২২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৫ ফুলু লবশ্বাে আলতয়ার লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৩৯৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৬ সমাোঃ  লরপন সমাল্যা মন্টু সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৫০ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৭ িাল দা খাতুন সমাোঃ ফলেয়ার সমাল্যা মল িা লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৮১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৮ জা ানারা খাতুন সমাোঃ ম ম্মাদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৪৯৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৫৯ সমাছাোঃ িাি বড়ু লবলব সমাোঃ রেত্মম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯১৮৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬০ লবনয় লবশ্বাে লবষ্ণু লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৬৬৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬১ দীলি রায় সুবরন রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৮৭০৬২৮০৫৫২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬২ লনরান লবশ্বাে ভলগরত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৪৬২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৩ ধীনরন লবশ্বাাে িালমত্মরাম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৪৫৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৪  াদান লিকদার িাি িাদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৪৫২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৫ লবদুর অলধকারী নানরাদ অলধকারী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৯৫৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৬ লবনয় অলধকারী নানরাদ অধীকারী
।।

লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৯৭৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম
১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৭ দাউদ লবশ্বাে আবু  ানিন আিী লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পারকুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮২২৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৮ সেৌরলব লবলব মৃত সুিতান সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৬৯ সুিতান মুন্সী মৃত ম ম্মদ মুন্সী ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৩২৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭০ বালরক লবশ্বাে দুদু লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১১৭১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭১  ারম্নন সমাল্যা আলজজ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৭৫৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭২ আওয়াি স ানেন সমািারফ সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৮৫৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭৩ কানছদ ফলকর মৃত ওলকিউলিন ফলকর ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৪৩২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭৪ সমা ন লবশ্বাে মৃত ম ানদব লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৩৩৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭৫ সুবািা লবশ্বাে সুকামত্ম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫২৪২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭৬ সরনুকা লবশ্বাে প্রিামত্ম লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৩২৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭৭ লবধান মন্ডি পূন িিরন মন্ডি পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৯৩৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৭৮ দিরত মন্ডি অনাধীর মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫১০৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২



২৬৭৯ রঘুনাথ লবশ্বাে মৃত অমানরি িন্দ্র লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৪১৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮০ খুকু রানী লিত্তরঞ্জন িক্রবতী মল িা লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৩৪৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮১ লবভূলত মন্ডি পূন ি িরন লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৯০১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮২ সুকুমার মন্ডি সুর্ িকামত্ম মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৯৬৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৩ িঙ্কর মজুমদার কািািাদ মজুমদার ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৭৯৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৪ লনরম্ন লিি দীনব্ধু িীি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫০৯৫ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৫ সূলিত্রা লবশ্বাে মলনবাবু লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫২৩৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৬ অমি রায় কুলিিাি রায় পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৪৪৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৭ সকামিা লবশ্বাে সুকামত্ম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৪৯৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৮ মুক্তার স ানেন িািিাদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৩৩৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৮৯ িাল্টু লময়া নুনরাি সমাল্যা ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০২৩৪ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯০ মানজদা খাতুন মৃত আমীর সমাল্যা মল িা লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১১৯২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯১ লবকু সমাল্যা সমাোঃ রতন সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১১৫৬ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯২ মুলি িদা খাতুন সমাোঃ লবিস্নাি সমাল্যা মল িা লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১১২৩ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৩ সমাোঃ রলবউি ইেিাম মৃত আোঃ মান্নান সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৪ সমাোঃ স িাি লিকদার আিতাফ  লিকদার ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১২৭১ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৫ নাজমা লমন্টু মল িা লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৪৭৯ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৬ সছালকনা োিাম ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১১৪৬৭ 1931676640 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৭ সমাফানজ্জি ইকিাজ উলিন সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৪৩৪ 1850733979 সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৮ সমাোঃ দাউদ স ানেন মৃত অওয়াি ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০২২৫৯৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৬৯৯ সমাোঃ আজাদ স ানেন আবুি কানিম সমাল্যা ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৪৬৭ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৭০০ বাবর আিী মৃত   ানতম সমাল্যা ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৪০৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৭০১  সমাোঃ ওল দ খান আমীর খান ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০২৮৮ সমাোঃ তালরকুি ইেিাম ১৭৫৪৮৮১৫০২

২৭০২ সমাোঃ লফনরাজ মুক্তানদর সমাল্যা ।। লদনমুজুর বলুগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৪৯৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৩ লবদুযৎ কুমার েরকার িালমত্মরাম েরকার ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫০৪৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৪ উৎফি মন্ডি লিলরষ মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০৭৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৫ সুমন রায় মৃত ননরন রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫১১০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৬ েওকত সমাল্যা কািাম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪২৫৭ 1985546065  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৭ ছলবর িািলময়া ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৪১৩৩৯৪১৪৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৮ লমজানুর র মান আলজবর র মান ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১২৩১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭০৯ কাদলম্বনী রানী মন্ডি সভাবনতাষ মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫১৪৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১০ অলনতা রানী লবশ্বাে রনবন্দ্র নাথ লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫০৮২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১১ লনরনপর মৃত লনমাই রায় পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১২ পিাি েরকার মৃত জীবন েরকার ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৪৪৮ 1916704375  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৩ অমি লবশ্বাে  নরন্দ্র লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৩৮৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৪ লবমি লবশ্বাে লবভূলত লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫২৭০ 175393743  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৫ অনুনতাষ লবশ্বাে মৃত  াজারীিাি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৪৬১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৬ দীননি িন্দ্র লবশ্বাে মৃত  লরপদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৮৮৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৭ লিলির মন্ডি মৃত মননারঞ্জন মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৩৯৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৮ ধ্রো্  ুব লবশ্বাে মৃত লধনরন্দ্র নাথ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫০৯৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭১৯ রতন মন্ডি মৃত লকরন মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৬৬৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৭২০ পিাি লবশ্বাে প্রথম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৮৩১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২১ লকনিার মন্ডি মৃত কৃষ্ণপদ মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫২৫৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২২ বাবু রাম  রায় মৃত পঞ্চনন রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫০৫৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৩ লবদুযৎ লবশ্বাে পাগিিাদ রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৭২৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৪ েমীরন মজুমদার কািািাদ মজুমদার ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৫০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৫ সপ্রমানন্দ মজুমদার ভি কামত্ম মজুমদার ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৫১৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৬ ইন্দ্রলজৎ মজুমদার কৃষ্ণপদ মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৭ পাংকজ লবশ্বাে কৃষ্ণ পদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৮৮০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৮ রঞ্জন লবশ্বাে মৃত তুষ্ট িন্দ্র রায় ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৯৮৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭২৯ োল দুি মৃত সুিতান সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৩০২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩০ প্রতুি েরকার মন্মথ েরকার ।। লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১২৪৩ 1741422137  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩১ লমজানুর েনিমান ।। লদনমুজুর বলূগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৪১৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩২ োখাওয়াত েমীর ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৩৬৭ 1752633787  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৩ বাবু সমাল্যা িা াজান মুক্তানদর সমাল্যা ।। লদনমুজুর বলূগ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০২৮০ 1855115385  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৪ সমাছাোঃ সরালজনা খাতুন সমাোঃ ইেরালফি সমাল্যা মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৪৪৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৫ সমাছাোঃ এেমতারা সমাোঃ মাফুজ আক্তার মুন ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৭৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৬ সমাছোঃ রলমছা খাতুন সমাোঃ ইমারত সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২০৩৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৭ সমাোঃ ন  ুরনবী সমাল্যা সমাোঃ ঝুমুর সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮৭০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৮ সমাোঃ  িল দুর র মান মৃত বাবন সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৭০১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৩৯ সমাোঃ ইবাদত সমাল্যা মৃত ফটিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২০৫৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪০ সমাোঃ কািাম মৃত  ালিম সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮০৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪১ সমাোঃ িন্নু সমাল্যা মৃত আবু বক্কার সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪২ মাফুজার লিকদার মৃত আবুি লিকদার ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৮৫৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৩ োনজদা খাতুন ইমারত মল িা গৃল নী গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৭৩৪৪০৭৬৫৩৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৪ মাকুদ সমাল্যা মৃত জািাি সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৯৪২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৫ সমাোঃ  সকািন ফলকর মৃত তানছদ ফলকর ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২২৮৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৬ সমাোঃ কামরম্নি ইেিাম সমাোঃ আবু বক্কার সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০১৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৭ সমাোঃ এনামুি সিখ সমাোঃ েমীর সিখ ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৭৫৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৮ সমাোঃ কামরম্নি ইেিাম সমাোঃ আবু বক্কার সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৯৪৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৪৯ সমাোঃ লজিস্নুর র মান কুদ্দুে সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৫৮৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫০ িলফকুি লিকদার োনিক লিকদার ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৪০০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫১ খন্দকার আকরাম খন্দকার আলমনউলিন ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৭২০ 1725338021  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫২ েমনরি মন্ডি নলিনীকামত্ম মন্ডি ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৫৯৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৩ েনিাকা মন্ডি সুনকান লবশ্বাে ।। গৃল নী নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৮২৪৪১৯৬৭৬৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৪ লবশ্বনাথ লবশ্বাে বাটুি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৫৮২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৫ কলবন লিকদার মৃত লধনরন্দ্র নাথ লিকদার ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৬৪৩ 1867006541  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৬ পুস্প রানী লিকদার মৃত  লিবু দাে েরকার মল িা লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৪৪২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৭ রলবন্দ্র নাথ লিকদার মৃত লধনরন্দ্র নাথ লিকদার পুরুষ লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৬৪০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৮ ননী সগাপাি  লিকদার মৃত সুনরন্দ্র নাথ েরকার ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৫৪৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৫৯ সমাোঃ ইমরান স ানেন সমাোঃ  ানরজ সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৭৭১ 1839735719  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬০ সমাোঃ িাল্টু ফলকর মৃত মানিক ফলকর ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২২৮৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৭৬১ লজিানী লবশ্বাে জলিি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮১৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬২ েদরউলদিন মৃত মনয়ন উলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮১৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৩ মন্টু সমাল্যা বাবন সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৬৮৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৪ িা ানাজ আনছার মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৯৫৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৫ আরব আিী লেরাজ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৭৯৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৬ লমন্টু সমাল্যা সমাতানিব সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮৭১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৭ মানজদা খাতুন আকবর সিখ মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২০৪১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৮ মুকুি সমাল্যা আলরফ সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৬৯ সেলিম লিকদার আোঃ আিা লিকদারন ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৪২৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭০ বাবু সমাল্যা কািাম সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৬১১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭১ জান্নাত স ানেন লিয়াকত স ানেন মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮৫৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭২ আতর আিী ছানবদ আিী ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮১০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৩ লমজানুর র মান ওমর সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮৭৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৪ ফলেয়ার সমাল্যা মানিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৭৮১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৫ সগািাব রববানী লনছার উলিন ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২১৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৬ ফারম্নক সমাল্যা ছদরউলিন ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮২০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৭ ঝরনা সবগম মলনরম্নজ্জামান মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৮২৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৮ ওল দুজ্জামান সিখ মৃত ইেিাম সিখ পুরুষ লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৫৬৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৭৯ অলনব িান সবরাগী নকুি সবরাগী ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০১৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮০  ালে খাতুন সমাোঃ স ানেন মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৯১১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮১ সুনবাধ িক্রবতী সুধীর িক্রবতী পুরুষ লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৯৪৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮২ জান দা সবগম মকনছদ মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৯১৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৩ নান্নু লবশ্বাে মৃত েলফউলিন পুরুষ লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৮০০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৪ মুঞ্জুর সমাল্যা আবুি কানিম ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২২০০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৫  ালিমা খাতুন রাজ্জাক ফলকর মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৮১২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৬ আলজজার র মান আোঃ বালরক কাজী পুরুষ লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৭২৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৭ সো রব ফলকর মৃত আমানত ফলকর ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৯০৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৮ মলনরম্নি েলমর সিখ ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৭৫৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৮৯ িারলমন আক্তার লমন্টু সমাল্যা মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২১৮২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯০ মলিয়ার সিখ মান্নান সিখ পুরুষ লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৫৬৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯১ ভবরঞ্জন লবশ্বাে অলশ্বনী ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৬৪৪৪০২০০২৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯২ সদব্রতবািা লনম িি িন্দ্র বািা ।। লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৩ কানয়ম মুন্সী  লববার মুন্সী ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৯৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৪ সমাোঃ আরজ সমাল্যা সমাোঃ লিয়াকত সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৭৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৫ ো াবুলিন সমাল্যা িল দ সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০১১৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৬ সমাোঃ  ানরজ সমাল্যা মৃত ছনবদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৭৭২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৭ লদননি িন্দ্র লবশ্বাে মৃত অলনি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৯৮৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৮ লবদুযৎ লিকদার মৃত ননরন্দ্র নাথ লিকদার ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৭০৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৭৯৯ অল দ ফলকর ম র ফলকর ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৫৩৫ 1731236639  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০০ লজনতন্দ্র নাথ লবশ্বাে মৃত সুনরন্দ্র নাথ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৫১৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০১ কািািাঁদ অলশ্বনী ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৪১৯৪০২৫১৩৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৮০২ লনি রতন লবশ্বাে লনতাই লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৬৪২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৩ লদপাংকর লবশ্বাে গননি লিকদার ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৫৫৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৪ রনমন লবশ্বাে মৃত রলন কামত্ম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৯৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৫ কালতিক লিকদার লনম িি িন্দ্র লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৬২০ 1760886015  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৬ সুমন লবশ্বাে লনম িি িন্দ্র লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নতুন গ্রাম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৬১৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৭ সগৌর লি্শ্বাে মৃত পদ্মিিনন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৯১৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৮ তপন লবশ্বাে লনতাই লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৮৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮০৯ অি িনা রানী বািা মনরঞ্জন বািা মল িা লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৬৯২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১০ সমাোঃ দাউদ সমাল্যা মৃত আবুি সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৮০৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১১ ল রন্ময় েরকার মৃত গননন্দর নাথ েরকার ।। লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৯৪৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১২  ালববর সমাল্যা মৃত জনয়নউলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১৬৭৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৩ অাংশুপলত লবশ্বাে সুধীর িন্দ্র লবশ্বাে ।। লদনমুজুর নাউখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৮৬২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৪ মমতাজ সবগম ি ীদ সমাল্যা মল িা লদনমুজুর গাাংনী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২১৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৫ সবদানা  সমাোঃ সগািাম স ানেন ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৪০৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৬  সমাোঃ  ানরজ সমাল্যা মৃত জববার সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২৪৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৭ সমাোঃ মলনরম্নি কলবর সমাোঃ োইফুর র মান ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২০০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৮ িলফয়ার েদ িার মৃত ইউসুফ েদ িার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২৪৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮১৯ তহুর সিখ মৃত বান র সকষ ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫৯৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২০ সমাোঃ তানিপ সমাল্যা মৃত ইকরাম সমাল্যা ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩১৪৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২১ সমাোঃ ইজাজুি  ক সমাোঃ আবু  াোন সমাল্যা ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৬২৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২২ সমাোঃ তালরকুি মৃত সুিতান ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০২৭০১১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৩ সমাোঃ োন ব জমািার সমাোঃ জািাি জমািার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩১২৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৪  ানেম েদ িার বুধই েদ িার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫১৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৫ সমাোঃ কাজি সমাল্যা মৃত ইউনুি সমাল্যা ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২৯৫৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৬ সরজাউি ইেিাম মৃত ইেিাম লমজিা ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫৪৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৭ ওন দ েদ িার কািাম েদ িার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫২৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৮ আরব আিী েদ িার উজ্জি েদ িার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮২৯ সমাোঃ আিীম সিখ আিক সিখ ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩১১০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩০ সমাোঃ একিাি সিখ সমাোঃ তা াজ্জত সিখ ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩১৮৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩১ এরিাদ জমািার আলজজার র মান ।। লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪১৬৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩২ েবািা মলিক অলেত মলিস্নক মল িা গৃল লন দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৩২৯৪০৭৪০২০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৩ লিত্তঞ্জন লবশ্বাে সূর্ িকামত্ম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৮৪০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৪ উত্তম েরকার লবননাদ েরকার ।। লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৭১১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৫ বীর পদ লবশ্বাে মৃত িালমত্ম রাম ।। লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪১৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৬ অেীম অধীকারী নারায়ন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪০২৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৭ চুন্নু জমািার িাি ম াম্মদ জমািার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫৬৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৮ লপকুি মওনদর ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৪৯৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৩৯ লজয়াউি কুটি লময়া ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩০৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪০ রামপ্রোদ লবশ্বাে কুমানরি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৪৬৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪১ সমাোঃ ইয়াকুব লমর ননবর আিী মীর ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২২০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪২ সুকুর েদার ইউসুফ েদ িার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫০৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৮৪৩ রথীন লবশ্বাে শ্রী রাম কৃষ্ণলবশ্বাে ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৭৫৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪৪ উত্তম কুমার লবশ্বাে দীনবন্ধু লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৯৭২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪৫ সমাোঃ সেনকন্দার লবশ্বাে মৃত ইকরামুি লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৬৬৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪৬ সমাোঃ তল দ লবশ্বাে রতন লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২১৩ 1734139896  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪৭ সমাোঃ িালমম খািািী সকাবাদ খািািী ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০২৮৭২৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪৮ সমাোঃ ইমাম লবশ্বাে ইউসুফ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২৪৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৪৯ সমাোঃ জামাি খািািী আ ম্মদ খািািী ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২৩৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫০ সমাোঃ আববাে  আব্দুর রাজ্জাক ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৪৩১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫১ আনমনা খাতুন সমাোঃ িল দুি ইেিাম মল িা লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৩২০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫২ শ্রীপলত লবশ্বাে মৃত জলতন্দ্র নাথ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪১১৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৩ আলমর সমাল্যা মৃত খানিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫০১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৪ স নমিা োন ব আিী মল িা লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৬৭৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৫ িাইিী সবগম িান লময়া সকষ ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৩০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৬ সমাোঃ বারীক িীয়ন সমাোঃ  ালেবুি  ক পুরুষ লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০২৭৭৭৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৭ ফনয়ক েদ িার কািাম েদ িার ।। লদনমুজুর পাটখািী কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৩৫২৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৮ আকমি সমাল্যা মৃত  আবুি স ানেন সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৫৯ মমতাজ সবগম সতয়ব লিকদার মল িা লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬০ সমাছাোঃ তারা লবলব সকারবান সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬১ নবাব আিী সিখ মৃত সন াি উলিন সিখ পুরুষ লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬২ িা ীদ ইেিাম মৃত ছদন সিখ ।। লদনমুজুর িাপড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৩ তারা লবলব মকনিে লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর কিাইডাঙ্গা কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৪ স নমিা লবলব  নতম সিখ ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৫ সজা রা লবলব আলজবর সমাল্যা ।। লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৬ সরাকমান সমাল্যা পাচু সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর শ্রীকামত্মপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৭ মননায়ারা সবগম কানয়ম খান মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৮ নমীতা রািী মন্ডি ভনবি িন্দ্র মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৯০২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৬৯ আনমনা খাতুন লজয়ারম্নি ফলকর ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪২১৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭০ োধন কুমা েরকার িালমত্মরাম েরকার পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২২০৩৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭১ সরজাউি ইেরাম ইমত্মাজ ফলকর ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪২৩২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭২ সগনী খাতরন সমাবানরক সমাল্যা মল িা লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪২০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৩ লছরম্ন সমাল্যা কািা সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪২৫৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৪ প্রলদপ লবশ্বাে লনরাপদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৯০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৫ নীিরতন মন্ডি ফটিক মন্ডি ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৪৩৯২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৬ সগালবন্দ সোরকার সকিব িাি েরকার ।। লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১০৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৭ বাদি িন্দ্র েরকার কালিপদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১১০৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৮ দীপক িস্কার রনলজৎ িস্কার ।। লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১২৪০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৭৯ সুলমত্র রানী রঞ্জন রায় মল িা লদনমুজুর বাকা লরিপুর কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২১২৪১ 1718932922  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮০ অনজদ সমাল্যা  একিাে উলিন সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর বলুগ্রম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০৩৮০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮১ বাগানী খাতুন লখলদর মন্ডি মল িা লদনমুজুর বলুগ্রম কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭০৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮২ সমাোঃ রানু সবগম নবাব সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৮৭৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮৩ গুিিান লময়া লেরাজুি ইেিাম পুরুষ লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৬০০ 1823424738  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৮৮৪ সমাোঃ আযূব েদ িার জলিি েদ িার ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২৫৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮৫ পালপয়া সবগম ি র আিী মল িা গৃল লন আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৪১২৯৩১৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮৬ িম্পা লবশ্বাে রতন লবশ্বাে মল িা লদনমুজুর দক্ষন লিমুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৮৩৭২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮৭ ঝরনা খাতুন েবুর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২০১৯১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮৮ অেীম লবশ্বাে েন্যােী লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৫৮৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৮৯ মল দুি ইেিাম  ালকম সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০১১ 1913637558  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯০ বলু সমাল্যা  ালফজার সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯০৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯১ ইয়ারম্নি সিখ মৃত সগািাম নবী সিখ ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭১৩১৯১৯১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯২ মাফুজার সমাল্যা আব্দুর রাজ্জাক সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৩ সুজন সমাল্যা জাফর সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯৫১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৪ ইলিে আলি বাবর আিী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৯২৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৫ খনদজা সবগম িা াজান সিখ মল িা লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৮৮৯৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৬ সরজাউি ইেিাম খানিক সিখ পুরুষ লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২০৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৭ আছববার েদ িার আব্দুি  ালকম েদ িার ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯২৫২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৮ সো াগ কাজী সতাতা কাজী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০১০৪ 1994457315  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৮৯৯ বকুি সমাল্যা  অনিাক এিা ী ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০০ নওয়াব আিী বাবন সমাল্যা ।। লদনমুজুর কুলিয়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯০০২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০১ জহুর  সমাল্যা  আকমি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭০৬৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০২ আকতার খা  ও াব খান ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭০৫৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৩ ইয়ারম্নি িস্কার ইমানউলদন িষ্কার ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭১৫০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৪ টুকু সমাল্যা িামনছি সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭১৪৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৫ বাোর ইয়াকুব ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৯৭১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৬ সদিয়ার স ানেন মৃত রনববি সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৩৩২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৭ বা ারম্নি নবীর লিকদার ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০১৩৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৮ লিটন সমাল্যা সমাোঃ আকাম সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৪০৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯০৯ সমাোঃ আলজজুর র মান জলিি মন্ডি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০২০৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১০ লজয়ারম্নি মন্ডি  ানেম মন্ডি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫২৪৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১১ আলজম সমাল্যা  আলতয়ার সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৩৯৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১২ আফজাি মন্ডি  আক্কাে মন্ডি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৩৩৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৩ আলিকুি মন্ডি গফুর মন্ডি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯৬১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৪ লবধান মৃত লধনরন ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৬১৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৫  লরপদ লবশ্বাে মৃত রম্নপিাি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৬৭৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৬ মাখন লবশ্বাে শ্রীধাম লবশ্বাে ।। লদনমুজুর কুলিয়ানমাড়া কুলিয়ানমাড়া ৯৫৭২০৬৬৭৩৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৭ ভানুমলত লুৎফর সমাল্যা মল িা লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬২৪৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৮ সবনিাকা লবলব মন্নু লময়া ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৮৩৩ 1881907413  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯১৯ মাফুজার  ানতম সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৮২১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২০ নজরম্নি মৃত তানছর পুরুষ লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৮০৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২১ সমাোঃ মা াবুর সমাল্যা মলতয়া সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৯২১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২২ লেরাজ সমাল্যা রান নউলিন সমার যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৯৫৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২৩ রালিদা আননায়ার মল িা লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৭৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২৪ শ্যনমিা সুিতান ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৭৬৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৯২৫ সো াগী খাতুন লভকু ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৮৫০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২৬ সমাোঃ আননায়ার মৃত আক্কাে সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৬১৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২৭ কলরফুি মনয়ন েদ িার ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪৮৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২৮ ইকিাছ োনিক সমার যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪৮৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯২৯ সমাোঃ আছাদ সমাল্যা মৃত সমা ম্মাদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৩৯৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩০ সমাোঃ ইলিে সমাল্যা মৃত আোঃ বালরক সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৯৪১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩১ মঞ্জুর সমাল্যা মঙ্গি সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৮৬৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩২ আকবর সমাল্যা  ারান সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৬২৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৩ ফলেয়ার সমাল্যা আবুি স ানেন ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯২৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৪ লমরাজুি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৭৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৫ িাল দা সবগম ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৯১৪৪০৮৯৯২৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৬ ছনরায়ার সমাল্যা মৃত খানিক সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯৮৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৭ সমাোঃ লছলিক মন্ডি খানদম মন্ডি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫২৬১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৮ ইকরাম সমাল্যা আবু বক্কার সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯২৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৩৯ োল দা সবগম আবুি মুন্সী মল িা লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭১২৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪০ তারা লবলব  ধিা লময়া ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯৭৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪১ মান্নান স ানেন মলজদ সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৮৮৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪২ সমাছাোঃ িানমিী খাতুন নান্নু কাজী মল িা লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭২৪৮৩৮০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৩ এনামুি  ালবজার সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯৯০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৪ মলনরম্নি মলিস্নক লতজারত ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৬১০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৫ আক্তার সমাল্যা জয়নাি সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৭৩৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৬ তানিব সমাল্যা মেনিম সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬১৬১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৭ সগািাম রসুি রকমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯১৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৮ ইািে কলরম ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৬৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৪৯ ম াজন সমাল্যা রকমান ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৮২৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫০ দুদু সমাল্যা মকনছদ সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৫৮৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫১ জামাি  নতম সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৭২৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫২  ারম্নন সমাল্যা ম ম্মদ আিী ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৫২৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৩ সুরভানু সমানতাজ সমাল্যা মল িা গৃল লন আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৭৩৪৩৯৩৩৩১৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৪ োন ব মন্ডি  ানরজ মন্ডি ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৩৪৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৫ েবুরা খাতুন লু  ুৎফর সমাল্যা মল িা লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪৬১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৬ আনিয়া সবগম সুলফয়ান সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৮২৪৪১১১৭৭২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৭ জহুর লিকদার সছারমান সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭৪৯৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৮ ছলপর আ নম্মদ িাল দুর র মান ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২০১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৫৯ োলবনা সবগম ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৩৭৪৪১০৭৮৭৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬০ আিাউলিন সমাল্যা িলতফ সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭১১৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬১ ইেিাম লময়া সজাবান সিখ ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬১৪৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬২ সমাোঃ বাচ্চু সমাল্যা ফুি লময়া ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৮৬০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬৩ কুদ্দুে সমাল্যা মল ন উলিন সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২৪৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬৪ ইবাব আিী সমাল্যা ধিা লময়া ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৫৩৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬৫ কামরম্নি স ানেন  ারম্নন সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩৩৯৯৩৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



২৯৬৬ কামরম্নি লবি^ুাুাে দীন ম ম্মদ লবশ্বাে ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৭০৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬৭ জালকর স ানন  সমাক্তানদর সমাল্যা ।। লদনমুজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৪৪৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬৮ সমাোঃ স মায়ত িরীফ আমানত িরীফ ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৫৮৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৬৯ সমাোঃ ইলিয়াে সমাল্যা  সমাোঃ ি ীদ সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৫৩৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭০ সমাোঃ ইব্র ীম সমাল্যা আিতাফ স ানেন ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭২৯৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭১ ম ববত সমাল্যা সমাোঃ জয়নাি লবশ্বাে ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৩১১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭২ সমাোঃ সমাজাম সমাল্যা সমাোঃ সমাক্তার সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৪৫৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৩ আোঃ আলজম স কমতুল্য ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৭২১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৪ সমাোঃ আববাে সমাল্যা মৃত মাদালর সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৫ সমাোঃ লজন্নাত স ানেন সমাোঃ আোঃ আিীম লময়া ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০১৫৪৫৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৬ সমাোঃ আিরাফ সমাল্যা ইোিলিন সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৫১১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৭ িলফকুি ইেিাম গলন সমাল্যা ।। কৃষক আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০১৭৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৮ সমাোঃ রলফকুি ইেিাম ফুিলময়া ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২০৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৭৯ দাউদ সমাল্যা আেমুদ সমাল্যা ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬০৩১ 1845131676  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮০ সমাোঃ লেলিক সমাল্যা সমাোঃ নুনরাি সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০৩৬৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮১ মননায়ারা সবগম ইেমাইি লবশ্বাে মল িা লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৪০৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮২ োাইফুি সমাল্যা দীন সমাোঃ
পুরুষ

কানজর 

সমনয়

আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬১৩৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন
১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৩ পালপয়া আবু বক্কর মল িা লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২১৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৪ ছনবদ আিী জাফর মুন্সী পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৮২২৯৫২০৩১০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৫ আকরাম সমাল্যা জয়নাি সমাল্যা ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৬৫৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৬ আবু োলয়দ কানিম ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৬৮৯৪০৭৩৪৮২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৭  ালববার সমাল্যা এৃত আবু স ানেন সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭৪৪৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৮ বাবুি আক্তার ছদর উলিন ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫০৯৪০৮৯৩৯৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৮৯ সমাোঃ বাদিা স ানেন সমাক্তনদর সমাল্যা ।। ভযান িািক আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৪৫১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯০ জালকর সমাল্যা আবুি সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬১৩৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯১ িন্নু স ানেন ফজুি সমাল্যা ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬০৬১ 1875682171  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯২ ছুটু লবলব তাইনজি সমাল্যা ।। বুয়ারকাজ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭২৬৮৪৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৩ আলরফুজ্জামান টকন সমাল্যা ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৪ ইলিে সমাল্যা রল ম সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৩১৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৫ সমাোঃ রজব আিী সমাোঃ িাদ আিী খান ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২৫৫ 1735409101  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৬ সগািাম সমােত্মফা আব্দুি গলন সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭১৭৩  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৭  ালেনা জয়নলিন মল িা বুয়ারকাজ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭২৭৯ 1884346047  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৮ আরজু স ানেন আমানত স া পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৫৬৪২৮০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

২৯৯৯ বালি সমাল্যা মল নউলিন সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৭৩০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০০ েীমা খাতুন লজনারুি মল িা গৃল লন আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৩৭৪৪০৯৭৯৬৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০১ মল নুর ইেিাম আবু বক্কার সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭১১৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০২ আজগর আিী সমাগবুি সমাল্যা ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৩৮৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০৩  ায়দার সমাল্যা আব্দুি আলজজ সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৯৬১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০৪ সুলফয়ার সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৮৬৯৪১৩২৪৬৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০৫ নাজমা সবগম মকবুি মন্ডি মল িা গৃল লন আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া 4693930920  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



৩০০৬ লবপুি কািাদাে ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০৭ লজয়ারুি ইেিাম ইছাি ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া 3744120670  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০৮ আরব আিী সগািাম রসুি ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬১৮২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০০৯ সমা: আজগর আিী জয়নাি সমাল্যা ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭৪২০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০১০ মুলি িদা িািলময়া
মল িা

কানজর 

সমনয়

আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া  সমাোঃ আিমগীর স ানেন
১৭২৬৬৫০১০০

৩০১১ সমাোঃ মানজদুি সমাল্যা সমাোঃ নুরি সমাল্যা পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬০৬৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০১২ সমাোঃ সগািাম সমাল্যা মৃত সমা ম্মদ সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৩৭১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৩ সমাোঃ লজবলু সমাল্যা সমাোঃ ধিা লময়া সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৩৫৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৪  সমানমনা খাতুন মৃত লতিাপ েদ িার
মল িা

কানজর 

সমনয়

আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬২৮৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন
১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৫ সমাছাোঃ রল মা খাতুন সমাোঃ তাইব সমাল্যা
মল িা

কানজর 

সমনয়

আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৮২৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন
১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৬ পারলভনা খাতুন নঈম খাঁন
।।

কানজর 

সমনয়

আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০০২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন
১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৭ োইফুি ইেিাম সমা াম্মদ সমাল্যা পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪৫০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৮ লমিন স ানেন সতাতা েদ িার ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৫৮৭  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০১৯ জালমরম্নি ইেিাম জাফর সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪২৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২০ জেীম স ানেন সমাোঃ বজলু সিখ ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৫৩২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২১ তালরকুি ইেিাম এনয়ন েদ িার ।। ব্যবো আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪৪৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২২ নালেমা খাতুন লমজানুর লবশ্বাে মল িা লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৪১৮৩১১৯৯৩৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৩ সজনারম্নি সমাোঃ ইছাি পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৯৯৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৪ টিপু সুিতান সমাোঃ ধিা লময়া ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৪৫১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৫ ফুিজান আবুি সমাল্যা মল িা লভÿুা আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৫৮৪৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৬ সমাোঃ জা াঙ্গীর স ানেন সমাোঃ আবু ব্কার সমাল্যা পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৯২৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৭ লনজাম আবু ব্কার ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬০০২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৮ তকববার সমাল্যা সমাজাম সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৮১৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০২৯ িলরফুি সগাপাি লবশ্বাে ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৬৪৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩০ নজরম্নি সমাল্যা রাজ্জাক সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬০৫৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩১  ারুি মেনিম সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৬৮৬৪৮৩১৫৯৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩২ উমর আিী আবুি স ানেন সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৯৭৭১  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৩ সমাোঃ বাবুি সমাল্যা খানিখ সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৭৮৪  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৪ সমাোঃ লভকু লিকদার এননছ লিকদার ।। কৃলষ আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৬৫০৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৫ আবু তানিব সমাল্যা অলকি উলিন সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬২৫৯  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৬ আবুি কািাম লিকদার আব্দুি  ালনফ লিকদার ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৭১৮৯ 1834227955  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৭ নান্নু লময়া সতাবানরক ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬০৪০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৮ সমাোঃ ো াবুলিন োবু সগািাম সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩২৫৫২০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৩৯ সগািাম ছনরায়ার আব্দুর রলিদ সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭১৫৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৪০ তালরকুি ইেিাম আলতয়ার সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬৭৯০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৪১ লরনা খাতুন োইফুি ইেিাম মল িা লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৬১৯৬  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৪২ সমাোঃ আিী সগািাম রসুি সমাল্যা পুরুষ লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭০০০০১৮  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০



৩০৪৩ িাভিী খাতুন সেনয়দ সিখ মল িা গৃল লন আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৩২৯৪১৩২৫০৫  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৪৪ আলজজার সিখ ইমান উলিন সিখ ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭০২২  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৪৫ মাসুদ সমাল্যা সমাকাম সমাল্যা ।। লদনমজুর আমুলড়য়া কুলিয়ানমাড়া ৫৫১৫৭৬৭৩১৭৪০০  সমাোঃ আিমগীর স ানেন ১৭২৬৬৫০১০০

৩০৪৬ প কু পময়া মৃত ছপলম উপিন পুরম্নষ পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০১৮৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৪৭ পমাঃ নাজমুল মৃত নুরম্নল পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০২৫৪ 1782208394 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৪৮ বাদশা পময়া মৃত িপলম উপিন পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০৮৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৪৯ পমাঃ ইিলাসুর রিমান মৃত পমািারিস খাঁ ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৮০৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫০ সমাোঃ এরিাদ আিী আোঃ আলজজ সমাল্যা পুরুষ  তদলরি লনলিন্তপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১২৫০ 01686540816 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫১ পমাঃ পসািাি পিারসন পমাঃ জাপির পিারসন ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ১৯৮৭৫৫১৫৭২৭০০০০০০ 1768519268 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫২ পমাঃ ইমান আলী পমাঃ িপন পশখ ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৮৪৬ 1680404730 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৩ পমাতারলব মন্ডল মৃত িারশম মন্ডল ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০৮০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৪ পমাছাঃ আছমা পবিম আঃ রাজ্জাি পমাল্যা মপিলা পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৮৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৫ পমাঃ আপতয়ার রিমান মৃত সাফাজ উপিন পুরম্নষ পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১২৭৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৬ পমাঃ িাসান আলী পমাঃ আমজাদ পিারসন ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৭৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৭ মাসুমা খাতুন মপফজুর রিমান মপিলা পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০৫৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৮ পমাঃ িাররজ মন্ডল মৃত িাজল মন্ডল পুরম্নষ পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০২১০ 1629950639 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৫৯ মপনরম্নল ইসলাম মৃত দুদু পময়া ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১২৫১ 1790561731 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬০ পমাঃ ফপছয়ার রিমান মৃত পসরাজ পবশ^ুাস ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৮২৬ 1875857763 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬১ সাির আলী বাবু পশখ ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১১৩৫ 1865544357 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬২ আব্দুল মপতন আনছার পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০১৫৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৩ নুর ইসলাম মৃত ইউছুফ পশখ ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০১৪৬ 198241844 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৪ পমাঃ মপনরম্নল ইসলাম পমাঃ আপজজ পশখ ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৩৫০ 1624150742 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৫ পনিার পবিম পমািাম্মদ আলী মপিলা পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০১৬ 1792456716 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৬ রাজু আব্দুল িালাম পমাল্যা
পুরম্নষ পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ২৬৯৩৬২৩৬০৯৯৭৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৭ পমাঃ আলী আিবর পমাঃ খপললুর রিমান ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৮৫৪ 1683397884 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৮ ইমরান নূর নবী পমাল্যা ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৫২২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৬৯ বপছর পমাল্যা মৃত িাপিম পমাল্যা ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪১৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭০ শািানাজ দাউদ পমাল্যা মপিলা জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৪৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭১ িাওছার ফপির আপজত ফপির পুরম্নষ জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪২৯ 1862711821 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭২ পমাঃ িারসম আলী মৃত পমানত্মাজ পমাল্যা ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৫৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৩ পমাঃ িারসম পমাল্যা মৃত পমানত্মাজ পমাল্যা ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৬০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৪ পখারদজা পবিম আিরম্মদ পশিদার মপিলা জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪০৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৫ পমাছাঃ সাপবনা খাতুন পমাঃ খাইরম্নল ইসলাম ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৭০০০০০০ 1631242296 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৬ পমাঃ জাপিদুল ইসলাম  পমাঃ রতন পবশ^ুাস পুরম্নষ জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৬১ 1934261438 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৭ পমাঃ সাইফুল পশখ ছারয়ন উপিন পশখ ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৯৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৮ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ পমাসরলম পমাল্যা ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৮৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৭৯  পমপর ফজলুর রিমান মপিলা জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩৯ 1935793645 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮০ তাপরকুল ইসলাম রজব আলী পবশ^ুাস পুরম্নষ জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮১ িপবতা ততরয়ব পশিদার মপিলা জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪০২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮২ দুলী পবিম বাপরি পশখ ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৪৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩০৮৩ পসরাজুল ইসলাম মৃত জামাল পশখ পুরম্নষ জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮৪ আব্দুল সাত্তার পমাল্যা মৃত িারান পমাল্যা ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩১ 1777427685 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮৫ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ আপজজার মুন্সী ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৩৫৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮৬ আপখরন জং ছররায়ার পমাল্যা মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮৭ পমাঃ আপজজার রিমান পমাঃ আছালত ফপির পুরম্নষ জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮৮ বাবু মন্ডল মৃত মিরলজ মন্ডল ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০৬২ 1855780219 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৮৯  পমাঃ িারশম আলী মৃত পদলাল উপিন ।। কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭         - আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯০ পমাঃ আবু তারলব পমাল্যা পমাঃ আব্দুল িাপিম ।। কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১১৯২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯১ পমাঃ িাপফজার রিমান পমাঃ আব্দুল কুদ্দুস পশখ ।। কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১২২৪ 1784960351 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯২ পমাঃ মপশউর রিমান মৃত িাপরছ উিীন রিমান ।। কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১২০৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৩ পমাছাঃ আপফয়া পবিম পমাঃ আব্দুল জপলল মপিলা কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৭৫৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৪ পমাঃ আপমন উপিন পশখ িয়বাতুলস্না পশখ পুরম্নষ কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১২৫৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৫ পমাছাঃ র্াপলম খাতুন মৃত রায়িান মপলস্নি মপিলা কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৭৫৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৬ পমাঃ আবু পময়া মৃত পছরম্ন পময়া পুরম্নষ কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৪২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৭ পমাঃ ফারম্নি পিারসন পমাঃ িাপববুর রিমান ।। কুপিলা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৮৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৮ আনয়িা সবগম  ালনফ সমাল্যা মল িা গৃল নী সগালবন্দপুর 2 চাউপলয়া 9117285107 01319997027 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩০৯৯ পমাঃ মুপজবার রিমান পমাঃ পমাজারির পশখ ।। বাওি াঙ্গা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৭৯৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০০ পমাঃ খপলল মন্সী পমাঃ নুরম্নল উল্যা মুন্সী ।। বাওি াঙ্গা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৯০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০১ ছব্দাল ছারয়ন ।। বাওি াঙ্গা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭          - আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০২ পমাঃ ওিাব পমাল্যা মৃত ইউসুফ পমাল্যা ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৭৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৩ পমাঃ খপবর খন্দিার মৃত পিরামত খন্দিার ।। বাওি াঙ্গা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৭৯২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৪ পমাঃ পরয়াজ পিারসন পমাঃ মপনরম্নল ইসলাম ।। বাওি াঙ্গা ২ চাউপলয়া ২০০৩৫৫১৫৭২৭০১১৩০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৫ পমাঃ আবুল পিারসন পমাঃ আবুল িালাম ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৪২৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৬ পমাঃ রপিম পিারসন মৃত আলী আরজান ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৩৮৭ 1735444713 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৭ পমাছাঃ রপঙ্গলা খাতুন পমাঃ মধু পময়া মপিলা পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৪০৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৮ পমাঃ পলয়ািত পমাল্যা মৃত সামাি পমাল্যা পুরম্নষ পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৪৯২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১০৯ পমাঃ পলটন পশখ পমাঃ পনজাম পশখ ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৪৮৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১০ পমাছাঃ ফারতমা খাতুন পমাঃ তুপিন পিারসন মপিলা পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৪০২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১১ পমাঃ আয়ুব পিারসন পময়া পমাঃ পিালাম পমাসত্মফা পুরম্নষ পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৩৮৮ 1703001535 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১২ সারিব আলী নুরম্নল আমীন ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৪২০ 1712163447 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৩ পমাঃ আপজবার মৃত বরফতুলস্নাি পমাল্যা ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২০০৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৪ রানী িারশম আলী পশখ মপিলা পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৫৩০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৫ পমাঃ আজাদ পমাল্যা পমাঃ বাদশা পমাল্যা পুরম্নষ পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ১৯৯১৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৬ পমাঃ বাবু পমাল্যা পমাঃ বাদশা পমাল্যা ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ১৯৯৩৫৫১৫৭২৭০০০১০০ 1856304112 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৭ জািাঙ্গীর পমাল্যা আঃ খারলি পমাল্যা ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২০১২ 1486304112 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৮ পমাঃ আঃ আপজজ পমাঃ আঃ পমাতারলব ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৩৬৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১১৯ পমাঃ পছপিি পমাল্যা মৃত ছারদি পমাল্যা ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৮৭৫ 1775220978 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২০ সাদীনা খাতুন পমাঃ জাফর পমাল্যা মপিলা পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৪৭৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২১ সমাছাোঃ ছানয়রা সবগম মানিক সমাল্যা মল িা গৃল নী সগালবন্দপুর 2 চাউপলয়া 5543198989 01778202313 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২২ পমাঃ আব্দুল আপলম পশখ পমাঃ বািাজ উপিন পশখ ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৩০২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩১২৩ পমাছাঃ আরনায়ারা পবিম পমাঃ সালাম পবশ^ুাস
মপিলা পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ১৯৬৪৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২৪ পমাছাঃ তিপমনা খাতুন মৃত ইউনুছ পবশ^ুাস ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৬০২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২৫ পমাছাঃ নারপিস সুলতানা পমাঃ নুরম্নল আমীন ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২১৪৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২৬ পমাঃ বাবলু পিারসন পমাঃ নুরইসলাম
পুরম্নষ বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ১৯৮৫৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২৭ পমাঃ রপফকুল ইসলাম মৃত আঃ পসাবািান ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ১৯৬৭৫৫১৫৭২৭০০৪১০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২৮ পমাঃ ফপরদুল ইসলাম সবুজ মৃত শপিদুল ইসলাম ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ২০০০৫৫১৫৭২৭০৩০৩০০ 1728453757 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১২৯ পমাঃ ওপলয়ার রিমান মৃত শপফউলস্না ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২২৪২ 1788818202 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩০ পমাঃ আপজবর রিমান পমাঃ বাদল খাঁন ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১২৪৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩১ পমাছাঃ আয়শা খাতুন পমাঃ আব্দুল মপমন ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২১৩৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩২ পমাঃ এনারয়ত আলী পমাঃ পখাররশদ আিরম্মদ ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৭২২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৩ পমাঃ মপতয়ার রিমান পমাঃ আঃ খারলি পমাল্যা ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৬৯১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৪ পমাঃ পিারসন পময়া পমাঃ আপতকুলস্না ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২২৪৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৫ পমাঃ আব্দুর ছাত্তার মৃত তসয়দ নুরম্নল িি ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২২৬১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৬ পমাঃ মজনু পময়া মৃত তসয়দ নুরম্নল িি ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ১৯৭৫৫৫১৫৭২৭০০৪৬০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৭ পমাঃ িাসান মন্ডল মৃত আপদল উপিন মন্ডল ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৬৭১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৮ পমাঃ পসপলম পময়া পমাঃ আব্দুল জববার পময়া ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৭৩৩ 1744531690 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৩৯ পমািাম্মদ উল্যা তসয়দ বশীর উল্যা ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২১৮২ 1729806526 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪০ পমাঃ পলটন পময়া পমাঃ আঃ মপমন পময়া ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৬৯৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪১ পমাঃ আঃ ওয়ািাব সরিার পমাঃ িপরম সরদার ।। বাওর ংিা ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৮৬৭ 175736977 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪২ জারমলা খাতুন জং রম্নরিাল আমীন মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৩ লমটুি সমাল্যা কানিম সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর সগালবন্দপুর 3 চাউপলয়া 8693217864 01307200025 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৪ পমাঃ আবুল খারয়র পময়া মৃত ফরয়জ আিরমদ ।। বরলশ^রপুর ২ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭১৭১৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৫ মান্নান িালা পময়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭০০০০০৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৬ মুক্তার নপজর ভইয়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৩৩৫ 1746262483 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৭ ইমন ইসলাম ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭০০৮৪৮৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৮ মুতারলব িারশম ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৬৮৩ 1996999698 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৪৯ পমাঃ িারম্নন পবশ^ুাস মৃত িারমদ পবশ^ুাস ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৩৮৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫০ বাবলু িালা পময়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫১ লাইলী রিমান পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২ 1835453757 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫২ পমাছাঃ িারম্নল আক্তার জালাল সরদার মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৮৬৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৩  খুরপশদ আবুল পিারসন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৪ পমাঃ ছরবদ মন্ডল মৃত পখায়াজ মন্ডল ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৫৪৯ 1751812747 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৫ পমাঃ মতু সদ ডার মৃত লপতফ সরদার ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৬১০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৬ পমাঃ নাজমুল িাসান পমাঃ িাপববুর রিমান ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৫৬৪ 1723734558 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৭ আসমা জাপির পময়া মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৬৩৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৮ খাপজদা রম্নরিাল আমীন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭০০০০০৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৫৯ পমাঃ মিবুল পমাল্যা পমাঃ সারদি পমাল্যা পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৩৩৯ 1795968632 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬০ পমাঃ আব্দুল জববার পময়া পমাঃ লাল পময়া পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২০৪২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬১ পলটন পনয়াজ উপিন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩০৮৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩১৬২ পমাছাঃ আরব নুরী পমাঃ তারছর পশখ মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২০২৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৩ পমাঃ আপমন উপিন পমাল্যা মৃত ছারবর পমাল্যা পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২১৪৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৪ পমাছাঃ জহুরা খাতুন পমাঃ মারজদ পমাল্যা মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২০২৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৫ বািাজুপিন পশখ মৃত আরয়নউপিন পশখ পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২০৫৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৬ পমাঃ শািাবুপিন ভইয়া মৃত লাল পময়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৩৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৭ িওকত আিী িলতফ সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর স াড়ানাছ 3 চাউপলয়া 5092966596 01728993462 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৮ আব্দুর জপলল পমাঃ ছামরছল পমাল্যা পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৮৮৫৫১৫৭২৭০০০০০০ 1875602107 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৬৯ ইসরাইল আঃ রপিম ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৩৩৯৫২৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭০ পমাঃ ছালাউপিন মৃত আক্তার ।। সাপজরিাপন্দ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৭০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭১ পমাঃ পজয়াউর মন্ডল মৃত ইমারত মন্ডল ।। সাপজরিাপন্দ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৯০৮ 1752633915 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭২ সবুর সদ ডার মপজদ সদ ডার ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৪২৮ 1738529016 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৩ পমাঃ আব্দুল বাপরি মৃত পিয়াম উপিন ।। সাপজরিাপন্দ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৭৪ 171871822 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৪ পমাঃ ইরিান পময়া মৃত আঃ আপজজ ।। সাপজরিাপন্দ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৯৭০ 1722885235 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৫ আরব আলী আলী আজম ।। সাপজরিাপন্দ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৯৫৩ 1856866839 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৬ পমাঃ আলী আিম্মদ পমাঃ পসপিি পময়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৬৮৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৭ পমাঃ আবুল পিারসন মৃত পিালাম পিারসন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৪৮৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৮ নুরম্নল ইসলাম পসরাজ  পময়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৭৩৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৭৯ আবু জাফর  মৃত িাপিম ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২১২৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮০ আলাম মপতন সরদার ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৭২৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮১ আবুল িারশম িফুর পমাল্যা ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২২২৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮২ সমাোঃজালকর স ানেন সমাোঃ ফুিলময়া পুরুষ লদনমুজুর স াড়ানাছ 3 চাউপলয়া 6893099637 01817177559 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৩ সফুরা ইপিস পবিারী মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৭৫৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৪ আলীম আঃ রাজ্জাি পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৬৩৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৫ শাপমত্মরাম পবশ^ুাস প্র াষ পবশ^ুাস ।। পশপরজপদয়া ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৭২৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৬ পরাপজনা পমাঃ সালাম সদ ডার মপিলা পশপরজপদয়া ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৭১৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৭ শলিা খাতুন িারসম পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৪৮৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৮ পমাছাঃ আরলয়া পমাঃ ছারদি পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩১৭৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৮৯ মুসা পমাল্যা মৃত আছালত পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৪৫০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯০ পরপজয়া পমাঃ মতরলব পমাল্যা
মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৫৯৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯১ সারিব আলী মৃত আব্দুল মপজত পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৩৮৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯২ পমাছাঃ ছবুরন জং- সাইদুর রিমান মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৩ পমাঃ পরজাউল িপরম পমাঃ মিরলছ পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩১৮২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৪ আরমনা  খাতুন জং নওরশর মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৫ পমাঃ আতর আলী পমাল্যা মৃত জপরি পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩১৯৮ 1845567853 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৬ পমাছাঃ সাথী িার ীন পমাঃ ফারম্নি পিারসন
মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৯১৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৭ িারজরা খাতুন আব্দুস সত্তার পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৪৭৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৮ পমাঃ পতজাম পমাঃ মিরছদ পবশ^ুাস পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩০৪৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩১৯৯ পমাছাঃ ফুলমপত রারিন পশখ মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৪১৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০০ লপতফা খাতুন সালমা পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৪৩৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩২০১ পমাছাঃ জরবদা খাতুন মৃত আঃ মারলখ পশখ ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৯৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০২ আপমনুর রিমান মৃত পিসমত পজায়াদ ডার পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৪২১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৩ পমাঃ শুকুর পমাল্যা মৃত এরশাদ পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩২৯৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৪ পমাঃ পজয়ারম্নল পমাল্যা মৃত জপলল পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৩৩১ 1858002521 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৫ ইয়াছপমন আলতাি মন্ডল ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৪৫৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৬ পমাঃ হুমায়ুন মৃত পমাঃ জাফর পজায়ঃ ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৯৩৫৫১৫৭২৭০০০২০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৭ ওমর আলী পজায়ািডার মৃত আঃ িফুর পজায়াদ ডার ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৪৩০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৮ িারয়ম পজায়ািডার মৃত পছিা পজায়ািডার ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৪৮০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২০৯ পমাঃ পরজাউল পজামািডার মৃত আিমিল পজামািডার ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৩৪০১৮৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১০ পমাঃ আক্তার পবশ^ুাস মৃত ইয়াকুব পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩০০৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১১ পমাছাঃ পসানাই পবিম মৃত চুন্নু পবশ^ুাস মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৯১৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১২ পমাঃ িান্নান পবশ^ুাস মৃত রতন পবশ^ুাস পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩০০১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৩ পমাঃ আবু পবশ^ুাস মৃত পিালাম িারদর ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৯১৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৪ আরলয়া ইব্রাপিম পমাল্যা মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৪৪৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৫ সমাছাোঃনোনািী সবগম সমাোঃ আকবর সমাল্যা মল িা গৃল নী িাঁদপুর ৪ চাউপলয়া 9107427628 01729106249 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৬ সমাোঃ ফজলুর র মান সমাোঃ েবুর সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর 4 চাউপলয়া 2356162087 0130769231 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৭ পমাছাঃ িাপছনা পমাঃ আছাদ মুন্সী ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩১৯৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৮ পমাঃ নজরম্নল পমাল্যা পমাঃ আব্দুল খারলি পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩২১৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২১৯ পমাঃ ততরয়ব আলী মৃত পমাজািার পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩১৬৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২০ আসমা পমাঃ আিরাম পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৪৭২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২১ পবথী খাতুন পমাঃ পিারসন পমাল্যা মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২২ পমাঃ মন্নু খাঁ মৃত বাবু খাঁ পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩২২৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৩ পমাঃ আকুববর পমাল্যা মৃত মমররজ পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৩৭২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৪ পমাছাঃ সাপিদা িাপবব পশখ মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৪১৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৫ রম্নপশয়া পবিম মাসুদ ফপির ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৫৬৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৬ পমাছাঃ রম্নপবয়া পবিম মৃত িরমর উপিন পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৫৩৫৫১৫৭২৭১০০৫০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৭ পমাঃ ইস্রাপফল পিারসন পমাঃ ফরয়জ পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৮৬৫৫১৫৭২৭০০৯২০০ 1910812017 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৮ পমাঃ রমজান আলী পমাঃ তরিাববার ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৯১৫৫১৫৭২৭০০৯১০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২২৯ পমাঃ মুিারিস ফপির পমাঃ আরয়ন উপিন ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮৫৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩০ পমাঃ িারশম আলী পবশ^ুাস মৃত পফলু পবশ^ুাস পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫২৭৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩১ পমাছাঃ পনলুফা খাতুন ফারম্নি মপলস্নি মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৯৪০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩২ পমাঃ আছাদ পশখ মৃত মপজদ পশখ পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৯০৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৩ পমাঃ পছরমান পশখ মৃত আবুল পিারসন ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৯৩৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৪ পমাঃ ইউনুচ পমাল্যা মৃত মনতাজ পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪২১৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৫ পমাঃ বাদশা পশখ ছামাদ পশখ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৯৮১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৬ পমাঃ রাপফি পশখ মৃত িাঁচু পশখ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫১১৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৭ পমাঃ মান্নাফ পবশ^ুাস মৃত মসরলম পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮১৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৮ আব্দুল িফুর খাঁন মৃত আমানত ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮৩৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৩৯ আবু জাফর পমাসরলম পবঃ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫০১৯ 1986903857 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪০ সমাছাোঃ সুলম সমাোঃ সমাস্তফা লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর ৫ চাউপলয়া 5.51573E+12 01817371666 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪১ মুরাদ আলী তুিান পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫০২২ 1861748569 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩২৪২ সামাদ পমাল্যা িওছার পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮১৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৩ রাপজয়া খাতুন আয়ুব আলী মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৯৯৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৪ ছরবলা পবিম ইিরাম পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৩৬২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৫ পচয়ারন ম্ইন ফপির পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৪০৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৬ চম্পা খাতুন পরফাজ মন্ডল মন্ডল মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫০১৭১৬৯৫৭৩০৮৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৭ আলাউপিন ফপির আববাস ফপির পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫১২৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৮ আরশাদ পমাল্যা ইসমাইল ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮৮৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৪৯ ওদুদ পমাল্যা ইসমাইল পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫১১২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫০ মমতাজ পবিম আিরাম পবশ^ুাস মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫০৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫১ সমাছাোঃ আননায়ারা খাতুন আনবদ সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর ৫ চাউপলয়া 7322056982 01307215143 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫২ নাজমা পবিম মারলি পবশ^ুাস মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৩৫৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৩ সমাোঃ বিারত লবশ্বাে মৃত লেরাজ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর 5 চাউপলয়া 5.51573E+12 01824731838 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৪ পিনা পবপব ইিতার িাজী মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৭৯০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৫ িারশম আলী পমািরলজ পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ১৯৪৯৫৫১৫৭২৭০৩০৪০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৬ পমরাজ পিারসন িাপরচ পময়া ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৯০৩ 1714996175 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৭ পবলস্নাল পিারসন মান্নান পময়া ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ১৯৭৫৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৮ আিপলমা খাতুন আবুল খারয়র মপিলা ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪০৩৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৫৯ িান্নান পমাতারলব পমাল্যা পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৫২২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬০ পমজানুর পশখ খপলল পমাল্যা পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ১৯৮২৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬১ িল্পনা খাতুন নুরম্নল ইসলাম মপিলা ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৮২৪ 1757401197 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬২ চান পময়া পসরাজুল িাওলাদার পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৬৪৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৩ জািানারা পবিম পসরাজুল িি মপিলা ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৬৫১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৪ নপবরন পনছা নুর িপরম ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৩২৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৫ আনজপর খাতুন ইউচুব আলী ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৩২৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৬ আবু বক্কার জাপিদ পময়া পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৬২৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৭ খরদজা খাতুন লাল পময়া মপিলা ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৬২০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৮ আয়শা খাতুন শপিদ পময়া মপিলা ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৬৮১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৬৯ বাচ্চু পময়া িালা পময়া পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৪৪৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭০ সমাছাোঃ রুলপয়া সবগম ওেমান সিখ মল িা গৃল নী ধি রা 6 চাউপলয়া 5997639355 01756117652 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭১ জুরলখা  ইউনুস ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৭২৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭২ িাসান পনিাল পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৩ িপবর  রারশদ ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৭০০০০০০ 1850327266 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৪ পমাসত্মাি পখাররশদ ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৮৫৫ 18212250718 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৫ পদরলায়ার আরলি শপরফ ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৪৪২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৬ টুটুল িামরম্নল সদ ডার ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৯৩৫৫১৫৭২৭০০০১০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৭ পফররাজা সায়দুল িি মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২২৮২৮৪৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৮ ফপরদা ইয়াছপমন আফসার উপিন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৩৭৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৭৯ আঃ মপজদ  িপরম পশখ পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২ 1770059154 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮০ ইউনুস িাপবব পময়া পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৮৬৫৫১৫৭২৭০০০০০০ 1993808319 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮১ পমাঃ পমাসত্মফা পশখ শুকুর পশখ ।। ধলিরা ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৬১৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮২ নুরজািান পবিম আপরি পমাল্যা মপিলা চাউপলয়া ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৮৪৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩২৮৩ বাবু পমাল্যা মুমত্মাজ পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৩৯১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮৪ খাপদজা সাইফুল মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩১৯৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮৫ পরাপজনা পতায়াজখান ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩১৮০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮৬ সবারত িাপিম পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৬২৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮৭ পশপরনা খাতুন িফুর পমাল্যা মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৮৩৯ 1752440248 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮৮ রাপবয়া পমাপমন পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩১৪৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৮৯ ফারম্নি পিারসন মিবুল পিারসন পুরম্নষ পশপরজপদয়া ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩৭৩১ 1782567436 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯০ আজাদ ইেিাম সমাোঃ আলতয়ার সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর 4 চাউপলয়া 1028092383 01624487975 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯১ ফারতমা জং সবুর খা মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯২ লাবনী পবিম পিবপরয়া পশখ ।। পশপরজপদয়া ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৫৭৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৩ জালাল পমাল্যা মিরলজ পমাল্যা পুরম্নষ ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭৭৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৪ র্াবলু আবুল পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ১৯৯৩৫৫১৫৭২৭০০০১০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৫ ইছাি পশিদার িাপজম পশিদার ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৬৩৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৬ ইসলাম পবশ^ুাস িারম্নন ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৩৪১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৭ কুমার পবশ^ুাস প্রমথ নাথ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬১৯৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৮ সমাোঃ সটাকন সিখ সিৌধর সিখ পুরুষ লদনমুজুর ধি রা 6 চাউপলয়া 5542958318 01636440094 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩২৯৯ আপমর পমাল্যা রাজ্জাি পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ১৯৮৯৫৫১৫৭২৭০০০০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০০ রওশন পমাল্যা আিতার পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৪৫৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০১ ছপিনা লপতফ পমাল্যা মপিলা ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫২৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০২ রল মা সমাোঃ জামাি সিখ মল িা গৃল নী ধি রা 6 চাউপলয়া 8692982435 01643365319 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৩ রাপবয়া খাতুন মপফজ পমাল্যা মপিলা ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫৩৭ 1757777843 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৪ আব্দুলস্নাি পসালাইমান পশখ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৩৩২৩০২০৪৭৯১৩০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৫ পখািন পমাল্যা পসানা পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৫৭১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৬ শুকুর পমাল্যা আঃ িাপমদ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫৭৪ 1951186810 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৭ পদিালী রানী পনপখল মপিলা চাউপলয়া ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৭৯৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৮ আিবর পশখ আঃ িপরম পুরম্নষ ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪০৬ 1780971828 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩০৯ আরনায়ার পিারসন আবু বক্কর ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭৫৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১০ আলীম পবশ^ুাস লুৎফর পবশ^ুাস ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬০৬৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১১ আলমিীর পশখ আপমনুপিন পশখ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭৫৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১২ মান্নান পশখ মসরলম পশখ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪৯৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৩ ইমরম্নল পময়া তুজাম পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৮১৮ 1922648788 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৪ সমাোঃ িলরফুি ইেিাম সমাোঃ োমাদ সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর 5 চাউপলয়া 5.51573E+12 01943834759 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৫ িাসান আলী মুপজবর রিমান ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৩১৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৬ শাি আলম িাপরচ পময়া ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৯০৪ 1836787956 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৭ দুলাল পশখ পখারাজ পশখ ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪০৪৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৮ শামছু তারির পশিদার ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪০০৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩১৯ সমাছাোঃ বানকিা সবগম সমাোঃ আকবর লবশ্বাে মল িা গৃল নী িাঁদপুর 5 চাউপলয়া 5.51573E+12 01820195312 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২০ িপবতা দাস িপরিদ দাস মপিলা জরয়নপদয়া ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৫৭৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২১ শািাজান পমাল্যা িারশম পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪২২৫ 1714502264 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২২ আিপলমা আপরফ পমাল্যা মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮৯৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২৩ পমন্টু পমাল্যা আপরফ পমাল্যা পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫০৬৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩৩২৪ পরন্টু পময়া আপরফ পমাল্যা ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৮৮৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২৫ পমাঃ আলমিীর পবশ্বাস  পমাঃ লূৎফার পবশ্বাস ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫৭৯ 1690292075 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২৬ দুলালী পবিম  পমাঃ মারজদ পবশ্বাস মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫৫৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২৭ পমাঃ মারজদ পশখ  পমাঃ আিবর পশখ পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৩৩৯৪৪৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২৮ পমাঃ  িারম্ননর রপশদ  পমাঃ পমািারিছ পশখ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬২২৪ 1866409597 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩২৯ পমাছাঃ মরনায়ারা পবিম  পমাঃ আবুল িালাম মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৫৬৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩০  পমাঃ িফফার পমাল্যা পমাঃছদর উপিন পমাল্যা পুরম্নষ ধরিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৬৬৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩১ মুনছুর পমাল্যা  পমাঃ আু্িবার পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ১৯৯৫৫৫১৫৭২৭০১৯০০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩২ পমাঃ  আব্দুল িাপমদ  পমাঃ আপজজ পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৯২৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৩ পমাছাঃ ছালমা পবিম স্বামী পতজারত পশিদার মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭৭৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৪ জািাঈীর পমাল্যা  পমাঃ িাররজ পমাল্যা পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ১৯৭০৫৫১৫৭২৭০০০০০০ 1871508048 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৫ পমাঃ অপলয়ার রিমান মৃত পমাবারি পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৬০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৬ পমাঃ বকু পশখ মৃত পচৌধর পশখ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬০৭৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৭  পমাঃ িাসান পবশ্বাস  পমাঃ আবু তারলব পবশ্বাস ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৬৬৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৮ পমাঃ পসরাজ পমাল্যা  পমাঃ মরয়ন পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৬৫৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৩৯ পমাঃ ছত্তার পশখ পমাঃ িারমদ পশখ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪৭১ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪০ পমাছাঃ সারলিা খাতুন  পমাঃ পজামারত পশখ মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪৯৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪১ লÿন কুমার প্ররমাদ পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬১৯৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪২ পমাঃ  ইউনুস মৃত ওদুদ  পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৭২৬১৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৩ পমাঃ ইসরাইল  মৃত পমামত্মাজ পশখ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৪ সমাোঃ রলকব সিখ সমাোঃ গঞ্জর সিখ পুরুষ লদনমুজুর ধি রা 6 চাউপলয়া 4193240365 01935032098 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৫  িাপবল মৃত   জপলল ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬০৭৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৬ পমাঃ রারশদ পমাল্যা মৃত পসানাউলস্না মন্ডল ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৬৩৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৭ পমাঃ মিবুল পমাল্যা মৃত িাঞ্জু পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪৩৫ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৮ িালাম পশখ  পমাঃ বািাজ উপিন পশখ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬২৯৭ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৪৯ পমাঃ খপলল পবশ্বাস মৃত িির পবশ্বাস ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৩৭৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫০ পমাঃ কুবাদ পশখ মৃত পছারাি পশখ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬২৮৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫১ অমররশ পবশ্বাস মৃত কুমাররশ পবশ্বাস ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৫৭৬ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫২ পমন্টু কুমার  ট্টাচার্ মৃত িররশ কুমার  ট্টচার্ ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬০২৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৩ পমা: চন্নু পমাল্যা মৃত আিম্মদ পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭৩৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৪ পমা: লুৎফর পমাল্যা মৃত ছবদুল পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪২৫৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৫ পমা: মুছা পিারসন পমা: আলী পশখ মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০১৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৬ মুক্তার আরশাদ পশখ পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৭৬২৩০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৭ পমা: িান্নান পমাল্যা পমা: সামরসল পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৪৪২৪ 1776028660 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৮  পবনা রানী  পিতা পনররাদ সরিার মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০১৭২৫৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৫৯ পমা: িাসান পবশ্বাস পমা: আবু তারলব পবশ্বাস পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৬৬৪ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৬০ পমা: আব্দুল আপজজ পমাল্যা মৃত দপলল উপিন পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৬১১ 1936260354 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৬১ পমা: অপলয়ার রিমান মৃত পমাবারি পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৬০০ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৬২  িাপিয়া  খাতুন জং ফারম্নি পশখ মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪৭৮ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৬৩ সমাছাোঃ মলরয়ম সমাোঃ সমাকানিে সমাল্যা মল িা গৃল নী ধি রা 6 চাউপলয়া 5093074779 01968334734 আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৬৪ পমা: পজলস্নু পমাল্যা পমা: বাবলু পমাল্যা ।। ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০১৯ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭



৩৩৬৫  রপিমা খাতুন পমা: জাফর পমাল্যা মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৫৮৩ আ: মপমন পবশ্বাস ১৭১২১৬৩৪৪৭

৩৩৬৬
 আঃ িাপমদুল পমা: পসািরাব পশখ পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৬২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৬৭ লÿুী জং সপে্জত মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৫৬৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৬৮ পমা: দপবর পিারসন পমা: পবশু পমাল্যা পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৪৫৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৬৯  পজাসনা রানী জং িররন সরিার মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৮০৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭০  জারমনা পমা: ইমান পশখ মপিলা ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৬২১৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭১  ততরয়ব পমা: ছামাদ পুরম্নষ ধলিারা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৭৬৩৭০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭২ পবপুল পবশ^ুাস বাটুল পবশ^ুাস পুরম্নষ চাউপলয়া ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৩৩৯৩৭৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৩ িারবতী রানী সরিার জং রতন কুমার মপিলা চাউপলয়া ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৮০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৪ আ: মান্নান পশখ মৃত নাপছম পশখ পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৫১১৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৫ সারজদা  খাতুন মৃত আবুল পিারসন লস্কর মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৭২৫৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৬ পমা: আলাউপিন মৃত রাজ্জাি পশখ পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৭১৭৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৭ আপজনা জং পমা: দাউদ সরদার মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৪৮৮০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৮ পমাছা: আপছয়া খাতুন মুতারলব পশখ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৭৭৩৩৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৭৯ পমা: পমাররজন পমাল্যা মৃত পমাতারলব পমাল্যা পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৫৮৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮০ পমা: চন্নু পবশ্বাস আ: িাপিম পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১৯৯ 1755883729 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮১ পমা: ইয়াদুল ইসলাম মৃত আরয়ন উপিন পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২৮৫১৩২ 1926410655 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮২ পমা: জাপমর পিারসন মৃত সামাদ পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২২৭৭৯৮৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৩ পমা: পছপিি পমাল্যা পমা: রিমান পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৩৩৯৫৬৫ 1832446056 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৪ পমা: জািাঙ্গীর হুসাইন পশ: মৃত ইব্রাপিম পশিদার ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫০৪৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৫ পমা: মপতয়ার রিমান মপত মৃত ছামাদ পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫০৭৯ 1932619407 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৬ পমা: উমর আলী মৃত খারদম পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৬৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৭ পমা: আব্দুল িাই মৃত ছারদি পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫১৩৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৮ পমা: রপফি পমাল্যা মৃত বািাজউপিন পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২০০০০০১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৮৯ পমা: সরলমান পিারসন পমা: আতর আলী পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৫৩৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯০ আলী িাসান এরিন পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১৮৯ 1343196631 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯১ সমাোঃ নুর ইেিাম আলজবর সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর সগায়ািখািী 7 চাউপলয়া 3292969643 01797317044 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯২ পমা: পজবলু পমাল্যা পমা: রজব আলী লস্কর পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫১৪১ 1965438643 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৩ পমন্টু পমাল্যা পমা: লাল পময়া ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১৫৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৪ জািাঙ্গীর পিারসন মৃত বাৎসা পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭২৭৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৫ পমা: সাঈদ পমাল্যা মৃত আরয়ন উপিন ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ১৯৬৭৫৫১৫৭২৭০২০৩০০ 1752676679 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৬ রপিমা খাতুন পমা: ইিবাসুল মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ১৯৮৪৫৫১৫৭২৭২০১৯০০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৭ পমা: জাপমর পমাল্যা পমা: সাইদ পমাল্যা পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ১৯৬৭৫৫১৫৭২৭২০২০০০০ 1716044588 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৮ মিববত পমা:আঃ রউফ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫২২৭   - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৩৯৯ আপমরম্নল পমা: রপশদ পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ১৯৯৮৫৫১৫৭২৭০২১৬০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০০ পমা: ইপলয়াস পিারসন ছালাম পবশ্বাস ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৭৮ 1703783393 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০১ রজব আলী মৃত বাবু খাঁ ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১৯৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০২ পমাছা: শুকুরন পনছা জং পমা: রওশন পবশ্বাস মপিলা মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৫৫ 1879254492 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০৩ মপনরম্নজ্জামান মৃত অরিদ পমাল্যা পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৪৭৯২১০২০২০৬২০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০৪ রিন পবশ্বাস ছালাম পবশ্বাস ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ১৯৬৮৫৫১৫৭২৭০১৯৪০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৪০৫ পরিন পজন্দার পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৬৭৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০৬ পরিন পটািন পবঃ ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৭০০০১৭২ - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০৭ পমা: মজনু পশখ মৃত রম্নরিাল আপমন পশখ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫১০৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০৮ নারপিস জং পমাশারফ পবশ্বাস মপিলা মাপলগ্রাম চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৪৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪০৯ পমাছাঃ আরনায়ারা মৃত আবু িালাম পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫১৩৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১০ পমা: টিন পবশ্বাস পমা: আ: সালাম পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৫১ 175956470 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১১ পমা: সাইদ পমাল্যা মৃত মাপছম পমাল্যা ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৩৮৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১২ পমাছা: আরলয়া জং মৃত পছপিকুর রিমান মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৬১২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৩ পমা: পসপলম পিারসন পমা: পজাবানদার পবশ্বাস পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৬৭৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৪ পমা: বাবলু পশখ পমা: পশামরশর পশখ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫০৪১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৫ পমা: আব্দুর রাজ্জাি পমন্টু আব্দুর রপশদ পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৭৮১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৬ পমা: মপনরম্নল ইসলাম পমা: আব্দুর রপশদ পবশ্বাস ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৬৮৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৭ পমাছা: বপবতা খাতুন মজনু পশখ মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২০০০২৩২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৮ আরনায়ারা পবিম জং পিালাম পিারসন ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪১৯ আরনায়ারা পবিম জং নুর ইসলাম ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ২৬৯০২৪৩৮০৩২৯৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২০ সমাোঃ িাি লময়া সিখ আত্তাব সিখ পুরুষ লদনমুজুর সগায়ািখািী 7 চাউপলয়া 2392993180 01775668930 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২১ জপরনা পবিম জং সালাম পশখ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৯০৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২২ মরনায়ারা পবিম জং মতরলব পশখ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১৩৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৩ শুকুরন পনছা জং মতরলব পশখ ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৯০৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৪ আরব আলী পশখ পিালাম পশখ পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৯৮৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৫ মমতা মন্ডল জং অরপবন্দু মন্ডল ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১১৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৬ আনন্দ সরিার মৃত পবষনু সরিার ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭১৪৭ 1767247170 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৭ পবউটি িমিার জং পনরিন িমিার মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭২৭৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৮  পমা: বাবুল আক্তার মৃত সুলতান আিরমদ পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৩৩৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪২৯ রম্নপব খাতুন জং খন্দিার শারির আলী মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭২৩৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩০ আরলয়া পবিম জং মারজদ আলী লস্কর ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭২২৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩১ পমা: বাচ্চু পমাল্যা মৃত ইমত্মাজ পমাল্যা পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৯৩৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩২ পমা: পটািন আলী পব: মৃত পবলারয়ত  পব: ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৭৭১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৩ পমা: ইমরান পিারসন পমা: পমাররজন ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৭৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৪ পমা: িপববার মৃত মপিম ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫২৭১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৫ সমাোঃ সমা ন লবশ্বাে সমাোঃ ছানিক লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর সগায়ািখািী 7 চাউপলয়া 5.51573E+12 01739116313 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৬ পমাছা: তাসপলমা পবিম জং নাজমুল পিারসন মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭০০০১৮৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৭ পমাছা: মরনায়ারা জং পমাসরলম পব: ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫২৫১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৮ পমা: উছমান মৃত আপমন উপিন পুরম্নষ পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫২৫২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৩৯ পমা: সারিব আলী মৃত মাপছম ।। পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫২৮৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪০ পমা: দুলাল পব: মৃত জয়নাল ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৪৬৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪১ সমাছাোঃ োলমরা সবগম সমাোঃ সরজাউি ইেিাম মল িা গৃল নী মালিগ্রাম 7 চাউপলয়া 6893240488 01747860029 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪২ বপবতা জং খপবর ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪৩ পবপুল পবশ্বাস মৃত িররন্দ্রনাথ পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮১৯৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪৪ অরলাি কুমার মৃত অধীর কুমার ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৫৩৮৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪৫ পনলা রাণী জং পশবু িদ মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮০২৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৪৪৬ পমা: রাসুল পমা: আ: সামাদ পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৩৮৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪৭ পমা: ইিরাম পশখ আ: জববার পশখ ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০০০১৭৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪৮ পমা: পরয়াজুল ইসলাম মৃত মারজদ পশিদার ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮১৪০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৪৯ পমাছা: আসমা  খাতুন পমা: উজ্জল পশখ মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০০০৬১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫০ পমাছা: লাপখ জং পমা: আইনাল ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৭৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫১ পিরমলা জং পিালাম রসুল ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৭৯১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫২ সুশামত্ম িাল পনরািদ িাল পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮১০২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৩ শপিদুল ইসলাম ইউসুফ পমাল্যা ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮২৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৪ নাজমা জং পমা: র্াবলু পশখ মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৮১৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৫ পমা: দপবর পিারসন পমা: মারজদ পমাল্যা পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৪৩২- পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৬ পমা: পনয়ামত পিারসন মৃত পখাররশদ আলী ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৩৯৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৭ পমা: সুমা পশখ পমা: আ: পিারসান পশখ ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৪২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৮ পমা: মািাবুর পশখ মৃত  ইশারত পশখ ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৮০৮ - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৫৯ পশখা রানী জং পনতু পিািাল মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮০২৯ - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬০ প্রশামত্ম কুমার মৃত িাপলিদ পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮০৪৯ 1939576203 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬১ রাম অপধিারী অতুল অপধিারী ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৫০৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬২ পনমলা সরিার মৃত রামিদ সরিার মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৯২৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৩ বাসুরদব পবশ্বাস মৃত বাটুল চন্দ্র পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮০৩০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৪ পমা: িারজম পশখ পমা: নাপছর উপিন পশখ ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪২৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৫ পমা: ফুল পময়া মৃত আরয়াজরপদ পমাল্যা ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৪৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৬ পমা: নবুয়াত আলী পমা: মপতয়ার পশখ ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৩২১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৭ পমা: লালন পমাল্যা পমা: আমরজদ পমাল্যা ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৪৭৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৮ পমাছা: পরখা পবিম জং মৃত রপবউল পশ: মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৪৪৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৬৯ পমা: িারশম পমাল্যা পমা: িারমদ পমাল্যা পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭০ িার ীন জং পমা: িাপমদ পবশ্বাস মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৮৪৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭১  বুলু খাতুন জং পমা: রাজু পমাল্যা মপিলা শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩২৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭২ পমা: মপফজ পমাল্যা পমা: জালাল উপিন পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৩৪০৩৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৩ পমা: খাইরুল ইসলাম নুরম্নল ফপির পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৮৯১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৪ পমা: পমাসত্মফা পমাল্যা পমা: রতন পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৯৯৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৫ পমা: বপছর পমাল্যা পমা: ইমান উপিন ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭৩৪০৩৭৩ 1935204720 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৬ পমাছা: আরলয়া খাতুন জং পমা: নজীর মুপন্স মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৬৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৭ শুকুরন সবগম ছানিক সমাল্যা মল িা গৃল নী বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 2843038064 01888764109 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৮ পমাছা: পরারিয়া পবিম জং পিালাম পিারসন ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৮১৫ - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৭৯ পমা: লাল পময়া পমাল্যা মৃত মরয়ন উপিন পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৫২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮০ পমা: জনাব পশখ পমা: আফসার পশখ ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০০১৮ 1739167399 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮১ পমা: রপশদ পমাল্যা মৃত ফারমান পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০১৭০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮২ পমা: মাসুদ পমাল্যা পমা: ওজু পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০০৭০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮৩ পমা: আিবর পমাল্যা মৃত মপজদ পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০০০২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮৪ পমাছা: ফুল বানু জং পমা: রপন পমাল্যা মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০০৩৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮৫ পমাছা: পদৌলতী পবিম জং জয়নাল পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৪৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮৬ পমাছা: মারজদা পবিম জং পমা: কুদ্দুস পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯২৯৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৪৮৭ পমাছা:  ানু পবপব জং পমা: বক্কার পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া 5515727279041 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮৮ পমাছা: জপরনা পবিম জং মৃত আব্দুল িফুর ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৪৯২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৮৯ পমা: আসরাফ পমাল্যা পমা: বাপরি পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৫৪৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯০ সমাছাোঃ জা ানারা সবগম সতাফলের সমাল্যা মল িা গৃল নী বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 7793083218 01738971167 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯১ পমা: মিরম্নল সরদার পমা: সামরছল সরদার ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৮৪৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯২ পমাছা: সাপবনা খাতুন জং পমা: ইসরাইল পশখ মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯২৪৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৩ পমাছা: মপলনা খাতুন জং মৃত রপশদ পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৮১৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৪ পমা: রাজ্জাি পমাল্যা মৃত আফসার পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৯৯০২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৫ পমা: পরন্টু পমাল্যা মৃত লপতব পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৯০৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৬ পমা: রাপজবুল ইসলাম পমা: িাওসার পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭০০০০১২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৭ পমাছা: সাথী িার ীন জং পমা: শািাদত পিা: মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৮৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৮ পমা: টিন পবশ্বাস পমা: আজমত পবশ্বাস পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৬৩৭ 1952413568 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৪৯৯ পমাছা: পনছারন পনছা জং পমা: আবু বক্কর মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৬২৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০০ পমাছা: িাপসনা খাতুন জং পমা: কুদ্দুস পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭৭৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০১ পমা: আিরাম পমাল্যা মৃত িারশম পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৩৭৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০২ পমাছা: িাজল পবপব জং মৃত জামাল উপিন মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭৬৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৩ পমা: ততয়ব মন্ডল মৃত জপন মন্ডল পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৪২৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৪ পমা: শারয়ব মন্ডল মৃত মপমনপিন মন্ডল ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৩৬১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৫ পমা: পিালজার পমাল্যা মৃত আবুল িারশম পমা: ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৪০৬ 1703783393 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৬ পমা: পলয়ািত আলী পমা: সাপদবার পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৬৮৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৭ পমা: বািাজ উপিন পমা: দলীলউপিন সরদার ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৭৪২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৮ পমাছা: সুপফয়া খাতুন জং মৃত রারশদ পমাল্যা মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৯৮৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫০৯ শামীমারা সাথী জং মৃত মুপজবুর রিমান ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ২৬৯২৬১৮৫৬৭৪৬৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১০ পমাছা: লাল মপত জং মৃত মারলি পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭৮৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১১ পমা: ছররায়ার পব: মৃত পনিা লপিন পব: পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮০৪১০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১২ পমাছা: পসাপখনা খানম জং আব্দুস সামাদ পব: মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৪৪৪ 1742938680 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৩ পমাছা: আরনায়ারা জং ইউনুস আলী ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৭৯৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৪ পমা: দবীর পব: মৃত আইনউপিন পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫২৫৭০৪১২০৩১৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৫ পমা: শুরফুল ইসলাম আপমর মুপন্স ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৯৩৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৬ পমা: জাফর পমাল্যা মৃত পসরাজ ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭২১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৭ পমা: আ: কুদ্দুস মৃত ইসরাইল ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৬৫০ 1793283603 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৮ পমাছা: ফুলমপত জং রপশদ পমাল্যা মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০২০৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫১৯ িাাপমদ মন্ডল মৃত িপন মন্ডল পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৩২০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২০ পফররাজ পশখ খপলল পশখ ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৯৯৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২১ মরনায়ারা পবিম জং িামরম্নল মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৫৮৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২২ সমাছাোঃ লরনা সবগম জব্বার সমাল্যা মল িা গৃল নী বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 5543093826 01957028580 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২৩ ছালকয়া খাতুন সমাোঃ নলবয়াি খান মল িা গৃল নী বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 5543252943 01923353427 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২৪ রুলবয়া খাতুন তলপবর সমাল্যা মল িা গৃল নী বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 2393068222 01716552754 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২৫ র্াবলু ফপির রপশদ ফপির ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৭৬০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২৬ সাইফুল ইসলাম মৃত আপদল উপিন ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৩০৭ 17774299351 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২৭ আপজনা পবিম জং পমরম্ন পময়া মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৭৭৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৫২৮ সাপি পশখ পফলু পশখ পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৮৬৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫২৯ দবীর পিারসন মারজদ পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৭৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩০ রাপজয়া জং িপববার পমাল্যা মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৮৬০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩১ আপতয়ার রিমান মৃত আ: িপন পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৮৫৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩২ িীতা রানী জং কুমাররশ চন্দ্র পব: মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৫৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৩ মুরাদ পিারসন আিাম্মদ পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৫০৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৪ জাপিদা পবিম জং মৃত মুজাম মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৫৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৫ মারজদ পমাল্যা মৃত শপিদ পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৭৪২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৬ পজলস্নুর রিমান আ: রাজ্জাি পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৭৪৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৭ পরিন পিারসন মৃত রাজ্জাি পমাল্যা পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮২৯৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৮ আপছয়া পবিম জং আ: আপজজ পমাল্যা মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৬০৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৩৯ পমা: ফরমান পমাল্যা পমা: পিয়াম উপিন পুরম্নষ বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৭০৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪০ িতরী পবিম জং শািাবাজ পমাল্যা মপিলা বুজরম্নি শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৪৭৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪১ আঃ িি আনার উপিন পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪২ রাপজয়া িার ীন মৃত ছারয়ন পমাল্যা মপিলা বুজঃ শ্রীকুন্ডী ০৯- চাউপলয়া ১৯৭০৫৫১৫৭২৭০০০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৩ আজাদুল পমাল্যা পসরাজুল পমাল্যা পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯২০৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৪ মাছুদ মন্ডল িফ্ফার মন্ডল ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৩৬২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৫ পরজাউল ইসঃ  - আঃ সালাম ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৮০ 1871210098 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৬ ফপরদা - জং জালাল মুপন্স মপিলা চাদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৩২১৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৭ ইব্রাপিম  - মপফজ পময়া পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪২৯৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৮ পিালাম রসুল - এনারয়ত পময়া ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৩৩৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৪৯ মপনরম্নল - সামাদ পবশ্বাস ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৪৪০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫০ আবুল িনী পময়া - মপফজ পময়া ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪৪৯৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫১ বাবুল পশখ - ফরমান পশখ ।। & ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬১৯৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫২ িান্না পবিম - রাজ্জাি পবঃ ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৯৪৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৩ ছরবদা খাঃ - তপরকুল ইসঃ ।। ঐ ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৬৬৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৪ নাজমুল রপফি পশখ ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৬৩২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৫ সাবানা - নাপছর পমাল্যা মপিলা বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫২০৫১২৬৮১২ 1935204720 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৬ আপিদুল - শপিদ পবঃ পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৯৬২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৭ রন্জু িাজী - জালাল িাজী ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ২৬৯৯০৪০৭১১২৪৩ - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৮ ইবাত - ছররায়ার ।। & ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৬৭৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৫৯ শুকুর পশখ ইপিস পশখ ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৬৩১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬০ পিারলজান পবপব - মারলি পশখ ।। জুইতারা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৭৯১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬১ নাপজম পমাল্যা - মান্নফ পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৭০১৯৩০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬২ মপনরম্নল ইসঃ - নুরনবী ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৭০১৮৭০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬৩ বাবু পবঃ - ইছািাি ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৯১৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬৪ মপনরম্নল জপলল ।। চাদপুর ৫ চাউপলয়া পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬৫ পজয়াউর - আমজাদ ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৩৫৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬৬ তুজাম মারলি ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৪৮১০৯ 1798778832 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬৭ পবলস্নাল পশখ- পমাতরলব ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৩২৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৬৮ কুবাদ পমাল্যা আিম্মদ পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২২৮৫৪৯২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৫৬৯ রাপশদা - আজাদ পমাল্যা মপিলা বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯১৭৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭০ পমলন - বাপরি পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৫০৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭১ নুর ইসলাম - ইমান পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭২ লাল পময়া - সররায়ার ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৫১৬ 1827933718 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৩ মপনরম্নল  - এসম আলী ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ১৯৯৪৫৫১৫৭২৭০০০০০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৪ রমজান- পরাসত্মম পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০২০০ 1780415569 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৫ শির আলী- পচৌধর পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০১৯৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৬ আরবদ আলী- আফতাব উপিন ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১১২২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৭ িপবর পিারসন- ছারয়ন উপিন ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১২২০ 172137560 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৮ িাসান আলী- আমজাদরিারসন ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৭৪ 1631196085 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৭৯ বাকু মন্ডল- পসপিি মন্ডল ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০২৪৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮০ রমজান পবশ্বাস- মুজাম পবশ্বাস ।। জুইতারা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৩৪৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮১ লা লু পময়া- পতাতা পময়া ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০১৮৫ 167657651 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮২ িারম্নন - ছররায়ার পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৩ আরবদ আলী- পিালাম ছিার ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০৯৪ 1843543475 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৪ সুজন পিারসন- জাপিররিারসন ।। জুইতারা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১৩৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৫ সুরম্নজ ধলুপময়া ।। পঘািানাছ ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০২১১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৬ ইউনুচ মন্ডল- িাররজ মন্ডল ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০২১২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৭ আবুল িারশম- পিাঃ পিারসন ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৯০৯ 1766404209 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৮ শির আলী- বাপর পমাল্যা ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮১০৭৬ 1767817544 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৮৯ জপমর - পিালাম পিারসন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯০ পমাতারির পশখ - ছারয়ন পশখ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫১৫৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯১ পতািারিছ - িাপনফ পশখ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৩৯৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯২ ইয়াকুব - আপজম পশখ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫০৯৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৩ আিরামুল ইসলাম - ছানার উপিন ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৪২০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৪ তারির পশখ- ছারয়ন পশখ ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫১৫৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৫ পমািাম্ম্দ - িাপমদ পবঃ ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৬ সাদদাম - বপদ আলম ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৭ বাবু মাষ্টার - ইবাদত ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৮ নারয়ব আলী - খারলি পমাল্যা ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৫৯৯ মুরাদ পিারসন - আঃ সালাম ।। জুইতারা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৪৩০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০০ চানপময়া - শাি আলম ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৭০০০১০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০১ পমাজারির - রপশদ ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮২৪২৪ 1956622012 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০২ আয়নাল ফপির - মারলি ফপির ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬২৯৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০৩ ইসলাম - মারজদ পবশ^ুাস ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭৭১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০৪ পচতন পশখ - আরলি পশখ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৫৬৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০৫ আমরজদ পমাল্যা - আতািার পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৬৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০৬ জপলল পমাল্যা - বািদুর পমাল্যা
।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৬৬৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০৭ িামরম্নজ্জামান - ছামাদ পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৭৩১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬০৮ ফারতমা - লপতফ পমাল্যা মপিলা পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৩৯৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৬০৯ পফররদৌপস খাতুন - আঃ বাপরি ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৯৮৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১০ সারলিা- ছত্তার ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১১ পিনান পশখ- িারম্নন পশখ পুরম্নষ শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১২ ওিাব মুপন্স - পমাতািার ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৩ পশিন পিারসন - রপিম পমাল্যা ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫২৫৭০৯১৫৭২৬৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৪ রবীন্দ্র নাথ - মরনাির চন্দ্র ।। চাউপলয়া ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৯৮৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৫ রপফি পশখ  - পচৌধর পশখ ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬১৩৬ 1969258328 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৬ পমাপমন - তসরয়দ আলী ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৭ িারম্নন পশঃ - ইছািাি পশঃ ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০০০০০৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৮ জাপিরন - পিং  এলামদী মন্ডল মপিলা বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ১৯৭৮৫৫১৫৭২৭০৩১১৯১ - পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬১৯ িারদর - পমাপমন পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২০ পিাসরনয়ারা - পবছামুপন্স মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২১ মপরয়ম - পিবপরয়া মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭ 1904644474 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২২ ফরমান পমাল্যা - আবজাল পমাল্যা পুরম্নষ ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৪৪৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৩ তসয়দ ফপির - এদন আলী ।। শ্রীকুন্ডী ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮২৯৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৪ কুলছুম পবিম - জপরফ পবশ^ুাস মপিলা বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৫৯২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৫ পসানাই পবপব - জাফর পমাল্যা ।। জুইতারা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭০৬৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৬ শাপিদ মন্ডল - রারিন উপিন পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০০৫৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৭  আল মামুন - বািাজ উপিন ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮২৫৮৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৮ পিকুল পবশ^ুাস - মপজদ পবশ^ুাস ।। চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫৯৩৪ 1732325143 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬২৯ ছররায়ার - পমাজারির পবশ^ুাস পুরম্নষ ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪০৫৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩০ নারয়ব আলী - মপতয়ার রিমান ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪১৪১ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩১ পমাঃ বাচ্চু - ছররায়ার ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৪১৪৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩২ মািাবুর পশখ - সাপিদ পশখ ।। ধলিরা ৫ চাউপলয়া ১৯৯০৫৫১৫৭২৭০০০০০০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৩ শপরফুল ইসলাম- আিবর পমাল্যা ।। মাপলগ্রাম ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭৮৯২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৪ িারম্নল পবিম - পনৌরসর আলী মপিলা পশপরজপদয়া ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৫৬৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৫ ছায়রা পবপব - মাসুম পবলস্নাি ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ২৬৯৪৮১১১১২৩৬০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৬ ইপিস আলী - আপমর খাঁন
পুরম্নষ চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৫০৬০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৭ সমাোঃ ইনছার সমাল্যা আন জ সমাল্যা পুরুষ গৃল নী ধি রা 6 চাউপলয়া 8693132105 01817346819 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৮ ততমুর সদ ডার - আিবর সদ ডার পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৩৩৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৩৯ পমপরনা িার ীন - মৃত- বাবলু পময়া মপিলা বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৯৩৬৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪০ জহুর আলী - লপতফ পমাল্যা পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৩৬২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪১ রপি্উল পমাল্যা - পিালাম ছররায়ার ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭৯৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪২ পমাতারলব - মািাত্তাব পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮০৫৭৮ 1933663289 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪৩ টিপু - আপমন উপিন ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৮৮৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪৪ তাসপলমা - ছবদুল পশখ মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২১৪৯ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪৫ রম্নরিাল মপফজ পুরম্নষ ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪৬ আফসার পমাল্যা মপতয়ার পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৬১২ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪৭ আজাদুর পমাল্যা - পসরাজুর পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯২০৪ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৪৮ নারয়ব আলী - আসিার পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৮৩৫ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৬৪৯ সমাছাোঃ লিিা পারভীন ইমারত মল িা গৃল নী বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 8676575163 01725930696 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫০ সারিব আলী - ছররায়ার পমাল্যা ।। বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৯৭০৬ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫১ পরপজয়া - আনার উপিন মপিলা ধলিরা ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৪০৫ 1723371486 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫২ পমািন - জপলল পমাল্যা পুরম্নষ বুজঃ শ্রীকুন্ডী ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৮৫৪৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৩ জমুনা রানী- রপঞ্জত কুমার মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৭২৫৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৪ িাপনফ - িপরম পমাল্যা পুরম্নষ ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮৪৪৪৮ 1731090988 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৫ আলীয়ার রিমান - পমাবাররি পমাল্যা ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৭৬৭১৩ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৬ পররিনা জং  পজাবান পশখ মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৭ পদালাল পমাল্যা ছারলি পমাল্যা পুরম্নষ চাদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭২৮ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৮ পিারলজান পবপব- মারলি পশখ মপিলা জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৫৯ পমাছাঃ ছবুরা পবিম পমাঃ ইউনুস পশখ ।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬০ আংগুরী পবিম মঙ্গল পমাল্যা
।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬১ নূরজািান পবিম মৃত পিলাল উপিন ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬২ পমাছাঃ ছায়রা খাতুন মৃত আপজম উপিন ।। জুইতািা ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৩ মাজু পবপব িাপফজ
।। পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ 1746376572 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৪ আপফয়া খাতুন জপলল ।। কুপিলা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৫ আপবরন পনছা  মৃত িাপনফ  পবঃ ।। পিাপবন্দপুর ২ চাউপলয়া ২৭৬১৬০ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৬ পিালামনাবী পতজারত পমাল্যা
পুরম্নষ পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৭ িাপবজার রিমান বািাজ উপিন ।। মুছাপুর ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৮ অপজফা পবপব মৃত িাপনফ
।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৬৯ পখারদজা পবিম  আছাদউলস্নাি মপিলা পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭০ মপরয়ম পবপব নরবর পময়া ।। পঘািানাছ ৩ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭১ সমাোোঃ সরানকয়া সবগম আোঃোমাদ মলিক মল িা গৃল নী িাঁদপুর 4 চাউপলয়া 3727620142 01790678268 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭২ ছায়মপন খাতুন মান্নান মপিলা চাঁদপুর ৪ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৩ সমাোঃ  ায়বাত আিী লেরাজ লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর িাঁদপুর 5 চাউপলয়া 9574271582 01765777615 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৪ িারপ ন পরাসত্মম পমাল্যা মপিলা চাঁদপুর ৫ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৫  রব খাতুন আনছার মন্ডল ।। ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৬ ঠান্ডা বড়ু পমাসরলম পবঃ পুরম্নষ ধলিরা ৬ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৭ সমাোঃ ওেমান সমাোঃ আবু োইদ পুরুষ লদনমুজুর ধি রা 6 চাউপলয়া 8227952333 01777624067 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৮ সমাোঃ মলনরুি লবশ্বাে সমাোঃ ইনছার লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর ধি রা 6 চাউপলয়া 4643118286 01302668433 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৭৯ কুলছুম পিালাম নবী মপিলা পিায়ালখালী ৭ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮০ সুপনল পূন ড চরন পুরম্নষ শ্রীকুপন্ড ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮১ অতুল অপধিারী িপরিদ অধীিারী ।। শ্রীকুপন্ড ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮২ শাপিদা পবিম আ: ছত্তার মপিলা শ্রীকুপন্ড ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮৩ অপজত অপধিার নন্দ অধীিারী পুরম্নষ শ্রীকুপন্ড ৮ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮৪ বসারত  পমাল্যা মৃত আরশাদ পমাল্যা ।। বুজরম্নি শ্রীকুপন্ড ৯ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮৫ সমাোঃ োইফার মন্ডি সমাোঃ মান্নান মন্ডি পুরুষ লদনমুজুর বুজোঃশ্রীকুন্ডী 9 চাউপলয়া 5515727279421 01768071363 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯



৩৬৮৬ নূরজািান পবিম মৃত তসরয়দ আলী
মপিলা  পনপিমত্মপুর ১ চাউপলয়া ৫৫১৫৭২৭ 1631182335 পমা: িফ্ফার পমালস্নুা ১৮২৩২৮৪৪২৯

৩৬৮৭ জান্নাপতখাতুন জঃরমাশারফ মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০৯৮ 1748738608 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৮৮ ইিবাল ইয়াপমন পুরম্নষ শ্রপমি লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৫৩৮ 1775640824 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৮৯ সমাছাোঃ পারুি আ নম্মদ সমাল্যা মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ২৮৪২৭৭০৭৬৬ ১৯১৫৩৬৫৭১৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯০ তুষানুর আলীআিবর ।। শ্রপমি লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০৩৯ 1783206473 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯১ নুরইসলাম সালামফপির ।। শ্রপমি লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৬৪৭ 1759439611 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯২ আজির ফুলরমাল্যা ।। শ্রপমি লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৭২১ 1789145887 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৩ পরনারবিম জঃআপজজার মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৪৬৬ 1784577934 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৪ মরমনা জঃসালামমন্ডল ।। শ্রপমি লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৮৭০ 1786302181 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৫ সমাোঃ িা ারুি ইেিাম সিখ  ালদে পুরম্নষ শ্রপমি লস্কারপুর জিদল ৭৩৪২৮৩৪৩৭৬ ১৮৯৬৬৭১৬৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৬ পলপিখাতুন জঃরমাদারের মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৭২৩ 1734089750 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৭ রপঙ্গলাখাতুন জঃসুলতানপবঃ ।। গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৩২৭ 1799803710 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৮ ধপনআিতার জঃআবুিালাম পুরম্নষ শ্রপমি মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৬৯৯ সঞ্জয়নন্দী পিং- সুপশল পুরম্নষ শ্রপমি মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২৯৯ 1850183837 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০০ আপছয়া মৃতলুিমানমুপন্স মপিলা গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৪৬০ 1764254809 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০১ রুিাপলখাতুন জঃখারয়রমৃধা ।। গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৬২৪ 1833738312.00 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০২ পমারমনা জঃরিালামআলী ।। গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫১২৮ 145055778 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৩ পজয়া সামরসলরমাল্যা পুরম্নষ শ্রপমি পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫১০৮ 1741544779 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৪ জািানারা জঃমপসয়ার মপিলা গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫১৩০ 1745055774 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৫ সফুরা জ-আিতার ।। গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫০৮৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৬ আলমরমাল্যা পিতা-মৃতিালুরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ লস্করপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০১৭৬০ 1789060297 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৭ িাওয়ারবিম পমাঃএরশাদ মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৬৬৩২ 1670057693 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৮ ফাপতমা সাইফুল ।। গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৫৫০৮ 1703755216 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭০৯ জুসনাখাতুন ছপমর ।। গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৫২৪৫ 1852778196 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১০ সাইফুলইসলাম পবলাতআলী পুরম্নষ কৃপষ পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৫৫১০০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১১ চম্পাখাতুন সাত্তার মপিলা গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৫১২৯ 1753453181 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১২ িপররতাষপবশ্বাস পনরািদপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬০৫১ 1776619303 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৩ ছরলমান পবশ্বাস পিতা মৃতজপললপবশ্বাস ।। কৃপষ লস্করপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৮২৪ 1756924025 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৪ পরারিয়া তহুর মপিলা গৃপিনী লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৪৬১ 1798174685 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৫ তফপসর িাপফজুর পুরম্নষ কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭১৯২ 1710448226 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৬ সাপফয়া ফজলু মপিলা কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৭৭০ 1790562227 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৭ পরজাউল ঝড়ু পুরম্নষ কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৪৩৯ 1721547275 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৮ লাপিখাতুন মারুফা মপিলা কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৭৭১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭১৯ বাচ্চুপময়া আবুল পুরম্নষ কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৫১৮ 195540820 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২০ িপবর মপফজ ।। কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৭২ 139923575 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২১ িাপজিাপবব িারসম ।। কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৪১৪ 124800532 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২২ বুপলখাতুন মান্নান মপিলা কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৩৮৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২৩ পজািরা ছদরউপিন ।। গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২৯৫ 1793260675 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২৪ আরমনাখাতুন পলািমান ।। গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৩৬১ 1736167311 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২৫ আরলারানী পচত্ত ।। কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২৫৬ 1784616825 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৭২৬ ঠান্ডুপবপব ইনজাল ।। কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৫১৯ 1721465444 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২৭ িাজল নবীর পুরম্নষ কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৩৭৫ 1714289994 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২৮ সত্তারমন্ডল মৃতরমাবারিমন্ডল ।। কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬০৯০ 1866773506 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭২৯ সাপবনাইয়াসপমন পমাঃআমজাদরমাল্যা ।। গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫১০৬ 1741865937 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩০ আলীিপরম মৃতমনাপময়া ।। কুপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২১৮ 1748108567 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩১ পবলারয়ত আফছারউপিন ।। কুপষ পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৯৭২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩২ রাজ্জািরমাল্যা মামসুরিমানরমাল্যা ।। কুপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৬৭৪ 1854744882 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৩ পিালজার পুলপময়ারশখ ।। কুপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৫৩১ 1766557408 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৪ নরবলা রাজ্জািরমাল্যা মপিলা গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬১৭২ 954377918 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৫ িতপর পমাজাফাফরপবঃ ।। গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫২২৬ 1742471437 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৬ পরপজয়া িাররজআলী ।। গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৪৪৫ 1858866899 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৭ ফটিি মিবুল পুরম্নষ গৃপিনী পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫০১০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৮ শপিদপবশ্বাস সামাদপবশ্বাস ।। কৃপষ পশমুপলয়া জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫১০৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৩৯ খপললুররিমান মৃতনাপছরিাজী ।। কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৩০২ 174549041 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪০ নাজমা িামালরিারসন মপিলা গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২৬৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪১ ছারলিা িালুপময়া ।। গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৪৪৭ 776529616 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪২ র্রিন্দ্রনাথপবশ্বাস িাজাপরলালপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৯৭৮ 17590457463 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৩ ফুলমপতরবিম আঃমান্নান মপিলা গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২৮০ 1828539842 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৪ বাসুরদবপবশ্বাস তারািদপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৪২৩ 1725188016 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৫ শপরফাখাতুন মৃতখরলিপময়া মপিলা গৃপিনী মাধবপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬২৬৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৬ রাজ্জািপশিদার মৃতমাপলিপশিদার পুরম্নষ কৃপষ লস্কারপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৭০৫ 1933542484 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৭ আরনায়াররিারসন আপজজপবশ্বাস ।। কৃপষ*২ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৩১২ 1843071851 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৮ পমাঃমজনুপবশ্বাস মৃতরখাশরদল ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৩০৮ 1750743606 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৪৯ পমাঃদুলাল মৃতআপমনউপিন ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৩৩৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫০ িপবতাখাতুন জঃআমজাদ মপিলা কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৫০৭ 1793075281 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫১ ওপিদরমাল্যা মৃততাপবছা পুরম্নষ কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৯৭৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫২ িরুনাপবশ্বাস জঃমৃতঅমূল্যপবশ্বাস ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৪৮০ 1722623907 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৩ রীতারাণীপবশ্বাস শপচন্দ্রনাথপবশ্বস মপিলা কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৯৫৭ 1708626359 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৪ পবমানকুমারপবশ্বাস িররন্দনাথ পুরম্নষ কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৪৫৩ 1706115467 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৫ পমাঃরিালামনবী মৃতওরমদপবঃ ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৯৪৪ 1935209916 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৬ পমাঃজাপিদুল মৃতবারিপবঃ ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৭৬১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৭ শন্তনারপন মৃতসপন্ডত ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৯৪১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৮ নুরজািান মৃতমািাতাব মপিলা কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৮৬৩ 1730691087 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৫৯ পজরলখা মৃতিপরম ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৯৩২ 1884419730 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬০ জািানারা মৃতইসমাইল ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৭১২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬১ মরনায়ারা মৃতমপফজ ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৭৮৭ 1771740762 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬২ শপিনাখাতুন ফজলররিমান ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৭১২ 827255727 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬৩ পমাঃরটািন মৃতরখারশদ পুরম্নষ কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬১১ 1879877828 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬৪ িাজল আবুতুিসর ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬৫ পমাঃতালপমরশখ মৃতরমাতালব ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬১২ 1950128683 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬৬ সফুরা মৃতররাস্তম মপিলা কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬২৩ 1705051202 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৭৬৭ পমাছাঃর্াপলয়া মৃতরমাতারলব ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৮১২ 1862147870 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬৮ লািীিার ীন জািাপঙ্গর ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬৬৪ 1775006955 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৬৯ রাপজয়া পিরারমাত ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭১৯৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭০ পমাঃপবল্লালরিাঃ মৃতওসমান পুরম্নষ কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬৯৯ 1883175024 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭১ পমাঃফরদুল িওসার পুরম্নষ কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৪২১ 1795872992 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭২ পনলয়চন্দ্রপবঃ মৃতসুররন্দ্রনাথ ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮০০০৩ 1746036246 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৩ চারমলী মৃতওমরআলী মপিলা কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৬০৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৪ পমাঃরমামররজ আশানরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮২৫৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৫ নরীরন মৃতজালল মপিলা কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৯৮০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৬ োলমন েরদার তুরফান েদ িার পুরম্নষ কৃপষ পবল আিপস জিদল ৬৮৯২৮১৬৬৯২ ১৭২৬৫১২২৩৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৭ জারবদ ওয়ারজদ ।। কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৬৮০ 1798778858 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৮ পিাসরনয়ারা রপফকুল মপিলা কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৭৯ পমাঃিওসার নওরশর পুরম্নষ কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৫৭২ 195522059 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮০ ওপিদুল আঃরাজ্জি ।। কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৬৯১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮১ িাপস পবিম জঃ শপফকুল ইসঃ সরদার মপিলা গৃপিনী পবি আিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৩৭৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮২ সাজু পবপব এনারয়ত উল্লাি ।। গৃপিনী পবি আিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭১৭৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৩ মরনায়ারা স্বামী পরিন পশিদার ।। গৃপিনী পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৬৪৭ 17273497 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৪ পমাঃপবল্লাল পিারবান পুরম্নষ কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৪১৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৫ পমজানরিারসন আঃিাপমদ ।। কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৮৭৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৬ পমাছাঃতিপমনা শিরআলী মপিলা কৃপষ নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৭১৮০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৭ নাজমুলিাসান মপিউপিন পুরম্নষ কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮১২৭ 1682498494 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৮ আল্লাদী বাবরআলী মপিলা কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮১২৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৮৯ সারলিা মৃতিন্তাজ ।। কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭০৫১ 1995805301 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯০ িাপমদা মৃততপজবার ।। কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৮৩০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯১ পফররাজুররিমান মৃতিারসম পুরম্নষ কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭০৬৬ 1835118915 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯২ পরিনা মপনরুল মপিলা কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭০৬২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৩ পমািতাদুল ছব্দালরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৭১৭ 173440122 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৪ পমাঃতিববার িাপনফ ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭২৪০ 1767637782 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৫ আবুবক্কারপবঃ পমাঃইয়াকুবপবঃ ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭০৭৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৬ আঃআক্তাররিারসন আঃরাজ্জাি ।। কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৬১ 1720696570 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৭ পমাছাঃিাসনা স্বামী- তাপরকুল মপিলা কৃপষ পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৪৭৯ 1771740631 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৮ পমাঃততয়বআলী পনিাজউপিন পুরম্নষ কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৬০৯৩ 1704818880 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৭৯৯ ইমামুলরিারসন বাদশা ।। কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৬৮৭৮ 17825523356 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০০ নাজমুলিাসান লপতবরমাল্যা ।। কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৮৯২২ 1621911225 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০১ সারমলাপবপব িাপববুর মপিলা গৃপিনী পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৮৯২৮ 1874313749 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০২ জারিদা িাপববুররিমান ।। গৃপিনী নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৪৯২৪ 1861848505 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০৩ আপখরন পখাশরদল ।। গৃপিনী পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৭৭৮০ 1749037096 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০৪ সািারাখাতুন মিবুলরিারসন ।। গৃপিনী পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪০০০০০৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০৫ সুপফয়ারবিম উপজরআলী ।। গৃপিনী পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৭৭৩০ 1860765733 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০৬ উজ্জলরিারসন ইসরাইল পুরম্নষ কৃপষ পবলআিাপছ জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৬৬১৩ 1725315261 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০৭ রপবন্দ্রনাথ মৃত পনরািদ পবশ্বাস ।। কৃপষ পবি আিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৯৮৫ 1761900302 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৮০৮ রুিাপলখাতুন িারশমরমাল্যা মপিলা গৃপিনী নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮২৫৫ 1735431326 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮০৯ সমাোঃ ইমারত ফলকর ইছািলি ফলকর ।। গৃপিনী নরপসংিাটি জিদল 824291919135 ১৮৯৩২২০২৭৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১০ সারিবআলী আজিারসদ ডার পুরম্নষ কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৯১৭ 1724782626 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১১ পমাছাঃশািানারাখাতুন মৃতআপমনুলইসলাম মপিলা গৃপিনী নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৬২৩ 1956636827 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১২ আরমনাখাতুন মৃতরিারসনপবশ্বাস ।। গৃপিনী নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৯৭৪ 1721756252 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৩ পমাঃিামরুলপবশ্বাস মৃতআরলিপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৬৮৬৪ 1629990262 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৪ নুরজািান আবুবিরপবঃ মপিলা গৃপিনী পবলআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭২২৩ 1850390673 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৫ নাপছমাখাতুন আবুলিালাম ।। গৃপিনী নরপসংিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৮৪৬৭ 195119685 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৬ আরমনা খাইরুল ।। গৃপিনী পবিআিপছ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৭৪৯২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৭ রারবয়া সবুর আলী ।। গৃপিনী জিদল*** জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০০৭৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৮ মারজদরমাল্যা িরশউল্লাি ।। কৃপষ জিদর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৩৪৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮১৯ আসমাপন আপতয়ার মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৯৪২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২০ কুলসুমপবপব শপিদুল ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০১৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২১ পমাঃরিালামনবী পমাজািার পুরম্নষ পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৯৪৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২২ পমাঃফারুিরিারসন আলতাফরিারসন ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৮২৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৩ পবউটিখাতুন শপিদুলইসলাম মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০১৫২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৪ রাজ্জািরমাল্যা শাবাজুদ্দুন পুরম্নষ পদনমুজুর জিদল জিদল ২৬২৭২০৬৫৭১০৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৫ সমাোঃ সমাস্তাক নুরুি আমীন সিৌধুরী ।। পদনমুজুর জিদল জিদল 2691650169548 1754754095 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৬ আরনায়াররিারসন নপজরআিঃমুপন্স ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৬২৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৭ জাপিররিারসন পিয়ামউপিন ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৩৯৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৮ পরারিয়া জঃমৃত পিািাল পবশ্বাস মপিলা প ক্ষুি জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৩৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮২৯ িাপলমারবিম আপমররিারসন ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬৮৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩০ মপশয়াররিমান ইবাদতরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জিদর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৩৯১১৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩১ মরপজনা আবুিালাম মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০০৮৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩২ আতরআলী অপিলিীনরশখ পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৬১৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৩ আবুিালামপময়া তসয়দপময়া ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪৯৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৪ আপজবররমাল্যা আরয়নউপিন ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৭৩৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৫ িাপফজখাঁ মারলিখাঁ ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৭৫৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৬ জািানারা জপললরমাল্যা মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৩৮৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৭ িাররজ ফপির মৃত ইমান উপিন ফপির পুরম্নষ প ক্ষুি জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৫৪১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৮ আব্দুলিাইপবঃ পফলানপবশ্বাস ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৭৫৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৩৯ ইয়ারআলী আফসারপবশ্বাস ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৩৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪০  ানুমপত ফুলপময়ারমাল্যা মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯১৪৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪১ পমাশারফমপল্লি ওরছলমপল্লি পুরম্নষ পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৮৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪২ আপলমরমাল্যা মপতরমাল্যা ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৩৩৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪৩ মারজদ পিতা মজনু পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০৭০৮৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪৪ ইয়াকুবআলী ইমারতরমাল্যা ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬৯৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪৫ ছররায়াররমাল্যা আপমররমাল্রা ।। পদনমুজুর জিদর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৪২১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪৬ পমজানুরিমান আক্কাসআলী ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৭৭২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪৭ িপরমলকুমারপবঃ পদরবন্দ্রনাথপবঃ ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৭১৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৪৮ সাপিয়ারবিম আিবর মপিলা গৃপিনী র্াকুরপ টা জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৮৪৯ পনজামরমাল্যা নূররমািাম্মদ পুরম্নষ পদনমুজুর র্াকুরপ টা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯২০৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫০ মন্নুরশখ িওছাররশখ ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪৩৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫১ আবুতারলব আবুবক্কর ।। পদনমুজুর জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৭৫২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫২ লাপিখাতুন মপনরুল মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২২৫৯০৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৩ পমাঃরপফি পমাঃফজলুর পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৯৭৩২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৪ পমাঃদুদুরসখ আপছরউপিন ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৯৭৭১০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৫ ধলাপময়া মািমুদ ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৯৪৬৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৬ কুলসুম পবপব স্বামী- শপিদ পময়া মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪৭০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৭ পিমলতা  রবনপবঃ ।। গৃপিনী জ,পমরিািা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬০৫৮৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৮ রাজকুমার সুপধরপবশ্বা পুরম্নষ কৃপষ জ,পমরিািা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬০৭৪৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৫৯ শপিদমুপন্স নাপজরুল্লাি ।। কৃপষ জ,পমরিািা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫৯৮৮২০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬০ পমাঃবপশররমাল্যা মৃতরিয়ামুপিনরমাল্যা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৮৯০৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬১ পমাঃসত্তারমুপন্স মৃতমান্নানমুপন্স ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯০৮৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬২ আঃিপরমমীর মৃতমীরনবাবআলী ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪৭২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৩ পজসপমনখাতুন জঃবাবুপময়া মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০২৭৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৪ পমাঃিাপফজুরপবশ্বাস মৃতরিারসনপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৮০৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৫ পফররাজখালাসী মৃতসপফরউপিনখালাসী ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৮৫৪৭৫৩৪৫২০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৬ পমাঃছালামরমাল্যা মৃততারছরউপিনরমাল্লা
।।

কৃপষ জিদল
জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪৮৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৭ পমাঃনাপজরপবশ্বাস মৃতআরজানপবশ্বাস ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪৮০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৮ পমাঃআঃমারলিরমাল্যা মৃতপছপিিরমাল্যা ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৫৬৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৬৯ নুররমািাম্মদ পমাঃতারছরপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৩৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭০ তসয়দততয়বআলী মৃততসয়দওয়াদুয় পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬৫৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭১ তসয়দজািাঙ্গীরআলী মৃততসয়দআজািার ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৩৯২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭২ মুপশদাখাতুন পমাঃশপিদুলইসলাম মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪৭১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৩ সুপমিার ীন তসয়দপমতয়ার ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৩৯১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৪ কুলসুমখাতুন পমাঃপমজানুর ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৫৮৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৫ আফজালরিারসন পমাঃআবুলখারয়র পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯১১৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৬ পমাঃমুনতাজরমাল্যা মৃতমছরলম ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৫২৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৭ পমাঃইসমাু্ ইল মৃতআবুবক্কার ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪৭৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৮ সপখনাখাতুন আমজাদরিারসন মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৩২২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৭৯ িপবররিারসন আিবাররমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৫৬৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮০ পমাঃইপিসরমাল্যা পমাঃআফছারুিীন ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯১০৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮১ পসানা ান স্বামী মৃত শামরছল মপিলা প ক্ষুি জিদল জিদল পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮২ শাপিদাখাতুন পমাঃএরশাদ ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪৩৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮৩ মপজডনারবিম জঃমৃতপ কুরমাল্যা ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০২১৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮৪ িারুলখাতুন জঃরমাঃনজরুলইসঃ ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৭৪৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮৫ নপবরনরনছা লালনরমাল্যা ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০১৮২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮৬ ফপরদাখাতুন সপফরউিীনরমাল্যা ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪৩১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮৭ জািানারা জঃতপববররমাল্যা ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০০৮৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৮৮ পমাঃবুলুরমাল্যা আিম্মদরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ১৯৮১৫৫১৫৭৫৪০০০০০০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৮৮৯ পমাঃআব্দুলিাইরমাল্যা মৃতমারছমরমাল্যা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৭৬২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯০ খুপশ ডদাখাতুন জঃবাদশা মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৩৩৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯১ পমাঃনজরুলইসলাম আঃরাজ্জািরমাল্লা পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪০৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯২ পমাঃমান্নানরমাল্যা পখাররশদরমাল্যা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০১৯৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৩ পমাঃশপিদুলরমাল্যা পমাঃওসমানরমাল্যা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০০৩৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৪ পমাঃজামালপবশ্বাস মৃতিওছারপবশ্বাস ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৩৭৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৫ পমাঃরমাসরলমউপিন অরজদরমাল্যা ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৬ তাইরজল পিতা মৃত সুরুজ পময়া ।। জিদল কৃপষ জিদল 1757254062 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৭ পমাঃরিালামিপবর পমাঃিাররজপবশ্বাস ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৮৯৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৮ পমাঃসাপিদুররিমান পমাঃরিালামসররায়ার ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬১৪ 1754320898 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৮৯৯ পমাঃবাপরিরমাল্যা পিালামরিঃরমাল্যা ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০১৫৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০০ পমাঃউজ্জলরিারসন মৃতমিম্মদআলী ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৫২২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০১ রপিমা জঃআঃখারলি মপিলা জিদল গৃপিনী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৯১১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০২ তসয়দশওিতআলী মৃততসয়দরিরামতআলী পুরম্নষ জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪০১ 1734527572 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৩ আমজাদরিারসন ছপমরউপিনপবশ্বাস ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০২৪২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৪ মরনায়ারারবিম পরজাউলরমাল্যা ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০২৩০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৫ পিতাবপদ জবারশখ ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৯৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৬ পমাঃআলআিবর পমাঃআবুবক্কার ।। জিদল কৃপষ জিদল ৪৬২৪৯০৫২৪৭০৪৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৭ তসয়দমুস্তািআলী তসয়দরমাজ্জারম্মলআলী ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৩৮৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৮ পমাঃইজািারমপল্লি পমাঃইছাি ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯২০৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯০৯ দীিিপবশ্বাস মৃতসুপধরপবশ্বাস ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৭৮০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১০ পমাঃআঃিারদর িারসমরমাল্যা ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৩১০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১১ শম্ভ নাথপবশ্বাস মৃততিলাসপবশ্বাস ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৫১১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১২ নারয়বআলী আঃিফুরপবশ্বাস ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৩৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৩ পমাঃআক্কাছআলী পমাঃআঃআউয়ালপবঃ ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬৪৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৪ পমাঃআবুিালামরমাল্যা মৃতইাপিসরমাল্যা ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৮৫২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৫ পমাঃপছপিিপবশ্বাস মৃতশািাজউপিনপবশ্বাস ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৯০৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৬ আরবআলী জরবদপশিদার ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৭৫৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৭ পমাঃশপরফুল পমাঃআলীআিম্মদ ।। জিদল কৃপষ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪৬৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৮ ছারিরা জঃরমাঃছপমররশখ ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০০৪৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯১৯ পমাঃআমানরিারসন পমািাম্মদআলী ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০৭৮৫৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২০ আরপজনাখাতুন জঃআঃরাজ্জািপবঃ মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬২০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২১ ফারতমাখাতুন জঃনুরইসলাম ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯০৬১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২২ িাপতডিপবশ্বাস মৃতনীলিান্তপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৪০৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৩ দুলুপবপব জঃআমজাদপবশ্বাস ।। গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০২৫৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৪ মারজদাখাতুন মৃতবারিররচৌধুপর মপিলা ঐ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০২৮১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৫ নপজরফারাপজ মৃতিাপিমউপিনফারারপজ পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৮৮৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৬ পমাঃপলয়ািত মৃতরমাজারিররমাল্লা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৯৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৭ পমাঃশাজািানরশখ মৃতরিারসনরশখ ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৮৭৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৮ পরনািার ীন জঃসারিবরমাল্যা মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৩৪৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯২৯ পমাঃছারলি মৃতরিালামরিঃরমাল্য পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৯৬৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৯৩০ রাজুয়ারাখাতুন জঃপলটনরমাল্যা মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭২৭০০০০০৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩১ পমাঃছারলিরমাল্যা পিলালউপিনরমাল্যা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০১৯১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩২ মীরমানজাল মীরআব্দুলওয়াদুদ পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ১৫৯৪৩০৮৭০০৯২৫ 1942844784 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৩ পমাঃআরনায়াররিারসন পমাঃআবুতারির ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৫৩১ 1736167012 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৪ পমাঃইিবালরিারসন পমাঃনওরশদ ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬৪৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৫ পমাঃমপিউপিন মৃতআবুলিালাম ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬২৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৬ সুন্দরীখাতুন পমাঃআরখররশখ মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৩৪৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৭ আঃমারলি মৃতসাইদুর পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৬২৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৮ পমাঃরমাসরলমফারাপজ মৃতপশপিমালীফারাজী ।। কৃপষ জিদল জিদল ১৯৫৫৫৫১৫৭৫৪০০০০০০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৩৯ সািররিারসনপময়া পসরাজপময়া ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪৮৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪০ শংির িঙ্গাচরণ ।। কৃপষ জিদল জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৯৪০৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪১ জাফরপবশ্বাস মৃতরিারসনপবশ্বাস ।। কৃপষ জিদল জিদল পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪২ িাপসবুরইসলাম আশরাফআলী ।। কৃপষ জিদল জিদল পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৩ তপনমাআক্তার ফপসয়াররিমানপবঃ মপিলা -- জিদল জিদল পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৪ লালপময়া মৃতআপজবরপবঃ পুরম্নষ কৃপষ জিদল জিদল পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৫ ছপিনাখাতুন জঃধলাপময়া মপিলা গৃিীপন দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১০৬৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৬ রুিবান জঃরিন্দুরমাল্যা ।। গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৫৮৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৭ সুপফয়াখাতুন জঃমজনুরশখ ।। গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬৮০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৮ পমাঃমন্নুপময়া পমাঃনবীরখাঁ পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬৬৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৪৯ পমাঃমািাবুররিারসন িারসমরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬৩৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫০ তুতাপময়া আিমালরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬৯৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫১ সমাছাোঃ বলবতা খাতুন মানিক সিক মপিলা গৃপিনী তসয়দরূিাটী জিদল ৭৭৯২৭৩৪২৩৩ ১৮১৭০৫৪৭৭৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫২ পমাছাঃপশল্পীখাতুন জঃআলীআিম্মদ মপিলা গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪০৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৩ পমাঃপরজাউলরমাল্যা পিংমিবুলরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০২৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৪ িারজরাখাতুন জঃশমরসররমাল্যা মপিলা গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০৩০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৫ শুকুরপময়া মৃতিারতমরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০৭৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৬ আঃমান্নানখাঁ মৃতলপতফখাঁ ।। কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৯১২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৭ পশউপলখাতুন জঃমন্নুপময়া মপিলা গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০৪৩ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৮ পমাঃলুলুপবশ্বাস মৃতিামালউপিন ।। কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০৪১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৫৯ ফুল পময়া পিতা মৃত সুলতান ।। কৃপষ তসয়দ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪৩১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬০ উষারানী স্বাঃসুশান্তমন্ডল মপিলা গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১২৯২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬১ আরলামপত স্বাঃনজরুলরমাল্যা মপিলা গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৩৯১ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬২ রারিলা স্বামী পতাফারজ্জল ।। প ক্ষুি তসয়দ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪২০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৩ ওিাবরমাল্যা মৃতিাপিমরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৫২৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৪ পজাসনাখাতুন জঃবাচ্চুরমাল্যা মপিলা গৃিীপন তসয়দরূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০১২ 1792549960 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৫ পনিারী মৃতবকুল পুরম্নষ গৃপিনী দমদমা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬১১৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৬ নুরজািান কুদ্দুস মপিলা গৃপিনী দমদমা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৫১১৫৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৭ ছপবরন মৃতিাপফজার ।। গৃপিনী তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬১৮৪৬ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৮ নজরুল রিমান পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬১৭৯৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৬৯ পমাঃআপমরুলইসলাম পমাঃপসরাজুলইসলাম ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ১৯৯১৫৫১৫৭৫৪০০০০০০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭০ পমাঃররজাউলরমাল্যা পমাঃছরলমানরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬১৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০



৩৯৭১ পমাঃআরশাদরশখ মৃতরিমানরশখ ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬৪৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭২ আঃমান্নারমাল্যা আরলিরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০৮৪ 1747247849 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৩ পমাঃমুরাদপময়া পমাঃছরবদরশখ ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৬৪২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৪ পমাছাঃসালমাআক্তার ইয়াপছনরমাল্যা মপিলা গৃপিনী তসয়দরুিাটি জিদল ১৯৯৪৫৫১৫৭৫৪০০০১০০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৫ পমা: আপতয়ার রিমান পিং মৃত পমরছর পশখ পুরম্নষ কৃপষ তসয়দ রুিাটি জিদল পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৬ শপরফুলইসলাম িারসমরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০৯৯ 1739842134 পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৭ মপজদরমাল্যা িাপছমরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৯৮৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৮ পমাঃরিালাম মৃতিওছাররমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪৯৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৭৯ আপমনুররমাল্যা মারলিরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬২০৯২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮০ বক্কাররমাল্যা পমরছররমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৯৫৪ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮১ পমাছা: ছপবরন পনছা স্বামী- আ: আরলি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তসয়দ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৮৭৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮২ আবুিালাম মৃতরিকুফপির পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০২৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৩ পসানাইপবপব মপজদরমাল্যা মপিলা গৃপিনী তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১০২৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৪ পশিাবউপিন রারিনরশখ পুরম্নষ কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১২১৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৫ আফজালরমাল্যা পিন্দুরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৭৩৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৬ মিনপময়া িামালরমাল্যা ।। কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২১২৮ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৭ মঙ্গলরমাল্যা দপললউপিনরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৯৭২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৮ লক্ষণপবশ্বাস পবররন্দ্রনাথপবশ্বাস ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১২৮২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৮৯ জহুরনরনছা ছুরািরশখ ।। গৃপিনী দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১০১৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯০ িারুলরবিম মৃতিারুনাররপশদ মপিলা কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯১ নাপছমাখাতুন িাপলমরমাল্যা ।। গৃপিনী তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪২৭ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯২ র্পল খাতুন স্বামী- আ: িপরম ।। গৃপিনী তসয়দ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৩৮৫ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯৩ ছারলিাখাতুন নবাবরমাল্যা ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৭৪০ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯৪ নাজমা আশরাফ ।। গৃপিনী তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬১৪০৯ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯৫ আিম্মদরিারসন মৃতরমরছররমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ*৪ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৯৫২ পমাছা: িাপিয়া িার ীন ১৭৭৬৭৬৬৯৪০

৩৯৯৬ মিবুলরমাল্যা মৃতছপমররমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬০৯৮২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৩৯৯৭ ইসলামরমাল্যা মৃতমসরলমরমাল্যা ।। কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১০০৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৩৯৯৮ পমাঃবাবুলরমাল্যা মৃতএবাদুল ।। কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১১২৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৩৯৯৯ িারসম দপললউপিন ।। কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬১৯৭৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০০ পিনা িফুররমাল্যা মপিলা গৃপিনী দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১১১০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০১ বক্কার মঙ্গলরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১১১৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০২ মুক্তা খাতুন সমাোঃ আবুি সমাল্যা ।। কৃপষ জিদল জিদল ৬৪৪২৮৪৮২৩৭ ১৮৬৮৫৮৬৪৯৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৩ সালমাখাতুন তপববুররিমান মপিলা িপিনী দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১১৭৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৪ জারমনাখাতুন আিবাররমাল্যা ।। িপিনী তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২০০৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৫ পসরাজরমাল্যা মৃতরিলালউপিনরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ তসয়দরুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১৪৫৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৬ িারুনরমাল্যা মৃতইবাদুলরমৌল্যা ।। কৃপষ দমদমা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬১১৯৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৭ পদনুচপময়া আঃরাজ্জাি ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩২৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৮ মুক্তারপবশ্বাস আরলিরমাল্যা ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২২৭১২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০০৯ ইউসুবআলী িারমদরমাল্যা ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০৩৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১০ সারিবআলী মৃতিাপববুররিমান ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩৬৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১১ বাপিপময়া িওছাররমাল্যা ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩৪৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪০১২ োিমা খাতুন সকরামত েরদার ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ২৩৯২৯৬২৬২৩ ১৭৩২৯৩০৪২৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৩ বুধইপবশ্বাস মৃতশািাজানপবশ্বাস ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৭৯২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৪ পবল্লালরিারসন আিমলপবশ্বাস ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৭১৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৫ িাপমররমাল্যা ইবাদতরিারসন ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০১৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৬ রুিাপলখাতুন লুৎফররিমান মপিলা কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৪৩৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৭ রপিমাখাতুন আঃছালামরমাল্যা ।। কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৪৮২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৮ বাদশাপময়া মৃতপনিালউপিন পুরম্নষ কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২২৮২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০১৯ মািাবুররিমান আবুলরিারসন পুরম্নষ কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২০ পারভীনা আবু সমাল্যা মপিলা গৃপিনী জিদল জিদল ১৪৭৬৫৮৬১৯১ ১৭৫৮৯০৪৪০৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২১ আবুবক্কাররমাল্যা মৃতদপললউপিন পুরম্নষ কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২২ আসলামরিারসন িাররজরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ রূিাটী জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩৭৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৩ মারয়দাখাতুন আজিারপবশ্বাস মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৫৪৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৪ পজিাদুলইসলাম আবুলরিারসনরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩৬০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৫ ইিরামরিারসন আবুিালামরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২১৬৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৬ রারজিরমাল্যা নুরুলরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩৪৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৭ র্াপলমরমাল্যা মপতয়াররমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২২৭৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৮ সাবানাখাতুন নওরশরআলী মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২১৩৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০২৯ ফয়জুলইসলাম মিরলজরিারসন পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩০২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩০ পমাঃআলমিীর আজািারপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৮০৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩১ লুৎফররিমান পনিালউপিনপবশ্বাস ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৩৪৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩২ পসপলমরমাল্যা পিািাল ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৯৫২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৩ আবুলরিারসনপবশ্বাস মৃতরইচউপিন ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২২৩৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৪ বাদলীরবিম পমরছররশখ(৪,৫,৬) মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬২৪১৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৫ ছবুরা ইসরাঈল মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬২৩৯৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৬ সারবী আরবর ।। গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৬৭৩২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৭ পশউলী ইউনুচ ।। গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬২৫৫১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৮ িান্না নজরুল ।। গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৯৮৮৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৩৯ পমাপমন মৃত রারশদ পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪০ ছব্দুলরমাল্যা আরয়নুপিন ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৯৫৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪১ শপরফুল আরলি পমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪২ মুক্তাররিারসন ছব্দুলরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৩ শপিদুলইসলাম লু৭ফররিমান ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৪০১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৪ পিালামরমাস্তফা আঃরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৯০১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৫ খাপদজা স্বামী- ধলা পময়া মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৫৭৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৬ পমা: সাবু পিং আিবর পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৭ তারিরা মািাত্তাবরমাল্যা মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩০৩৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৮ মারজদা নাজমুলিাসান ।। গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩০৮০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৪৯ পিাসনা পমাঃমন্নুপবশ্বাস ।। গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৯৭৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫০ চাম্পা দাউদ ।। গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৭৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫১ আবুলরিারসন আপফলউপিন পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২১৬১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫২ বাচ্চুপময়া আবুরিারসনরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২১৬৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪০৫৩ আয়ুবআলী পতারাি ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২১৭০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫৪ আবুিালামরমাল্যা আপফলউপিনরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৪৬৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫৫ সমাোঃ  ালেবুর র মান সমাোঃ মলজদ লিকদার ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ১৯৫৪৩৯৭৬৬৫ ১৪০৯৭৪০২৫৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫৬ প্রফুল্লকুমার শাপন্তরাম ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৮৬২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫৭ আবুিালামরমাল্যা িাচুরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৭৫৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫৮ জািাঙ্গীরআলম মারলিরমাল্যা ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২২৩৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৫৯ নরবলা স্বামী ইব্রাপিম মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯০৫৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬০ পিালামছররায়ার মুনছুররশখ পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯০০৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬১ দুলুপময়া জব্বার ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৪১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬২ উত্তমকুমার দুলাল ।। কৃপষ রুিাটি জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬২৮৫৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৩ পজন্নািখাতুন আিবররিারসনরমাল্যা মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৪ মাপনিপবশ্বাস মৃতমপমনউপিনপবঃ পুরম্নষ কৃপষ রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৫ আলাউপিন মৃতমনতাজপবঃ ।। কৃপষ রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৬ পরপজয়াখাতুন মৃতরিমানরশখ মপিলা গৃপিনী রুিাটি জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৭ নওরশর পিতা জপলল পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৮ পমাছা: িাপছনাখাতুন স্বামী মুপজবার রিমান মপিলা ঐ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৩২৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৬৯ পিনা সারিবআলী ।। গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৪৬০৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭০ বড়ুপবপব িপবর ।। গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৪৫৫৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭১ নরবলা মৃতিামরুল ।। গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৩৪৯৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭২ িাপসনা মরফলফপির ।। গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৯৬৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৩ সাইদ শপফকুলরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪০৩১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৪ পিবলুপমর্া পমাতারলবরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪২৫৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৫ বক্কাররমাল্যা আত্তািরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪৮১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৬ পমাছাঃররারিয়ারবিম পিালামরিমান মপিলা কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯০১৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৭ মপফজরমাল্যা পছপিিরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৮৭০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৮ পমাঃঅপলয়াররিমান আিবররমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯১৪২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৭৯ স্বপ্না খাতুন স্বামী রপবউল ইসলাম মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪১৮৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮০ আসাদ মৃত িাওসার পশিদার পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮১ পমাঃবকুলফপির পমাঃমপিউপিনফপির ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৩৪৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮২ পমাঃপবল্লালফপির মৃতরারিনফপির ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৫১৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৩ পমাঃরফলুমুপন্স মৃতিাচুমুপন্স ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩২৮৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৪ পমাঃফরমান মৃতছামাদপশিদার ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৩৩৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৫ পমািতাররিারসনরমাল্য পিরামতরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৪৪৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৬ সপিনা স্বামী িাররজ পজায়ািডার মপিলা প ক্ষুি আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৭ রমজান িাপফজার মুন্সী পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৮ জাফররমাল্যা ছিালরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪৪১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৮৯ পমাঃপনয়ামতরমাল্যা ছব্দালরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪৩৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯০ সরকেনা খাতুন  ায়দার সমাল্যা মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৩৭৪২৮১২৮৭২ ১৭৮৪৬২৭৬১৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯১ পমাঃআপরফরমাল্যা মৃতছারয়নরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৩৪৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯২ আররাজপশিদার িওচারপশিদার ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৫২৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯৩ নুরুলইসলাম রপিমরজায়ািডার ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৯৫৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪০৯৪ পসািরাব তসয়দ আলী ।। কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯৫ পমাঃিপবররমাল্যা পনয়ামতরমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪৩৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯৬ জয়নাবখাতুন পিালামনবী মপিলা কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৯৬৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯৭ রুমা আপমরখা মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৫৮৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯৮ পশখাখাতুন পমাঃআয়ুবরিারসন মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৩৮৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪০৯৯ পমাঃছািাওয়াতরমাল্যা মৃতইমারতরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৫১০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০০ পরপজয়ারবিম আঃরাজ্জাি মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯১৫৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০১ িপলখাতুন পবল্লাল ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪১৫৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০২ মরনা সুরমান পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪১৬৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৩ পিাঃনবী সারলি পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪২০৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৪ খালদজা খাতুন সমাোঃ সগািাম সমাস্তফা মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৩৭৪২৯৩০৯৭১ ১৩১৬৮৯৭৮৬০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৫ জব্বার শািাদত ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪৩৩৯১৬৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৬ খপলল শমরসর ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৩৮৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৭ শপরফা সারিব আলী ।। গৃপিনী আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৮ নওরশর আপমরউপিন ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৮৯২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১০৯ পররিনা সািাওয়াত মপিলা কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৯১০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১০ শাপিনুর সত্তার মপিলা কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০১০৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১১ পিালাম মনরতজ পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৫৯৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১২ ইমদাদুল শািাদত ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪৭২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৩ শপরফুল রিমান ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৬০৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৪ পরজাউল পমনাজ ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪০৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৫ পররবিা শির মপিলা কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৭৫৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৬ রপিমা সত্তার ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৭৫৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৭ িারসম সামরছল পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৪৭৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৮ পিনা পসপলম মপিলা কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৭০৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১১৯ আক্কাচ পিতা িফুর পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২০ পসরাজুল পিতা রারিন ।। কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২১ বাদশা ছারবর ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৩০৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২২ পমাছাঃস্বপ্না জঃপছপিি মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৬০৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৩ আব্দুলখারলিরমাল্যা মৃতিাপমরউপিন পুরম্নষ কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৩৬২৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৪ পমাঃসাখাওয়াত পমাজািাররমাল্যা ।। কৃপষ আজমপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৪৯৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৫ মিবুল পিতা মন্তাজ ।। কৃপষ আজমপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৬ কুলসুমখাতুন মিবুলরিারসন মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৪৭১২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৭ আপমনুররিমান পিারসনপশিদার পুরম্নষ কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৮২০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৮ রপবউল পসািরাবপবশ্বাস ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৭৯২ 1813728055.0 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১২৯ রুিবান আশরাফুরইসলাম মপিলা গৃপিনী পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৫২১ 1914834657 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩০ নুরজািান পবিম স্বামী মৃত রারিন ফপির ।। গৃপিনী পছানপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩১ সমাোঃ আোঃ  াদী আক্কাে  লবশ্বাে ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ১৪৯২৯০২৪৩০ ১৭৯০৫৬২০২২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩২ পমাছাঃসপখনাখাতুন এলাপিপশিদার ।। গৃপিনী পখািডরছানপুর জিদল ২২২০১০৬০৩০১২০১০০ 1929121051 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩৩ ততয়বআলী আঃছারলিরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৩৬৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩৪ পমাঃআিবরপবশ্বাস বািাজুপিনপবশ্বাস ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬১৫৮ 1957171369 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪১৩৫ জনাবআলী মৃতআপজবরপবশ্বাস ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৭৬১ 1756828366 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩৬ আবুরজায়ািডার মৃতআপজবরপবশ্বাস ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৬১৮ 1762397639 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩৭ পমাঃআলমিীররিারসন রপিমরমাল্যা ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬১৩৯ 1734586372 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩৮ দ্বীনরমািাম্মদ আব্দুলিাপিমরমাল্যা ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৬৮৮ 1851575764 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৩৯ পমাঃওপিদমন্ডল মাপনিরজায়ািডার ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৯৮৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪০ ছত্তাররমাল্যা পমানতাজরমাল্যা ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৫০৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪১ সুজনরমাল্যা অপলয়াররমাল্যা ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৬১৮ 1796315015 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪২ সমাছাোঃ লরলজয়া খাতুন পাচু সমাল্যা মপিলা গৃপিনী পখািডরছানপুর জিদল ৬৮৯২৮০৫৩৭২ ১৭২৩০০২১১৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৩ রুিবানরবিম পমাঃচরলমানপশিদার মপিলা গৃপিনী পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৫৬৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৪ পমাঃআঃসামাদপবশ্বাস মৃতিারদরপবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৩১৯ 1798756067 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৫ িাপসনাখাতুন মুপজবরপবশ্বাস মপিলা কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৮৫৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৬ পবদানারবিম িাপমদুলরমাল্যা মপিলা কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৬০১ 1779742974 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৭ িাইপশিদার মৃতআপমরউপিন পুরম্নষ কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৬৬১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৮ লাইলী স্বামী মৃত িাপনফ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পছানপুর জিদল 1919451713 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৪৯ আরপজনা িান্নু ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৯৬০ 17838383677 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫০ রজবআলী মুপজবার পুরম্নষ কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৯৯৫ 1776635620 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫১ আপিনুরমুপন্স ইব্রাপিমমুপন্স ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৪৩৭ 1998287094 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫২ ইিবাল মুন্সী পিতা ফুল পময়া মুন্সী ।। কৃপষ পছান পুর জিদল 1713928004 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৩ মঙ্গলপশিদার িারছদপশিদার ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৬৬৯ 1729040018 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৪ পমাঃমপিদুলইসলাম দপবররমাল্যা ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৭৭৪ 1731577909 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৫ খায়রুল মৃত মতলব পমাল্যা ।। কৃপষ খিড পছানপুর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৬ িাপমদুল পমস্তাররমাল্যা ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬০১০ 1784328966 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৭ পমাঃ সাির পিারসন আরশাদ পবশ্বাস ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৩৩৭ 1734620054 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৮ আয়নামপত িালামপশিদার মপিলা গৃপিনী পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৫৮০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৫৯ পমাঃমপনরুলইসলাম মৃতআিামতরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৫৫০২ 1849160976 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬০ পমাঃতুপিনুরইসলাম পমাঃসামাদরমাল্যা ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬১২৮ 1861498008 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬১ পমাঃছাপমউলরিারসন পমাঃসাপিদরমাল্যা ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০৮৭ 1995437505 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬২ পমাছাঃস্মৃপতখাতুন পমাঃসািাম মপিলা গৃপিনী পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০৪১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৩ পমাঃিালামপশিদার মৃতরিারসনপশিদার পুরম্নষ কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৪ পমাঃসাজ্জাদরিারসন মৃতলুতিররিমান ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৫৮৭ 1857706304 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৫ পমাছাঃিািলীখাতুন জঃতাপরকুলইসলাম ।। গৃপিনী পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৫৮৫ 1748050319 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৬ পমা: আশরাফ পিতা ইিরাম পবশ্বাস ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬০৫৬ 1858182091 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৭ পমা: িাপলমফপির মৃ: ইছালপিফপির ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬২৯২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৮ ফুিজান লবলব ইউসুফ সমাল্যা মপিলা গৃপিনী আজমপুর জিদল ৮৬৯২৮৫৫০৭৮ ১৭৩৩২১৬৬৪২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৬৯ পমাঃআক্তারমুপন্স মৃতিাপিমমুপন্স ।। কৃপষ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৫৭৯৪ 1798272631 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭০ পমা: তুজামপশিদার আপদলউপিন ।। কৃপষ**৭ পখািডরছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৭৫ 1785759783 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭১ পমা: সাইদরমাল্লা মুনজান ।। পদনমজুর ঐ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৬০৫ 1828740401 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭২ আপিদুলপবশ্বাস আিবরপব: ।। ঐ ঐ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬০১৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭৩ পমা: আপতয়াররমাল্লা রারশদ ।। কৃপষ ঐ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৭৪৫ 1872272907 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭৪ মারলিরজায়াদদ ডার আপজবার ।। পমস্ত্রী পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৮৩৬ 1872406502 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭৫ পমা: ভলুরমাল্লা সামরছলরমাল্লা ।। কৃপষ ঐ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৬১২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪১৭৬ পমা: জপমররমাল্লা মৃ: িারসমরমাল্লা ।। ঐ পছানপুর জিদল ঐ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭৭ মনজুরপবশ্বাস মুপজবর ।। ঐ পছানপুর জিদল 1935031861 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭৮ তিনকুমারদাস জতীনচন্দ্র ।। ঐ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬২৬৪ 1837045196 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৭৯ আিরাম (মিবুল) মপজদখা ।। পদনমজুর পছানপুর জিদল 1621868659 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮০ পছারাি রমজান ।। ঐ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৪৯৯৯ 1964584751 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮১ জাপিদুল আশরাফ ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫১৬১ 1914943552 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮২ িারছদরমাল্লা মঙ্গলরমাল্লা ।। পদনমজুর পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬১৮৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৩ পরনািারপ ন পমা: দাউদরমাল্লা ।। গৃিীপন পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৪৬৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৪ জুমারত (ফুলূ) মিাতাবপবশ্বাস ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০২ 1766985255 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৫ মুছারমাল্লা আফছাররমাল্লা ।। ঐ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬২৬০ 1748108571 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৬ মপফজুররিমান আপজমউপিন ।। ঐ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬১৫৭ 1982454182 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৭ পমা: ইসলাম মৃ: ছবদালরমাল্লা ।। পমস্ত্রী পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৩৭০ 1852051811 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৮ জপমর পমাল্যা পিতা মৃত িওসার পমাল্যা ।। কৃপষ পছানপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৫৪৮৬ 772418085 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৮৯ পমাঃসাইফুল মৃতআপমরউপিন ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৫৭০ 1838539673 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯০ পিালামরমাল্যা আরলিরমাল্যা ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭০৬৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯১ মপনরুলইসলাম পছবাদুলরমাল্যা ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৯৯২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯২ আঃরাজ্জাি আবুলরিারসন ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৮০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৩ আরবআলী িপনরমাল্যা ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২৫৬ 1867338768 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৪ ওপিদুররিমান িাসানআলী ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৮৭৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৫ পিালামকুদ্দুস রস্তমরমাল্যা ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৬৬১ 1930360644 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৬ সুজন কানছদ মলিক ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল 5515754266742 ১৮৬৬৩৬৪৯১৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৭ ইউনুচরমাল্যা মৃতওরমদরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৬৩৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৮ রপবউলইসলাম মৃতইিলাচ ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৫৬০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪১৯৯ ততরয়বআলী লপতফরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭২৩২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০০ আয়তনরনছা মৃতসপফউপিনমন্ডল মপিলা গৃপিনী জািলাউত্তর জিদল 772746481 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০১ পমাঃমাপছমরমাল্যা মৃতিারছমরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জািলাউত্তর জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০২ আদরীআক্তারঅশ্রু পমাঃইমরানরিারসন ।। প ক্ষুি জািলাউত্তর জিদল 1872406510 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৩ ততরয়বআলী মৃতিপরমরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৭১২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৪ ফপছয়াররিমান উরজালরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৪৬৯ 1929095221 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৫ িায়দারআলী আফছাররমাল্যা ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৫৩৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৬ আপতয়ার পছারমান ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৮৫১ 1686166710 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৭ পনরু পবপব স্বামী মিরছদ মপিলা গৃপিনী জািলা উত্তর জিদল 1856521843 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৮ শপিদমপল্লি িাপফজউপিন পুরম্নষ কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৯৭৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২০৯ সাত্তারিাপজ মুনছুরিাজী ।। কৃপষ জািলাউত্তর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৫৯০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১০ আমজাদ মৃতবািাজুপিন ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৯৭৫ 1749633325 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১১ বািাদৃর মৃতইছাি ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৯২১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১২ িরমলাখাতুন মৃতখপললমপল্লি মপিলা গৃপিনী পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৭৪৯ 1838384003 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১৩ পিালামনবী মৃতজব্বার পুরম্নষ কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৪২৫ 1850803710 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১৪ িারবলরিারসন পমজডাআিবর ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬১৪৭৫ 1879877635 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১৫ বাবর আলী পমাসরলম ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৬৬৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১৬ বাদশা রাজ্জাি ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪২১৭ আঃলপতফপবঃ মতরলবপবশ্বাস ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২২৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১৮ সাপিদা পতজারত ।। গৃপিনী পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২১৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২১৯ িাপলমপসিদার শািাজউপিন ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা* জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২৭২ 1727216402 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২০ তুজাম মদন ।। গৃপিনী জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯১৫৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২১ পমলন পমাল্যা পিতা তিব্বর পমাল্যা ।। কৃপষ জািলা দপক্ষন জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২২ আরলয়া িপববার মপিলা কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৫৫৩২৪ 1799050759 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৩ পিঙ্গুলজান মুটুিরসখ ।। গৃপিনী জািলাউঃ জিদল 1919450970 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৪ রাপজয়া জামালউপিন ।। কৃপষ জািলাউ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৮৯৪ 1763649501 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৫ পিকুলরিারসন আক্তার পুরম্নষ কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৭৪৪ 1930360122 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৬ পমাঃআরনায়াররিারসন ইন্তাজউপিনরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাউঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৩৩৪ 1922648619 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৭ ফজর আলী পিতা মৃত ইউসুব পমাল্যা ।। কৃপষ পশওলার্াংিা জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৮ পমাঃআমরজদরমাল্যা মৃতিফুররমাল্যা ।। কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২৭৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২২৯ পমাঃরতাফারজ্জলরিারসন পমাঃআঃআলীমরমাল্যা ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৩৩৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩০ পমাঃআরজআলী ইনতাজউপিনরমাল্যা ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০১৪ 1919561226 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩১ পমাঃিাপসকুলমন্ডল মৃতরপফিমন্ডল ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৮৫৬ 1867006638 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩২ পলপলখাতুন পমলনসদ ডার মপিলা গৃিীপন পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮০৬৭ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৩ িারসমরমাল্যা মৃ. জয়নালরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮০৭৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৪ শওিতরমাল্যা পমাসরলমরমাল্যা ।। কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭১৫৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৫ রাপিলা খাতুন স্বামী মৃত দুলাল খা মপিলা গৃিপনী পশওলার্াংিা জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৬ পমাঃআলমিীররমাল্যা নুরইসলামরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২৫৪ 1960032566 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৭ ওপলয়াররমাল্যা পমাঃিিছাররমাল্যা ।। কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৬৭১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৮ পমাঃপমলনপবশ্বাস পমাঃরসারয়ারপবশ্বাস ।। কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮২২৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৩৯ আকলিমা ছানিক মপিলা গৃপিনী শ্যাওলার্াংিা জিদল ১৯৪২৬৬৯২৮৬ ১৯৯৪৩৪৩৪৭৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪০ রীনাখাতুন িামালফপির মপিলা গৃিীপন পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৬৯ 1823347444 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪১ পমাঃবাবুলরিারসন পমাঃররাস্তমআলী পুরম্নষ কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৭১৩৪ 1712310208 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪২ উজ্জল িাপববার ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৭৫১৫ 1681949531 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৩ রজবআলী ফরয়নউপিন ।। কৃপষ পশওলার্াঙ্গা জিদল 1676797905 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৪ পমাঃিারছদমন্ডল মৃতসপফরপিমন্ডল ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৮৬২ 1883875813 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৫ পমাছা: নুরীরবিম ওমরআলীখা মপিলা গৃিীপন জািলাউ: জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৯৫৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৬ পিারসনরমাল্লা আিবাররমাল্লা পুরম্নষ কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৯০১ 1856145277 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৭ িাসানুররিমান মৃ: িাপবলাররমাল্লা ।। ঐ জািলাউ: জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৭২২ 1790911907 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৮ ছদরউপিনরমাল্লা আপদলউপিনরমাল্লা ।। ঐ জািলাউ: জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭১৬১ 1879951305 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৪৯ পমাঃিারসমরমাল্যা মৃতফজররমাল্যা ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯০২৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫০ পরারিয়া ওিাবমন্ডল মপিলা গৃিীপন জািলা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৭৮২৪ 1746074675 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫১ শুকুররমাল্যা পিিমত পুরম্নষ গৃিীপন জািলা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৭৮৪৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫২ সমাোঃ সতাতা লিকদার লরয়াজ উলিন লিকদার পুরম্নষ কৃপষ পশিলার্াঙ্গা জিদল ৫০৯২৮৬২৩৭৩ ১৭৯১১৩৭৭৯১ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫৩ মাজুপবপব িপলরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৬৬৩ 1998699773 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫৪ টিিনাখাতুন মৃতরিািাল মপিলা কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৪৪৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫৫ পরনাখাতুন রপবউলরমাল্যা ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৪৯৩ 1708048965 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫৬ জপরনারবিম পমাক্তার ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৬০৫ 1933860933 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫৭ আরয়শাপবপব মৃতআফসার ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৬০৪ 1933860933 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪২৫৮ পমাঃছালামপশিদার মুনসুর পুরম্নষ কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৪৮৯ 1937236887 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৫৯ পমাঃলুৎফর আিমল ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৩৮৮ 1922017897 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬০ নুরজািানখাতুন উমরআলী মপিলা কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৫৮১ 1856379303 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬১ আরমনাখাতুন মৃতফজলু ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৪৫২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬২ পমাছাঃ পসমা পফরজরশখ ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০২৭ 1743538970 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৩ পমাঃআব্দুল্রাি মৃতমসরলম পুরম্নষ কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯১২৩ 1708036724 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৪ বািারুলইসলাম মৃতআফছাররশখ পুরম্নষ কৃপষ লপক্ষপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৬০৭ 1933860933 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৫ পমাঃআক্তাররমাল্যা মৃতরাজ্জািরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাদপক্ষণ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯৪৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৬ িল্পনাপবশ্বাস বরুনকুমারপবশ্বাস মপিলা গৃপিনী লপক্ষপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৩৯৯ 1944250704 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৭ পরনাখাতুন পসপলমরশখ ।। গৃপিনী লক্ষীপুর জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৪১৮ 1861743865 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৮ পররবিাখাতুন মৃতমুনতাজরমাল্যা ।। গৃপিনী জািলাদ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৬৭৮ 1745613950 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৬৯ পিালাম নবী শপফউপিন পুরম্নষ কৃপষ জািলা দ জিদল 1923944512 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭০ আপখররানরনছা পমাঃইিবালপশিদার মপিলা গৃপিনী জািলাদ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৩৫৭ 1839337587 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭১ পমাঃআসাদুজ্জামান পমাঃআলীআিবার পুরম্নষ কৃপষ জািলাদ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯২৫ 1741415182 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭২ পমাঃসাখাু্ ওয়াতরিারসন পমাঃছব্দুলপসিদার ।। কৃপষ জািলাদ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৯২৫ 1627034156 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৩ অলিাপসিদার প্র াতপসিদার মপিলা গৃপিনী জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৭৪৫ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৪ পবপথিাসািা তিনকুমারসািা ।। গৃপিনী জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯২৬৯ 1795134110 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৫ রাজ্জািরমাল্যা জয়নালরমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯৭৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৬ ছরলমানিাজী মৃতআত্তাি ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯১০৩ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৭ জাপিদুলপবশ্বাস মিরছদ ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৫৩২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৮ পমাঃআিাদ জামালমন্ডল ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৯৮৫ 1829889902 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৭৯ পমাঃরসরিন্দারআলী মিরলজরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯০৫৬ 1734639588 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮০ সুমনরমাল্যা সওরসররমাল্যা ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ১৯৯১৫৫১৫৭৫৪০০০২০০ 1960734956 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮১ সারদি পশখ পিতা মৃত িাপসম পশখ ।। কৃপষ জািলা দ জিদল প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮২ পমাঃআপজজুরিি তুজামরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯৩৪ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৩ পজাসনা আবুলিারসম মপিলা গৃিীপন জািলা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪০০০০০৩ 1759344309 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৪ পছয়ারন ওয়াদুল মপিলা গৃিীপন জািলা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪২৬৭৭৬০ 1729366789 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৫ লিকনা খাতুন বক্কার সমাল্যা ।। গৃিীপন জািলা জিদল ৮৬৯২৭৪৬৮৬৩ ১৮৩৪৬২৪৮৩৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৬ জািানারা আঃিাপিম পুরম্নষ গৃিীপন জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৬৭৪২ 129873649 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৭ আরবআলী িপববর ।। কৃপষ জািলা জিদল ৫৫১৫১৫৭৫৪০০০০০০০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৮ আপতয়ার মৃতরসানাউল্য- ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯১৩০ 1926701083 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৮৯ ইশারতরমাল্যা মৃতিাওসার ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯০০২ 1935206039 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯০ পমাঃরপবউলইসঃ পমাঃরস্তমরমাল্যা ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৯২৯ 1942434038 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯১ পমাঃপজল্লুরমাল্যা মৃতমিরছদ ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯৮২ 1922620393 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯২ পমাঃপসরাজরশখ পমাঃশপিদরশখ ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪০০০০০৮ 1969688809 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯৩ পমাঃছরলমানরমাল্যা মৃতপনিাউপিন ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯৮৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯৪ পশবনাথপসঃ মৃতরিািালচন্দ্র ।। কৃপষ জািলাদঃ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৭৯৮ 1738600928 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯৫ অজয়কুমারসািা অনুকুলসািা ।। কৃপষ জািলাদ: জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯০৬ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯৬ ফারতমাখাতুন পমা: আিবারপব: মপিলা গৃিীপন জািলাদ: জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯২৯০ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯৭ পমা: মুক্তাররমাল্লা মৃ: রাজ্জািরমাল্লা পুরম্নষ কৃপষ ঐ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৮৯৪৩ 1812396543 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪২৯৮ জািাংিীর পিতা রাজ্জাি পমাল্যা ।। কৃপষ জািলা দ জিদল 1791921516 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২



৪২৯৯ সমাছাোঃ ডালিম আনয়ন উলিন লবশ্বাে ।। ঐ ঐ জিদল ৮৬৯২৯৩৩৮৭৫ ১৩০২৪২৯৬৯৯ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪৩০০ তারারবিম পমা: ইসুফরশখ মপিলা গৃিীপন ঐ জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯৪৮২ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪৩০১ রপশদরমাল্লা মৃ: রাজ্জািরমাল্লা পুরম্নষ ঐ জািলাদ: জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৯১৩৬ 1929448119 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪৩০২ জরবদারবিম সারিবআলী মপিলা গৃিীপন জািলা জিদল ৫৫১৫৭৫৪২৬৭৬২৮ প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪৩০৩ বাদশািাজী মৃতআঃরপিমিাজী পুরম্নষ কৃপষ জািলাদ জিদল 1627891233 প্রিলাদ সািা ১৭১৮৪৫২৪৫২

৪৩০৪ পশপরনা পবিম নুর ইসলাম মপিলা গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৭৮০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩০৫ রাপশদা পবিম শওিত আলী ।। গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৭৯৭ 188622659 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩০৬ র্মুনা পময়াজান ।। গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৮১৫ 1845208693 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩০৭ আছাদুল  পবশ্বাস িাচু পবশ্বাস পুরম্নষ পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৮১৫ 1863560753 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩০৮ মারজদা পবিম িাপফজার মাপলথা মপিলা পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৮১২ 1921153096 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩০৯ নপবরন সাইফুল ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯১৯৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১০ রাপবয়া পবিম আখগুর পজায়ািডার ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৯৪০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১১ সূর্ ড  ানু আজাদ পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৫৭৫ 1881791549 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১২ রানু রউফ পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯২০৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৩ ছপবরন সমরশর পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৩৫২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৪ আনছার আলী বাপরি পমাল্যা পুরম্নষ শ্রপমি বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৯২১৯৯২৬ 1783727052 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৫ পখলাফত খা ইছিাি খা ।। পক্ষত মুজুর বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৯৩২ 1737337809 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৬ রপবউল মমররজ পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৯১৮ 1802904986 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৭ মারুফ নুরুল পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৯২১৯৯৪৬ 1835529718 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৮ আরমান পবশ্বাস আিবার পবশ্বাস ।। পক্ষত মুজুর বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৯২১৯৭৫১ 1882507466 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩১৯ র্মুনা পবিম আিবার মাপলথা মপিলা গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৮০৮ 1882622659 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২০ িমলা বািাদুর ফপির ।। প ক্ষুি পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯২৪০ 1855110790 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২১ সারবদ পমাল্যা জপসম পমাল্যা পুরম্নষ পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৭৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২২ সামসুপিন  মাপলথা আল মপিন মাপলথা ।। পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৭২০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৩ দাউদ পমাল্যা আিমাল পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯২৮৯ 128786546 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৪ মারজদা পবিম শািাদৎ মপিলা গৃপিনী মথনা রাঘবদাইি ১৯৮৩২৬২৭২০৬০০০০০০ 17959935799 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৫ মাপনি আক্কাচ িাজী পুরম্নষ পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৫৮১ 1932924475 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৬ জাপমরুল পমািাম্মদ আলী ।। পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ২৬১৭২৩৩১২৯৪৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৭ বাটুল রপশদ পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৬৯৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৮ নাপছর পশখ জামাল পশখ ।। পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯২৭৪ 1705330147 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩২৯ পলচিাপত আঃ ফপির মপিলা পক্ষত মুজুর মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৯২৮ 1842771593 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩০ মারজদা আফজাল মন্ডল ।। গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১১৯৫৬৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩১ রপফকুল ইসলাম িির উপিন পমাল্যা পুরম্নষ পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯১৪৫ 1860212961 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩২ আলম নারয়ব আলী ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯০৩০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৩ রাপিলা বাবর আলী মপিলা গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫১৮৮২১৯০৭৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৪ জহুর পবশ্বাস পরািমান পবশ্বাস পুরম্নষ পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯১১০ 1839108637 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৫ আিবার ফপির মৃত তিব্বর ফপির ।। প ক্ষুি বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০১২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৬ আপমরুল ইয়াকুব পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯০০৬ 191731432 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৭ আপমর পশখ শািাদৎ পশখ ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৫৪৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৮ িাওয়া খাতুন  সািাদৎ মন্ডল মপিলা গৃপিণী বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৯৪৩ 1882619153 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৩৯ মপমন পমাল্যা পজতু পমাল্যা পুরম্নষ পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৮৯৫৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৩৪০ পতাতা পমাল্যা িফুর পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৯১৭২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪১ বাপিদুল ইসলাম ঝড়ু পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৪৭২ 1869394065 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪২ আরমান পবশ্বাস রমজান পবশ্বাস ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৯২৭১ 1863672133 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৩ ছারা খাতুন পতাফারজ্জল মন্ডল মপিলা গৃপিনী বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৮৬১ 1843082563 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৪ আলতা ইয়াকুব পশখ মপিলা গৃপিনী মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১২৯৪১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৫ মুরাদ পমাল্যা সুলতান পমাল্যা পুরম্নষ পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৮৯৬০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৬ নপজর সামরছল পমাল্যা ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯১২৪ 1749465211 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৭ মীর িাসমত িারতম মীর ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯১৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৮ ইমান আলী খান এরাদ আলী খান ।। পক্ষত মুজুর পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৩৪৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৪৯ খুপশ পমলন পশখ মপিলা গৃপিনী পদািা রাঘবদাইি ৫৫০৩৩৮২১৯৩৫৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫০ পদলবার পমাল্যা সামাদ পমাল্যা পুরম্নষ পক্ষত মুজুর বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৭৪১ 1763334112 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫১ উপজর আব্দুল িাই পমাল্যা ।। কৃপষ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭৮ 17868701103 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫২ পিকুল শপফ পবশ্বাস ।। কৃপষ বারদমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৯৭৪ 1757657983 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৩ আবু িালাম খারলি পবশ্বাস
।। কৃপষ উপজরাবাদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৯৩৭ 1856524432 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৪ আফজাল মৃধা রাজ্জাি মৃধা ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৬০৩ 1865545027 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৫ পনতাই পবশ্বাস বাঞ্চারাম ।। কৃপষ িাট মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৬৮৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৬ প ালা নাথ তারািদ ।। কৃপষ িাটমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৭৭৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৭ আলতাফ পিারসন আরজ আলী ।। কৃপষ দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২১০৯ 1836783194 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৮ রমজান আলী ছব্দুল পমাল্যা ।। কৃপষ দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৩৩৮ 1832234309 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৫৯ পিালাম রসুল পখলাফত পজায়ািার ।। কৃপষ বারদমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১২০৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬০ কৃষ্ণিদ ধীররন্দ্রনাথ ।। কৃপষ িাটমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৫৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬১ পদলীি কুমার মন্ডল পদরবন্দ্র নাথ ।। কৃপষ িাটমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৬২৫ 1828174922 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬২ িমলা পবিম আশরাফ আলী ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১০৯৪ 1855146125 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৩ িারুন সুলতান পমাল্যা ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৩৫৯ 1874408724 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৪ পবষ্ণু পবশ্বাস পনরব পবশ্বাস ।। কৃপষ িাট মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১১৩২ 1775652483 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৫ পবশারত আলী িারান পমাল্যা ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২১১৩ 1851500354 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৬ ততরয়ব আলী জালাল উপিন মুপন্স ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৪৬২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৭ বাদশা পবশ্বাস মরয়ন উপিন ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৫৭৮ 1768999876 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৮ পমাজাফ্ফর পবশ্বাস মুপজবর পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭০৫ 1713913419 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৬৯ বাগু পমাল্যা পনিাল উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৪০০ 018389*04923 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭০ বাপি পবল্লাি পবশ্বাস শপফ উপিন ।। কৃপষ দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০২২৫ 1833532128 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭১ যুপধপষ্ট কুমার পবশ্বচর ।। কৃপষ িাটমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৫৩৯ 1862691245 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭২ িারুল িয়ালী নররন্দ্রনাথ মপিলা গৃপিনী দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৪১৯১৯২৮৮৩৯ 1885053239 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭৩ জুমারত পবশ্বাস পিালাম রিমান পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০২৬৬ 1762606752 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭৪ পসরাজুল ইসলাম মৃত নারজর উপিন পমাল্যা ।। প ক্ষুি বারদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৩৪৩ 1882403728 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭৫ আপরফ পবশ্বাস ইমান উপিন পবশ্বাস
।। কৃপষ উপজরাবাদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১০৪২ 1748904542 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭৬ বাপি পমাল্যা জালাল উপিন ।। কৃপষ দত্ত মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২১৪০ 1827707827 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭৭ ইব্রাপিম আঃ খারলি ।। কৃপষ দত্ত মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৩৮২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৭৮ সাপফয়া পবিম আরমনউপিন মৃধা মপিলা গৃপিনী দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৪৬৪১৯৬৩৪৬৮ 1402106930 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৩৭৯ জহুর পমাল্যা মৃত আঃ পিারসন ।। প ক্ষুি দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭৫৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮০ সাইফুল পমান্তাজ ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৩৬৪ 1998872235 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮১ পসরফান পখারশদ ।। কৃপষ দত্ত মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২১৬২ 188448704 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮২ পরজাউল মিরছদ ।। কৃপষ দত্ত মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২২৬৩ 1770058123 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৩ আিবার পিালাম রিমান ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০২৫১ 1912006108 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৪ সাইফুল পলয়ািত ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০২৪৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৫ িামরুল পমাবাররি ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭২৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৬ সাখাওয়া মৃত আপলমুপিন  মাপলথা
।। কৃপষ উপজরাবাদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১০৩১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৭ শাপিদা পিারসন পবশ্বাস
।। গৃপিনী

পিািনািািা 

দাশনা
রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৪৪১৪৯ 1743923288 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৮ সাজ্জাদ জহুর আলী সরদার ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০১২৭ 1874592730 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৮৯ আপমরুল ইপিস লস্কার
।। কৃপষ উপজরাবাদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০১৭১ 1834114083 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯০ নারয়ব আলী রারজি পমাল্যা ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭৬৮ 1869393809 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯১ ফরজর আলী ছত্তার পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৪৯৪ 1768594993 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯২ কুদ্দুস আলী িাচু পশখ ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৫৪৩ 1831922226 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৩ শপফ উপিন আফছার পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৪৪২ 1727884205 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৪ লুৎফর মৃধা আফতাব মৃধা ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৬৪২ 1853638789 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৫ পতাতা আনাছার ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৮২৮ 1751154398 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৬ পমাশাররফ আপমন উপিন মৃধা ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৫৯২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৭ রওশন ফরয়জ উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ দত্ত মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৩২২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৮ িামাল পবশ্বাস মুপজবার পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭০৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৩৯৯ রপশদ ফজলু পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৬৩৪ 1760792150 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০০ শপিদুল ইসলাম পমাজািার পমাল্যা ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪১১৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০১ প্র াষ কুমার পঘাষ সুররন্দ্রনাথ পঘাষ ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০১৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০২ পমাঃ িাপনফ পশখ আফজাল পশখ ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৮৮২২৩৯৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৩ সরলমান পময়া িারদর পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৬২ 1930577378 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৪ রুরিাল আমীন আঃ জব্বার পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৬২ 1766131007 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৫ নাদু পময়া বদু পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৬৩ 1730577378 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৬ শুকুর আলী আবু বক্কার পময়া ।। শ্রপমি উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ১৯৯৩২৬১৭২২৯৪০০০০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৭ বািারুল রমজান পবশ্বাস ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৭৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৮ িারুল খাতুন আিামত আলী মপিলা গৃপিনী উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৬১৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪০৯ পিংগুলজান সাপদয়ার রিমান ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩১১৮ 1910665119 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১০ আপরফ পিারসন পসরাজুল ইসলাম পুরম্নষ পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ২৬২৩৯১৬৭১৩১ 1722572582 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১১ রপফি পময়া িাররজ পময়া ।। শ্রপমি উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৬৪৯ 17179885199 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১২ রাজ্জাি পময়া িারদর পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৭৪৫ 1879951002 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১৩ আপরফুল পবশ্বাস সরাফৎ পবশ্বাস ।। পদনমজুর িািািাঞ্চন পুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩১০২ 1773585018 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১৪ আপমর পিারসন পসরাজ পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৩৭ 1856253541 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১৫ পলয়ািত পশখ পিসমত আলী পশখ ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫০২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১৬ আলতাফ পিারসন ইিরাম পবশ্বাস ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪৬৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৪১৭ সারিব আলী পিাপিল পবশ্বাস ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪৬২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১৮ রাজু পশখ িারশম পবশ্বাস ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫৪২ 1721331428 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪১৯ পরিন পিারসন রওশন আলী ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ১৯৯৪৫৫১৫৭৮৮০০০১০০ 1787932461 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২০ মন্নু পময়া ইসিাি পময়া ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৩৩৫ 1832446059 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২১ র্াবলু মাপলথা রজব আলী মাপলথা ।। পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪৯৭ 1871440038 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২২ পরিন পিারসন শির আলী ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ১৯৯১৫৫১৫৭৮৮০০২১০০ 1867976961 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৩ জুলপফক্কার আলী পিালাম পসারয়ার পমাল্যা ।। শ্রপমি িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৯৬৮ 1779752242 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৪ মপসউর রিমান পমািারসদ পমাল্যা ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৬১৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৫ পজয়াউর রিমান মির আলী ফপির ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৯৮ 1719889144 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৬ ইিবাল পিারসন এরফান আলী ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ১৯৯৩৫৫১৫৭৮৮০০৯০০০ 1867276845 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৭ পসানাবান পবিম উসমান ফপির মপিলা গৃপিনী িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৭৯ 1884664014 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৮ জনাব আলী ফপির মপনরুপিন ফপির পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৭৭ 1838539644 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪২৯ পরাস্তম আলী জপলল পবশ্বাস ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৯৯ 1708761075 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩০ আয়শা পবিম রিমান মন্ডল মপিলা প ক্ষুি উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪১৩৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩১ বাবলূ পিারসন আবু বক্কার পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৮৭৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩২ মপনরুল ইসলাম উসমান ফপির ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৬০০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৩ জপরনা খাতুন শির আলী মপিলা গৃপিনী িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৫৯ 1836782700 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৪ আনারুল ইসলাম মির আলী পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৬৮ 1714902306 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৫ আমানত মন্ডল আপদল উপিন ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৪৪৪ 1738593997 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৬ পমাছাঃ আরবজান পনছা পমাঃ আিান আলী মপিলা গৃপিনী িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫২২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৭ জুরয়ল পবশ্বাস শওিত পবশ্বাস পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ১৯৯২৫৫১৫৭৮৮০০০১০০ 1796478955 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৮ সাইদুর রিমান রপিম মন্ডল ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৬১১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৩৯ জয়নাল পবশ্বাস আঃ জপলল পবশ্বাস পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫০১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪০ রুিালী আবুল পিারসন মপিলা পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৪১৩ 1760786996 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪১ রাজু আিরম্মদ মির আলী পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৫৯২ 1838539644 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪২ পলচু পবিম িপবর পিারসন মপিলা গৃপিনী িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৪৯৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৩ পররবিা খাতুন জািাঙ্গীর আলম ।। গৃপিনী উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৬৩১ 1745376945 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৪ আঃ খপলল আবু তারলব পময়া পুরম্নষ পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৭৭ 183506154 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৫ িারশম পময়া সালাম পময়া ।। পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৮৬৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৬ পরাপজনা খাতুন সাখাওয়াত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৬১৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৭ পরনা পবিম জারির পিারসন ।। গৃপিনী উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৪৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৮ জাপিদুল ইসলাম পিালাম আিবর পবঃ পুরম্নষ পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৭৯৬ 1881791537 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৪৯ িামরুল ইসলাম মসরলম খা ।। পদনমজুর িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৮৮৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫০ জরবদা খাতুন আবজাল পশখ মপিলা পদনমজুর উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৭০২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫১ আব্বাস পবশ্বাস আপজবার পবশ্বাস পুরম্নষ পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪৩০ 1740444469 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫২ ফাপিমা খাতুন মপফজুর রিমান মপিলা পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫২৪ 1834339296 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫৩ জাপমরুল ইসলাম আমজাদ পমাল্যা পুরম্নষ পদনমজুর িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫৩১ 1734261009 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫৪ িাপবজার শািাদত ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৫৪ 1882619153 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫৫ আিরছদ পমাল্যা পতজারত পমাল্যা ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৬০৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫৬ জাপির পিারসন িাপলম ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫০১৭৯১৮৩৯০৩৫৮ 1858322049 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫৭ সুজুর পমাল্যা পতারাফ ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৯৪৫ 1858322049 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৪৫৮ জািাঙ্গীর আলম সামসুল পমাল্যা ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৫১১ 1860774036 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৫৯ মঞ্জুয়ারা পবিম মৃত রওশন আলী মপিলা কৃপষ িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৮৮৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬০ আবু তারলব মাপনি পুরম্নষ কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০১৮২ ############## পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬১ মুক্তার আলী রপফ উতিন ।। কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০২৭৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬২ পরিন রওশন ।। কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৮১৪ 17781054282 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৩ আব্দুল পশখ পরয়াজ উপিন ।। কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৪৮৭ 1842105875 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৪ শির আলী আঃ িপন মন্ডল ।। কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪১৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৫ ছুরমান পবশ্বাস পতজারত ।। কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৫৯০ 1854236144 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৬ পরজাউল ইসলাম ছত্তার ।। কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৩০৬ 1736167576 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৭ দুলাল পবশ্বাস শপফ উপিন ।। কৃপষ দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৮ আরয়ব আলী নবাব আলী খা ।। কৃপষ দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৯৮৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৬৯ শািাজান ফারয়ি ।। গৃপিনী িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫০১ 1882619806 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭০ িান্নু পময়া িারনফ পমাল্যা ।। কৃপষ মথনা রাঘবদাইি ১৯৮৬৫৫১৫৭৮৮২২৭৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭১ আক্তার পবশ্বাস আব্দুল পবশ্বাস ।। কৃপষ মথনা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৬৮২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭২ িারতম সামরসল পবশ্বাস ।। কৃপষ বাসুরদপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৭৯৫ 1753689147 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৩ সাতরী পবপব িারশম পমাল্যা মপিলা প ক্ষুি বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৬৩২ 1753580452 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৪ সাপফয়া খাতুন আিম্মদ মূন্সী মপিলা গৃপিনী দ: পমজডাপুর রাঘবদাইি ৯১৪২০৪৮৭৭৭ 1790531315 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৫ তাপরকুল পমান্তাজ ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯০৫৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৬ রমজান সুলতান ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ১৯৭০৫৫১৫৭৮৮০০০০০০ 1789098782 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৭ সারিব আলী দপলল উপিন ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৫২৯ 1835429712 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৮ মসরলম পশখ প ালাই ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৭৮৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৭৯ শপরফুল ইসলাম উসমান ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৮৯৪৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮০ পরজাউল ইসলাম পখাশরদল পমাল্যা ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৪৪৭ 1875401534 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮১ নারয়ব দপলল উপিন ।। কৃপষ পদািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯০৭৭ 1845517527 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮২ মাপনি  পবশ্বাস রমজান পবশ্বাস ।। কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৩৩১ 1834339296 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৩ বাচ্চু পশিদার মরয়ন পশিদার ।। কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫৩০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৪ িারুন পবশ্বাস রায়িান পবশ্বাস ।। কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪৬০ 1833533294 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৫ আনা মাপলথা পমাবাররি পুরম্নষ কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৩২৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৬ সাপিদ মন্ডল ওপলয়ার ।। কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৪৩৩ 1921718821 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৭ ওমর আলী পজায়ািডার পিারসন ।। কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫২৯ 1740444469 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৮ পরারমচা পবিম ইমরান পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩২৫৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৮৯ জামাল পশখ রইচ পুরম্নষ কৃপষ িািারখািড রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৩২২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯০ রামিান্ত রপশি লাল ।। কৃপষ িাটমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৭৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯১ সুকুমার িাপশনাথ  পবশ্বাস ।। কৃপষ বারদমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৩৩৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯২ মরনায়ারা পবিম জামাল মপিলা কৃপষ দত্তমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৯২৩ ############## পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯৩ পসরাজুল পশিদার মির আলী পুরম্নষ কৃপষ বারদমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১১৭৩ 777510750 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯৪ আতর আলী পমাক্তার  পবশ্বাস ।। কৃপষ বারদমালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১৪০১ 1752958160 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯৫ স্বরসতী পঘাষ মরিন্দ্র নাথ মপিলা গৃপিনী উত্তরবীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৮৬১ 1721464672 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯৬ বাবর আলী আিমল পুরম্নষ কৃপষ উত্তরবীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৬১৩ 1704939899 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯৭ পমাঃ শপিদুল আলাউপিন ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০১২৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৪৯৮ ছপবরন পনছা রপিম মপিলা কৃপষ িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৪৩৯ 18397027351 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৪৯৯ সুজন কুমার অনান্ত পুরম্নষ কৃপষ িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩১৮৯ 16633344112 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০০ নরবদ আলী পতজারত ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৭৬ 1838530770 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০১ কৃষ্ণিদ পবশ্বাস বাদল ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৩২৮ 187643375 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০২ এরশাদ আক্তার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫০৪৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৩ জাপিদুর কুদ্দুস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৮৩৪ 1879649153 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৪ পসপিি আরয়ন উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬১৪৩ 1883875671 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৫ পসপিি আর্ািার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৮৮৯ 1872268994 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৬ জয়নাব সবুজ মপিলা কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭১২ 1846482437 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৭ পিালাম নবী শুকুর পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৮১৬ 1859160882 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৮ পলখন তসরয়দ ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭৭৬ 1871442344 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫০৯ ছবুর আবুল পিারসন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৫৯৩ 1828179672 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১০ পমািাম্মদ আলী জহুর ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৬৯৭ 1838534327 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১১ কুদ্দুস িারতম ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০০৭ 1849678266 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১২ সাখাওয়াত সালামত পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৯১৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৩ ররমশ িাপলিদ ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪৫৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৪ পনতু কুমার নারায়ন ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৪৬২ 1864557686 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৫ পবপ্রপজত ব্ররজান ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৩৭১ 1840649708 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৬ মন্টু পশিদার িকুল ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪৭৫ 1913722487 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৭ পরিন পশিদার রতন ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪৯০ 132270355 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৮ সুরিশ পবঃ  িবান ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৩৩৪ 1830794605 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫১৯ পজরতন পনতাই ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৫৬৪ 1857809704 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২০ শপচন পচত্তরঞ্জন ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০১০৭ 1828138365 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২১ পবদুুৎ শ্রীবাস ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪৩৪ 1830243647 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২২ বাবু পবশ্বাস পনমাই ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৩৮০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৩ মারজদা মান্নান মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৯২৮ 1871595974 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৪ িাসান আলী মতরলব পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪২৩ 1850329321 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৫ দুলাল মুজািার পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪২৮ 1922713323 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৬ পনম ডল পবশ্বাস জরিন্দ্রনাথ ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪৮৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৭ িপরতষ প্রফুল্ল ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪৬৭ 1995601317 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৮ পনছারন পসাবািান মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৩২৪ 1872406334 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫২৯ িাসান আলী আপজজ পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬১৩৩ 1883875671 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩০ মপনরুল আপলম উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৯৯১ 1840354089 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩১ মিরছদ পিরামত ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭৫৩ 1837991731 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩২ িাসান পমাল্যা পছমারত ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫১১৫ 1868183220 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৩ পররবিা পবিম জপমর উপিন মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫০১১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৪ জাপমর পবশ্বাস জটু পবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭৭৫ 1727939752 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৫ সাবানা িাপমদুর মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৪৪ 1863671212 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৬ আশরাফ জয়নাল পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫০১২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৭ আশরাফ আলী তারির ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭০৪ 1838530779 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৮ স্মৃপত অমল ।। গৃপিনী পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪২৭২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৩৯ সুফল পসাবান ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৩১০ 1798043151 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৫৪০ সুরবাধ সন্যাসী ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৫৮২ 1881357814 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪১ ফুলঝরা নারায়ন ।। গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫২৬১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪২ িলাশ ততরয়ব আলী ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৮৩২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৩ শপফকুল ফির পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭৮৮ 18600094266 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৪ িালাম মপমন উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৫১৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৫ লক্ষী রানী নরদর চাদ মপিলা গৃপিনী পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪২৯৩ 1731423809 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৬ মারলি পমাল্যা মপমন উপিন পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫০৯১ 1874362232 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৭ পমাঃ আজিার পিারসন মৃত শুকুর পমাল্যা ।। কৃপষ হুদারবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০১২৯৯৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৮ আপরফ লস্কার সুরমান লস্কার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫২৯ 1739923802 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৪৯ রানা আিারম্মদ মৃত িারতম আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৫৭৪ 1855115107 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫০ আরশাদ পমাল্যা মৃত দপলল উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৪৮ 1876326196 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫১ পসারিল ইসলাম িওছার পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০২১২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫২ পসারিল পিারসন মুনসুর পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০১৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৩ পসরাজুল ইসলাম খুরপশদ পমাল্যা ।। প ক্ষুি পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭২৯১ 187267653 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৪ িাপবজার রিমান পমাল্যা মৃত আবুল পিারসন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৩২৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৫ িান্নান পতজারত পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৯২৮ 1879875874 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৬ খপবর এরফান ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৩৭৪১৯৭৯৪৮২ 1817175932 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৭ শির আলী মারলি পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৫৩৬ 1830803898 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৮ শপিদুল ইসলাম ইব্রাপিম পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৯৩৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৫৯ আরশাদ পবশ্বাস নারজর পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৯২৪ 1856955243 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬০ আব্বাছ আলী বাবর আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ১৯৯৩৫৫১৫৭৮৮০০০২০০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬১ আক্কাচ আলী আপজজ পশিদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৫৬৫ 1865462001 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬২ পমন্টু লস্কার আপতয়ার রিমান ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬২১৬ 1851512208 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৩ আিবার পবশ্বাস আরখজ পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭০৪৫ 1772941879 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৪ জপির পমাল্যা পিয়াম উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৫৯৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৫ পমাঃ পজয়াদ আলী আনছার আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬০০৭ 1838534315 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৬ রপফকুল ইসলাম আঃ মারলি পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৩৯২ 1750227433 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৭ িবন পবশ্বাম আিম্মদ পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৯০৩ 1861787529 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৮ খপবর পবশ্বাস আয়ুব পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬২১৪ 1831250045 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৬৯ আফজাল পমাল্যা ইিরাম পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৬৯৭ 1863671212 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭০ মারজদ পজামািার সামসুপিন পজামািার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৩৯৯ 1871442344 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭১ আঃ খারলি পমাল্যা শািাজািান পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৩১৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭২ জির আলী পমাল্যা পমাজািার পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৬৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৩ সপমর পজায়ািার িাচু পজায়ািার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৪১০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৪ চান আলী পিিমতুল্লাি তরফদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৫৪৮ 1748595268 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৫ আক্তার পবশ্বাস সামরসল পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৯০৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৬ মীর সুরত আলী মীর িরঞ্জর আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৩৩৮ 1851064326 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৭ মারলি পমাল্যা উসমান পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭২৬৬ 1837267653 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৮ ততরয়ব আলী পিিমত আলী পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭২৫৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৭৯ বাচ্চু পময়া ফির উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৪৩৫ 1753727150 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮০ কুলবাদ পবশ্বাস আররাজ আলী পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৭১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৫৮১ পসরাজুল ইসলাম পনয়ামত পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮২১৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮২ সাির আলী শরত আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭০৬২ 1811965146 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৩ সপখনা পবিম ছত্তার পমাল্যা মপিলা প ক্ষুি পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮০২৬ 185971472 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৪ নারপিছ সুলতানা নজরুল ইসলাম ।। গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৮৭৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৫ আরমনা ইরফান পশখ ।। গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৮০৬ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৬ রপিবুল ইসলাম আব্দুর রাজ্জাি পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৬৮২ 1765430821 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৭ শরাফত পশখ পখাররশদ পশখ ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৯৯৬ 1872268589 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৮ আঃ  মান্নান ইয়াকুব পচৌধুরী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৪৯৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৮৯ মান্নান পবশ্বাস পতজারত পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৬১৯ 1834503454 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯০ বপবতা খাতুন আিরাম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৮৯০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯১ পলয়ািত আলী ইনছার উপিন পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৪৬২ 18154989 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯২ পিটু পময়া ছব্দাল পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৭৩২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৩ ইউনুচ আলী বদর উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৫০৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৪ আপজজার পবশ্বাস পখরজর পবশ্বাস ।। প ক্ষুি পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৯৪৩ 1775220646 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৫ িরুনা রানী রারজন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭৯৮ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৬ আনন্দ কুমার পবঃ নররন্দ্র পবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭৬২ 1753044619 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৭ ততরয়ব আলী সরদার খারলি সরদার ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯২৫৪ 1667974670 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৮ ইয়াপমন পময়া ইনছার পমাল্যা ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৯৬ 1686044409 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৫৯৯ মপজদ আবজাল পমাল্যা ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০০১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০০ িাওছার পশিদার আপদল উপিন ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৮৩৮ 1870592631 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০১ জাফর পমাল্যা তসরয়দ আলী পমাল্যা ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৭৪ 1883773571 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০২ পসপিকুর রিমান ফজলু পময়া ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৯৭৫ 1786567802 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৩ আপতয়ার রিমান পরািমান পশখ ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৩৮ 188622643 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৪ জপলল পশখ রিমান পশখ ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৩৯ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৫ ইনজাল আলী নুররাল িি ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭৯০ 1777928489 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৬ ছব্দুল পিারসন িারুন মৃধা ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৭০ 1868094887 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৭ পমরাজ আলী আমানত মৃধা ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৩৬২ 1839559322 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৮ সারিব আলী খারলি সরদার ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৭১ 1747172761 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬০৯ টিপু সুলতান শুকুর পশখ ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৩৪৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১০ জহুর আলী পশখ মইনুপিন ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৩৯৩ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১১ পলািমান মন্ডল িপরম মন্ডল ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৫৫১ 18665772432 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১২ আলীমপিন পসপলম পশখ ।। কৃপষ িাটরিলবািী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৬৪ 1861377639 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৩ নারয়ব আলী আপমন উপিন ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০২৪১ 1861791471 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৪ মপছয়ার রিমান নুরুল পবশ্বাস ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩১১ 1884324250 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৫ পশউলী খাতুন আছুব্বার মপিলা গৃপিনী শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৭১৬ 1843495132 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৬ মপজদ পবশ্বাস আিবর পবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭৮৭ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৭ িঞ্জর আলী আিবর পবশ্বাস ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩৮৪ 1854343062 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৮ িারছদ বাবর আলী ।। কৃপষ িাপজরাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৩৫১ 1758213957 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬১৯ আঙ্গুরা পরজাউল মপিলা গৃপিনী িাপজরাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৪৬২ 1763002250 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২০ িরুনা সারজদুল মপিলা গৃপিনী িাপজরাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৪৫০ 1742257389 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২১ আনছার ইমারত পুরম্নষ কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩৫৮ 1829356345 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩



৪৬২২ মুন্নাফ আলী সারলি ।। কৃপষ িাপলশংিরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১২৫৫ 1865544407 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৩ আলীম নুররাল পবশ্বাস ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩৮৬ 1861791474 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৪ িারশম পবশ্বাস িপন পবশ্বাস ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩১০ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৫ তািাজত সামরসল ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১০১৪ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৬ আপিদুল সুরমান পবশ্বাস ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১০৮১ 1860361559 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৭ মুরাদ  পিারসন রপিম পমাল্যা ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৪৮ 1853521982 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৮ িারশম পমাল্যা পখাররশদ পমাল্যা ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৮৫ 1865984788 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬২৯ আরশাদ পবশ্বাস পনিাল উপিন ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৮০ 1928910106 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩০ সাইফুল পজন্না মন্ডল ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৭৮৮ 1857720639 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩১ জাপির মারলি পমাল্যা ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১০৯৯ 1750691055 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩২ পতাবাররি উসমান পমাল্যা ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১০৪৬ 18599075566 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৩ আঃ জব্বার িাপমদ পমাল্যা ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৮১২ 1916485434 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৪ পমরিরুন পনছা জব্বার পশখ মপিলা গৃপিনী পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৯৫৫ 1884406602 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৫ হুজুর আলী পমাল্যা বাবর আলী পুরম্নষ কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৭৬৯ 1882622128 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৬ বাসারুল ইসলাম পখাররশদ ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৯৭৭ 1833532123 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৭ পিালাম নবী সুরমান পবশ্বাস ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৯৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৮ মনু পময়া বাবর আলী পমাল্যা ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৯১২ 1865898185 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৩৯ আলতাফ চান আলী মন্ডল ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৮০২ 1860768645 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪০ ততরয়বুর রিমান পিয়াস পশিদার ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৮১১ 1739588215 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪১ িাপলম পশিদার িাপববুর ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৮১৭৪৮০২৮২৪৩২ 186589208 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪২ ছালফার পমাল্যা পিালাম মুন্সী ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৫২১ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪৩ ময়না পময়া িপন মন্ডল ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৬৭১ 1740566890 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪৪ আমজাদ মন্ডল আপজবার মন্ডল ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৯১৯ 1750092793 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪৫ আমানত পতলাম পবশ্বাস ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৫৫২ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪৬ ইউসুফ পময়া রজব আলী ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৬৯৭ 1882620744 পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪৭ শপফ পবশ্বাস বািাদুর পবশ্বাস ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৬০৫ পমা: উপজর আলী ১৮৬৩৬৭০৩২৩

৪৬৪৮ িারশম আলী ইমান আলী পুরম্নষ কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৯১০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৪৯ িপববার পিয়া  পশিদার ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৮০০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫০ ইমান আলী পশিদার জামাল  পশিদার ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৮৬৯ 1873362227 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫১ খাইরুল পবশ্বাস জয়নাল ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯১১৯ 1872409639 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫২ নাপছরুল ইসলাম আত্তাব ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯২২৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৩ বাদশা মন্ডল মারলি ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯২৩২ 1770409077 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৪ িাপফজার পবঃ রারিন ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯০৮৯ 1838538750 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৫ আলমিীর সপলম পশখ ।। কৃপষ শ্রীঢলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৪৬৫ 1878489463 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৬ িারয়ম আলী খরন্দািার রইচ ।। কৃপষ িাপলশংির পুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১২৫৯ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৭ পসরাজুল ইসলাম পখাররশদ ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৯৪৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৮ মিরছদ মন্ডল বুধই ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৮৪৫ 1874135643 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৫৯ রারশদুল বাবুল ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯১৪১ 1881906907 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬০ ওিাব পবশ্বাস ইসমাইল ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৭৩৩ 1829819687 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬১ আরজ আলী পশিদার সুরমান ।। কৃপষ িািরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৮০৬ 1630665076 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬২ আশ্রাফুল শপরফুল ।। কৃপষ িাপজরাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০৩৬ 1710536108 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৬৬৩ ছালাম মন্ডল তুরাফ ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৬৭০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬৪ পবল্লাল পিারসন মজনু ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০০৯০ 1837527038 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬৫ পমলন পতাজ্জারম্মল ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯২০৯ 1881904140 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬৬ মাসুদ পরািমান ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩২২ 1864557525 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬৭ জাফর আলী রাজ্জাি ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৩০৯ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬৮ িামাল পবশ্বাস পিারসন ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯১১০ 1876414310 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৬৯ আয়ুব পসরাজুল ।। কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭৫২ 1883778611 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭০ মপতয়ার ছব্দাল ।। কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৬৭২৫৮১৯৩১৫৫৫৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭১ রওশনআরা নাপছর উপিন মপিলা কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮১৩৭১৬৯ 1712074397 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭২ মপনকুমার ননী পিািাল পুরম্নষ কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭২১ 1735138683 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৩ জািানারা পবিম পসানা উল্লাি মপিলা গৃপিনী বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৬৩৮ 1869009839 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৪ নবাব আলী মৃত তারলব আলী
পুরম্নষ প ক্ষুি িাপলশংিরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১২৫০ 1720140830 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৫ জাপনি রজব আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৯১২ 1850081951 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৬ পমাশাররফ পমাল্যা চাদ আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮০৯০ 1865462029 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৭ রপিমা পবিম পসপিি মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫০৬৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৮ পমািাম্মদ আলী পমাতারলব পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০০১ 1850466205 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৭৯ আলমিীর পমাল্যা রজব আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৯০৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮০ মপফজ ফির উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭২৯ 156056986 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮১ নপবরন আপজম মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৭৭ 1793075339 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮২ িামাল পবশ্বাস িাররজ উপিন পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭৭৭ 18553861144 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৩ আঃ সামাদ সারলি পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৭৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৪ িারুন আর রপশদ নুরল পবশ্বাস ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০২০০ 1857662008 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৫ আপিদুল ইসলাম আপমন উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮০১৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৬ তারছর পমাল্যা ইব্রপিম ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৮০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৭ খপবর ফপির ইসরাইল ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৫৯০ 1878486533 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৮ রুমান রপশদ পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭২২২ 1834515010 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৮৯ সাইফুল পশিদার িাওসার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭২৮৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯০ িারান পমাল্যা ইন্তাজ পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৮৮৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯১ আলাপমন নুর ইসলাম ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০৪১৫১ 1796315499 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯২ মপনরুল ইসলাম নুরু পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৭৪৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৩ রুরবল ফপছয়ার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০৮৩০ 1849557502 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৪ রাপবয়া পিালাম আলী মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৫৫২ 1883388536 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৫ আঙ্গুরা পবিম শপিদুল মপিলা গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৪৯৭ 183118565 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৬ পবরলািা পবিম রপশদ পমাল্যা ।। গৃপিনী পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৫১৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৭ শািাদত সুলতান পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৭৭৬ 1781228188 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৮ চাম্পা খাতুন পরিন মািমুদ মপিলা কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ১৯৯০৫৫১৫৭৮৮০০০০০০ 1881906908 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৬৯৯ আিরাম আজািার পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৭৯০২ 1864823977 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০০ লাল চান পখাররশদ ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১১৭৫ 1833432123 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০১ তিপমনা পজয়াদ আলী মপিলা গৃপিনী পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৫৭ 1845565607 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০২ তাসপলমা শপিদুল ।। গৃপিনী পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৫৫ 1872151900 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৭০৩ সালমা সারয়ব আলী ।। গৃপিনী পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮৫৫ 017568 99319      পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০৪ ফপছয়ার আপজবার পুরম্নষ কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৭৫০  0184 3836472 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০৫ আছাদুল পময়া বারছর পবশ্বাস ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৫৫৭ 1754293972 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০৬ টুকু পমাল্যা তারলব ।। কৃপষ বাপলয়ার্াঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮০৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০৭ নারয়ব নপছম ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১১৭৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০৮ রারশদ িফুর ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১১৩৫ 1840594695 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭০৯ আসমা পদলয়ার মপিলা গৃপিনী পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১০০৯ 1753253349 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১০ িান্নু পময়া আচমত পুরম্নষ কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৯৯৩ 1985573943 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১১ এলম পশখ আপমন উপিন ।। প ক্ষুি িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৪৬৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১২ অসীম কুমার অমল কুমার পবশ্বাস ।। কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭১২ 1722415086 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৩ িপরতষ কুমার পবশ্বাস পিষ্ট পবশ্বাস ।। কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৭০৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৪ আব্দুর রিমান আিারল পশখ ।। কৃপষ িাটরিলবাপি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৭৩৪ 1734620320 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৫ উজ্জল আবু বক্কার ।। কৃপষ মাঝাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮০৫৩ 1744925084 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৬ মপশয়ার রিমান সদর উপিন ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৯৪১ 1857949412 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৭ তুজাম পমাল্যা পরািমান ।। কৃপষ পতঘপরয়া রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১১৮৬ 1881906804 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৮ ফরজর আলী ছরবদ আলী ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০১৮২ 1708048509 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭১৯ আরতার আলী সুররাত আলী ।। কৃপষ িাপজরাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৪৪২ 1842626090 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২০ সাখাওয়াত পবশ্বাস পখাররশদ ।। কৃপষ িাপজরাইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৬৫৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২১  ানু আফছার পবশ্বাস ।। কৃপষ শ্রীফলতলা রাঘবদাইি ৪১৯১৯৪৯৪১৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২২ ফারুি পিারসন িাপিম ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৭২৮ 1834516594 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৩ বদর উপিন জরবদ ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫৮৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৪ সামসুল মন্ডল জুলমত ।। প ক্ষুি ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫১৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৫ বকুল পমাল্যা রাজ্জাি ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৬৭৩১১০৩৩ 1856056975 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৬ িারুন পবশ্বাস রজবাপল ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫৫৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৭ ফপজলা খাতুন আক্কাছ মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫০১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৮ পনম ডল বািান দাস পুরম্নষ কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫৪৪ 1860213243 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭২৯ সাপিনুর তাইরজল ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭৭৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩০ ওমর আলী উপজর ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২২৩১ 18693856 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩১ মাধুরী নৃরিন মপিলা কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৬০৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩২ লক্ষী রানী সুিমল মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫৭৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৩ আপবসার রপিম পবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৩৬১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৪ আরমনা পবিম আঃ মারলি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২২৪১ 1837375147 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৫ জুমারত পমাল্যা পিয়াম উপিন পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২২৭৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৬ আক্তার আলী আক্কচ পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭৫৯ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৭ আিরছদ আলী পসারয়ার পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৬১৯ 1829356448 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৮ তারলব পমাল্যা িানাই পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৩৫৭ 1731765747 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৩৯ িাসানুর পিালাম আলী মন্ডল মপিলা কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৪৪৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪০ সুরুিজান মপনর উপিন পুরম্নষ গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৬৯৭ 1845898597 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪১ মপফজুল মন্ডল ইব্রাপিম মন্ডল ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২০৪৭ 1828134895 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪২ জুরয়ল পমাল্যা কুদ্দুস পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২১১৫ 1871965081 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪৩ মারজদুল মন্ডল জুমারত মন্ডল ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৭২২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৭৪৪ আপমরুল আবু তারলব ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭০১ 1833836648 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪৫ িামাল পিারসন বাবর আলী ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৬৭১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪৬ পরখা পরজাউল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৬১৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪৭ শাপমন উপিন পবশ্বাস পমরির আলী পুরম্নষ কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৮৬৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪৮ জুমারত মুন্সী ইমান উপিন মুন্সী ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৮৫২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৪৯ আলমিীর নজরুল ইসলাম ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩০৩৫ 1788567892 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫০ আশরাফুল পসরাজুল ইসলাম ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩০৪২ 1716512157 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫১ আনারুল িাওছার পমাল্যা ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩০৩৪ 1761751661 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫২ নজরুল ইসলাম আফছার তরফদার ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩০৫১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৩ পসপলম পিারসন পমাশাররফ মুন্সী ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩১৪১ 1840220919 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৪ আনারুল পশিদার বাপরি পশিদার ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৮০৬ 1821020718 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৫ নাজমুল মজনু পমাল্যা ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩১২৯ 1757668237 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৬ মািাবুর রিমান সামসুপিন ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০৯১ 1829356327 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৭ পমাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত পিালাম পিপবর ।। প ক্ষুি ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৮ মপতয়ার রিমান পমান্তাজ পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৪২৮ 1829356231 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৫৯ পমজানুর পশিদার তসরয়দ পশিদার ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭৫৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬০ রত্না সাধন মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫১৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬১ অঞ্জলী দাস দুলাল দাস ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫০৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬২ ইশারত িাজী মিরছদ িাজী পুরম্নষ কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩০৬৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৩ িানু পবপব মারলি মন্ডল মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৯৩৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৪ পমাঃ আলাপমন সাপমন পমাল্যা পুরম্নষ প ক্ষুি ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৫ পসপলনা খাতুন মনু পময়া মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫৩৫ 1838530147 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৬ ওপলয়ার মন্ডল শুকুর মন্ডল পুরম্নষ কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫৫৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৭ হুমায়ন িপবর সমরশর পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২১৮৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৮ তুজাম মুন্সী রারশদ মুন্সী ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২০০২ 17930755476 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৬৯ ফুল পময়া জব্বার পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০০০০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭০ সাপথ পবিম আপশকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ১৯৯২৫৫১৫৭৮৮০০০০০০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭১ পবলপিছ খাতুন ততরয়ব আলী ।। গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৬০১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭২ ফপরদা পবিম লাল পময়া ।। গৃপিনী ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২২৩৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৩ মন্টু পজায়ািার মরয়ন ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২২৭৫ 1585263943 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৪ আবজাল পশিদার জারির পশিদার পুরম্নষ কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫৮৯ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৫ ইন্তাজ আলী রজব আলী ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭২৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৬ জহুর আলী পমাল্যা পমান্তাজ পমাল্যা ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৪১৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৭ ইমামুল ইসলাম জারয়দ আলী ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩৬৩ 1784617954 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৮ পসারিল পরজা িাপববুর পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২৬৮১ 1757315765 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৭৯ ফারুি ফপির পিালাম পসারয়ার ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৯১১ 1762085580 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮০ পমাছা: পরারিয়া পবিম িাওছার পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৯৯২০২৫৯৩১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮১ আলমিীর পিারসন কুদ্দুস পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮৪১ 1759470129 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮২ িাপমদুল ইসলাম পরজাউল ইসলাম ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০৫৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮৩ বাচ্চু পশখ ছরমদ পশখ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩২২০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮৪ আবু িালাম পসািবান পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৫৫৮ 1729819605 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৭৮৫ দুলাল পমাল্যা িারান পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৬০৬ 1869876867 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮৬ রারশদ পমাল্যা আরশাদ পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭৭৮ 1880408154 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮৭ িাপববুর রিমান আজািার পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৫৭৬ 1995053454 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮৮ জুরয়ল মামুন পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০১০৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৮৯ ফপছয়ার রিমান পিয়ামুপিন ফপির ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৪৯৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯০ ইপিস পমাল্যা মান্দার পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭০১ 1845376042 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯১ শাপিদুল ইসলাম ইমারত ফপির ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৬৩৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯২ পনশীথ বসু নন্দকুমার ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৪৪২১৯০৩১১৭৫২৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৩ জপলল পশখ িপন পশখ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৩১৬ 1739743627 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৪ ওমর আলী আপমর পিারসন ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮৯৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৫ সমরসর ফপির আপদল উপিন ফপির ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮৯২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৬ পমাশারফ আপদল উপিন পমা: ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৫২০ 1760069519 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৭ বকুল পিারসন আজাদ পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৭৩৪ 1734260987 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৮ তাসপলমা রমজান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮১১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৭৯৯ পমলন পবশ্বাস পনতাই পবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২১৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০০ অরুন কুমার িাল আদ্যনাথ পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৯৮৬ 1758177034 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০১ রাজ্জাি পমাল্যা বদর উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩২০৩ 1789221118 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০২ মপছয়ার রিমান সদর উপিন মন্ডল ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৪৬২ 1775614432 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৩ িামাল পমাল্যা রওশন পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৯১৮ 1868183267 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৪ পমা: পমায়ারজ্জম পিা: পমাল্যা সািাদাত পিারসন পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ১৪৯২০৮৬১৬৮ 1786757141 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৫ কৃষ্ণ িদ পবশ্বাস পিাসাইদাস পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩৮৩ 1869009984 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৬ সবুজ পবশ্বাস সুকুমার পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৭৩৬ 1995437441 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৭ সুপচত্রা  রানী পবশ্বাস নারায়ন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২৯৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৮ অঞ্জলী রানী সাধন কুমার পবশ্বাস ।। গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪০৯৪ 1837637194 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮০৯ রাজকুমার পবশ্বাস রপঞ্জত পবশ্বাস পুরম্নষ কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২৩০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১০ পপ্রয়া মন্ডল মপনকুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৩৭৪১৯৯৩২৭৭ 1751546379 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১১ অজুডন পবশ্বাস সুনীল পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩১৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১২ রপবউল ইসলাম আরয়ন উপিন পশখ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৩২৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৩ জপন পবশ্বাস নজরুল ইসলাম ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০২৭১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৪ বুপিশ্বর পবশ্বাস দুলাল পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩৯১ 1838530905 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৫ সামাদ পমাল্যা আপজবার  পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩৫৩০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৬ পরপশিান্ত পবশ্বাস সুবল পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২৮৬ 1758171170 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৭ পবররন্দ্রনাথ পবশ্বাস গুরুদাস পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩৮৫ 1782533607 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৮ পবশ্বরদব তমত্র সুধীর কুমার তমত্র ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪১৩৯ 1768438042 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮১৯ পশপশর পবশ্বাস পিািাল পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২১৭ 1995051621 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২০ পবনয় পবশ্বাস সন্যাসী পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২১৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২১ সুপজত পবশ্বাস মিারদব পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩৯৪ 1845591731 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২২ দুল্লপি পবশ্বাস পিািাল পবশ্বাম ।। গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩৫৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২৩ সুিরদব পবশ্বাস দুলাল পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৩১০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২৪ িপররতাষ পশদিদার মাখন লাল পশিদার ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪১১২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২৫ লক্ষী রানী মজুমদার প্ররবাধ মজুমদার মপিলা গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪০০২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৮২৬ মাধব কুমার িাল কৃষ্ণ িদ িাল পুরম্নষ কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০০৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২৭ বাটুল পবশ্বাস বাদল পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪১৫৮ 1770066107 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২৮ আরাধন মন্ডল পৃরমশ মন্ডল ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৪২০ 1739116387 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮২৯ বাসারুল ইসলাম পমিাইল ফপির ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮৪৭ 1874103571 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩০ সামাদ পমাল্যা পমাজািার পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৬৯১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩১ পদরনশ কুমার চক্রবতী শচীন নাথ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪০৭৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩২ পমাঃ জাপির পিারসন বািাজ উপিন ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৬৮৭ 1788567167 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৩ পদারলায়ার পিারসন শির আলী লস্কার ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৪১০ 1836071870 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৪ জনাব আলী ইসমাইল পবঃ ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৭৫৭ 1883478532 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৫ বড়ু পবপব আরয়ন উপিন মপিলা গৃপিণী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৪৪১১৯১৩৩৭২১৭২ 1831161555 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৬ আসাদুল ইসলাম নুর আলী মন্ডল পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৭২৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৭ পমাঃ ছাব্দুল রপিম পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৭৯৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৮ শাপিদুল ইসলাম মুপজবর পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০০০২ 1869393478 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৩৯ রপশদ পমাল্যা মঙ্গল পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮২৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪০ আরয়ব আলী পখাররশদ পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮৩৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪১ পলটিন পিারসন লুৎফর পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ২৩৯২১৫১৩৯৬ 1952139190 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪২ মপনরুল ইসলাম শািাদৎ পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮১৪ 1826530603 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৩ আঃ িপরম পশখ ইসমাইল পশখ ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৯১১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৪ সারদি আলী আপমর পশখ ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫৮১ 188262508 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৫ আসালত পজাঃ নপজর উপিন পজাঃ ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৪৮৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৬ িারুন পমাল্যা শমরশর পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৮১২৬ 1845568465 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৭ নানু পময়া শািাদত পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৬৪৬ 18409013224 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৮ আব্দুল ত্তিাব  মপল্লি রজবাপল  মপল্লি ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৪৭৮ 1879782437 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৪৯ পমারমনা  পবিম ছররায়ার মপিলা গৃপিনী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫৬৯ 1836648683 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫০ িারুন মুন্সী ইব্রাপিম  মুপন্স পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৯৯৭ 1884409266 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫১ আরমনা  পবিম বাচ্চু পময়া মপিলা গৃপিনী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৮৭৩ 1759839840 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫২ িাপলম ভইয়া পিালাম িায়দার  ভইয়া পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫০২৯ 1745936217 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৩ নুরজািান পবিম শপিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিণী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫০২৮ 1860213704 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৪ নাপছর  ভইয়া ছব্দাল  ভইয়া পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৯০৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৫ আবু  ছারল মুন্সী আজািার মুপন্স ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫০৫৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৬ ছবুর   পমাল্লা এয়াকুব পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৮৬৩ 1766412790 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৭ রপবন্দ্র নাথ দাস শ্রীদাম দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫১১১ 18560531 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৮ পিালাম  রসুল আররাজ আলী খা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫০২১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৫৯ আব্দুল আপজজ ইসমাইল পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৬৫১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬০ পরাপজনা শামীম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৬২৬ 185652131 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬১ জািঙ্গীর আলম সদর উপিন পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৯০২ 1767405771 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬২ আনারুল পমাল্যা পসরাজুল ইসলাম ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০১৫২ 1837633419 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬৩ আরনায়ার পিারসন শির আলী ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৪০৯ 1833496979 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬৪ পনতু পিািাল পবঃ ফটিি চন্দ্র পবঃ ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৭১৯ 1824487140 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬৫ আপশ্বডন সুশান্ত কুমার ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৮১৫ 1746577127 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬৬ পশবনাথ পবঃ পদবনাথ পবঃ ।। কৃপষ বৃপত্তিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৫৭৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৮৬৭ নৃরিন পবঃ পনরািদ পবঃ ।। কৃপষ বৃপত্তিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৫১৭ 1923123617 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬৮ রপবন্দ্রনাখ জিরনন্দ্র মন্ডল ।। কৃপষ বৃপত্তিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৫০০ 1811690992 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৬৯ ইসমাইল আররাজ আলী ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮১৩ 1854233247 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭০ টুকু খান আমজাদ খা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৬২০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭১ মুরাদ আলী মঙ্গল পশখ
।। প ক্ষুি সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮১৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭২ পবষ্ণু িদ দাস বসু পবিারী দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫২১২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৩ পজাসনা রানী দাস পদলীি দাস মপিলা গৃপিনী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫১৬৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৪ রাজকুমার দাস পধররন্দ্রনাথ দাস পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫২৭২ 184517208 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৫ মনমপত দাস দুলাল দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫২০৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৬ পদরবন্দ্রনাথ দাস বাদল দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫২৩০ 1828539354 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৭ পররিান দাস সরন্তাষ কুমার ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫১০৯ 172486109 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৮ আনন্দ কুমার দাস কুপিরাম দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫১৭০ 1861743024 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৭৯ নারায়ন দাস পশবনাথ দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫২২৮ 1865543762 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮০ ওপলয়ার িাপবজার ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭০৩ 1866366515 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮১ পনপখল দাস পজাপতষ দাস ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫১০ 1705163085 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮২ আব্দুর রউফ খন্দিার বসারত খন্দিার ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৪৯১ 1854340274 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৩ পমািাম্মদ আলী িাপবজার ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৭৯৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৪ পমটুল আরয়ন উপিন ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৮৯৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৫ রুিকুমার রনপজত পবশ্বাস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪২২৯ 1750410589 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৬ খপবর ওদুল ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৫৫২ 189245205 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৭ বাবুল পিারসন বাবর আলী ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৪১৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৮ আপরফ রারিন ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৯৪৯ 1829356397 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৮৯ পশখা খাতুন সািাম পিারসন মপিলা কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮০০০০২০ 1763159554 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯০ আরনায়ারা বাদন পশখ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭৭৪ 1867569565 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯১ রপিমা মপনরুল ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৯৮৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯২ ইিবল পিারসন ওয়ারজদ পুরম্নষ কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৮৮২৩ 1799050903 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৩ শুকুর আলী চাদ আলী পমাল্যা ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৫৫৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৪ আবু িালাম মৃত রসুল ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭৫১ 1849277192 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৫ অজয় িারান ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৮১৮ 17661622464 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৬ বাদশা আবুল ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৯৬৩ 1845952736 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৭ আছাদুল পবশ্বাস পসানাউল্লাি ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩ ৩৮৫৯ 1784616769 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৮ ছত্তার পমাল্যা আব্দুল িফুর ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৬০০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৮৯৯ জুরয়ল মির আলী ।। কৃপষ ধনিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২১২১ 1868887397 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০০ সাপদয়ার ওপলয়ার ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩০৯৪ 1749805424 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০১ টিন আলী সামরছল পমাল্যা ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩১৪০ 1883091011 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০২ জািাঙ্গীর কুদ্দুস ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮৮৯ 1836648431 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০৩ পবল্লাল িারান ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৬১১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০৪ ওপলয়ার রিমান িপন পশখ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৩১৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০৫ পবপুল কুমার ভরবন্দ্রনাথ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৪৯৯ 1925366928 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০৬ পজয়াউর  রিমান মঙ্গল পমাল্যা ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮১২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৯০৭ পমাঃ আরজ আলী পখাররশদ আলী পমাল্যা ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫৮০ 1876577594 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০৮ মািবুব ইসলাম পমািাম্মদ পখান্দিার ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১১৪৮ 1855002642 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯০৯ পমাঃ সুমন পিারসন পমাঃশির আলী লস্কার ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫৩৩ 1855786574 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১০ পমাঃ উজ্জাল পিারসন পমাঃ আবু জাফর লস্কার ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫০১ 1852868924 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১১ পমাঃ জাপির ভইয়া পিালাম ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৮৪৬ 1829747315 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১২ আলমিীর মুক্তার পমাল্যা ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৬১২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৩ রিমত আলী ছদর উপিন মপল্লি ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫৫৮ 1852644471 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৪ পনমাই  পবশ্বাস পনতাই পবশ্বাস ।। কৃপষ বৃপত্তিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৫০৪ 1882619434 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৫ মিন কুমার পবশ্বাস তারািদ পবশ্বাস ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৭০৯ 1867733415 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৬ িররন কুমার  পবশ্বাস লক্ষন কুমার পবশ্বাস ।। কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৬৮৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৭ আরমনা পবিম ইবাদত পবশ্বাস মপিলা কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৭০২ 1738870079 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৮ অপসত দাস পজরতন দাস পুরম্নষ কৃপষ লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৬৭৮ 1831026687 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯১৯ পলন্টু রপশদ ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩২৯০০ 18826214556 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২০ সুিরদব সুিমল ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫৭৫ 1833531691 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২১ িপরমল বািান দাস ।। কৃপষ পিািনািািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩১৫২৫ 1857356326 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২২ জারিদা িামরুল মপিলা গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭৭৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৩ আন্না পবিম ছারনায়ার ।। গৃপিনী রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৭৯৯ 1752709151 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৪ ছাইফুল আক্কাস পুরম্নষ কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৩৮৩১ 1857844240 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৫ সুবাশ িাল আদ্য নাথ ।। কৃপষ রাঘবদাইি রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪১১০ 1941975770 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৬ তিপমনা পমাঃ মাসুদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩০৮২১ 1843071805 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৭ লািী খাতুন নবাব ভূইয়া ।। গৃপিনী সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৮৭২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৮ আব্দুল িাপমদ মপল্লি ছদর উপিন মপল্লি পুরম্নষ কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৫৯৪ 1855257157 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯২৯ সতুিদ পবঃ লালন চন্দ্র পবশ্বাস ।। কৃপষ বৃপত্তিািা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৫৪৯ 185487010 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩০ মপতয়ার রিমান মঙ্গল পমাল্যা ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫৮১৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩১ সুপধর কুমার পবঃ পদবী চরন পবঃ ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৪৬৮২ 1867733415 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩২ নজরুল ইসলাম পিিমত লস্কার ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৯৪৮২ 1832601242 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৩ অমল কুমার দাস পিররান চন্দ্র দাস ।। কৃপষ সাংদা লক্ষীপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২৩৫২৪১ 197141924 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৪ নৃরিন পশিদার নররন্দ্রনাথ পশিদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৪৪৫ 1722574017 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৫ ষপষ্ট রানী পবশ্বাস তচতন্য পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৪১১ 1871441805 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৬ সুপনলা রানী অমররশ ।। গৃপিনী পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪২১৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৭ পরখা রানী পবশ্বপজত পবশ্বাস ।। গৃপিনী পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৬৩০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৮ মপতয়ার মির আলী পমাল্যা পুরম্নষ কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৬৬৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৩৯ পলয়ািত আলী খান রজব আলী খান ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭২৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪০ নাজমুল পবলাত আলী ।। কৃপষ বিরবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫০৩৩ 1861743727 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪১ রপফি পবশ্বাস মৃত িাচু পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭২৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪২ সপঞ্জত পবশ্বাস সন্যাসী পবশ্বাস ।। কৃপষ পবঙ্গা রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৫৮৯ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪৩ আবু বক্কার পমাল্যা মৃত ইিরাম পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৪৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪৪ নাপজরুল ইসলাম পজন্নাত পবশ্বাস ।। কৃপষ পবঙ্গারবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৫৭৫০ 1859873467 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪৫ শরাফত পবশ্বাস মৃত তাইজুপিন পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৮৪৭ 1839252794 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪৬ রারশদ পমাল্যা পমান্তাজ পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬১৪০ 1838535250 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪৭ পমাঃ আরয়ব আলী পমাল্যা পিয়ামুপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৮৮৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৯৪৮ পমাঃ আমরজদ পমাল্যা মৃত আরয়ন উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪৯৩৮ 1994289662 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৪৯ জাপিদুল ইসলাম ইয়াকুব আলী পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯০৪৮ 1845897999 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫০ পমাফারজ্জল পিারসন মৃত আবু তারির পজাঃ ।। কৃপষ উত্তর বীরপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৪০৪৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫১ পবল্লাল পমাল্যা মৃত জপলল পমাল্যা ।। কৃপষ পবঙ্গারবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬২২৬ 187270665 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫২ পমাঃ আলমিীর  পমাল্যা আবুল পমাল্যা ।। কৃপষ িািািাঞ্চনপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩১৫২ 1853658752 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৩ জািাপঙ্গর পমাল্যা পিালাম সররায়ার পমাল্যা ।। কৃপষ িািািাঞ্চন পুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৩১৩১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৪ মুপজবর পবশ্বাস িপন পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭০৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৫ নয়ন পবশ্বাস পসপিকুর রিমান পবশ্বাস ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ২০০১৫৫১৫৭৮৮০০০২০০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৬ বপছর আিরম্মদ পবশ্বাস মরয়ন উপিন ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৩২৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৭ শপিদ পশখ িাররজ পশখ ।। কৃপষ দপক্ষন পমজডাপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৭৭৫ 1881903735 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৮ জপিরুল পমাল্যা পমািাম্মদ আলী পমাল্যা ।। কৃপষ বারদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১২৮৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৫৯ পমাঃ সারিব আলী মির আলী ।। কৃপষ বারদ মালঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২১২৯১ 1871596954 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬০ পতাতা শপফ পবশ্বাস ।। কৃপষ উপজরাবাদ মাঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০৯৭৩ 1843836579 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬১ পররবিা পবিম আমজাদ আলী মপিলা গৃপিনী দত্তমাঞ্চী রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২২১৯১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬২ পসরাজুল ইসলাম ছব্দুল ফপির পুরম্নষ কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৮৮৯ 1842816863 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৩ ছরবদ আলী ইশারত আলী ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৯৫৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৪ িারশম িারশম  পময়া ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৮১১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৫ নাজমুল পিারসন পমাশারফ পিারসন ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৬০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৬ পসপিি পমাল্যা আশরাফ পমাল্যা ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৭০৭ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৭ টিক্কা পবশ্বাস নুররাল পবশ্বাস ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৬৯৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৮ িারছদ আলী পতজারত পমাল্যা ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২০০৭২ 1869011879 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৬৯ পমাঃ উজ্জল পমান্তাজ পমাল্যা ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৮০৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭০ আজম পবশ্বাস রমজান পবশ্বাস ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৯৮৭ 183402355 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭১ বািারুল ইসলাম আবু বক্কার পমাল্যা ।। কৃপষ বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২১৯৭৫০ 1874412782 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭২ ফুলমপত মৃত মিম্মদআলী মপিলা গৃপিনী বাসুরদবপুর রাঘবদাইি ২৩৯১৯৪৮১৬৯ 1718258164 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৩ পমাঃ পসািরাফ পবশ্বাস আরয়ন উপিন পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৪০৩ 1869393431 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৪ সারিব পমাল্যা দপলল উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৬৭ 1872406329 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৫ ফুল পময়া পিরামত পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৫৯৬ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৬ পমাঃ কুদ্দুস পবশ্বাস মৃত আিম্মদ পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬৯০৪ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৭ আশরাফুল আলম জপির উপিন পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭০৪২ 1882620270 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৮ আব্দুল্লা সািাদৎ পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭২৫৩ 1839255951 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৭৯ আসাদুল পিিমতল্লুা পশিদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৪৮৫ 1734089767 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮০ সাইদ পমাল্যা আররাজ আলী ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৯১৪ 1833665183 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮১ তিব্বর পমাল্যা আশরাফ পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮৫৬০ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮২ মিাপসন তরফদার সামরছল তরফদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮২৮৩ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮৩ িারশম আলী তারছর পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৯৫৫ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮৪ পতাপমজ উপিন পশিদার বদর উপিন পশিদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৮২২ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮৫ আলা উপিন আজািার পবশ্বাস ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭০০৮ 1850391498 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮৬ মরয়ন উপিন পিয়াম উপিন ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৩৮১ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮৭ আবু বক্কার মৃত ওরিদ তরফদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৮২৮৯ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৮৮ জািাঙ্গীর পিারসন মুন্সী িাপববুর রিমাদ ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৬৬০ 1863672068 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০



৪৯৮৯ আঃ মান্নান লস্কার পসরাজুল িি লস্কার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৬২২১ 1832445593 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৯০ তাইরজল পশিদার আিাম্মদ পশিদার ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৭৪৩২ 1884406433 পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৯১ আক্তার পিারসন পসানা উল্লুা পমাল্যা ।। কৃপষ পবরইল রাঘবদাইি ৫৫১৫৭৮৮২২৯৯২৮ পমা: আব্দুস সালাম ১৭৭১৩৯১১৯০

৪৯৯২ সুলম লবশ্বাে প্রভাে লবশ্বাে পুরম্নষ শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৭৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৩ লিনু রানী ো া লনলিত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৬৩৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৪ লরক্তা লবশ্বাে সুবাে লবশ্বাে মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৯২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৫ জনবদা খাতুন আরিাদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২০০০০০১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৬ িক্ষী ো া সুলজৎ কুমার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৬৬০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৭ তারা লবলব বাদিা ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৬৬১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৮ ফুিজান আবুি সিখ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৯২৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৪৯৯৯ লনরাপদ রায় লনতাই রায় পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৭৫৯ 1746490506  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০০ কুিছুম মনয়নউলিন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৪৭০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০১ িািমলত খাতুন মু ম্মাদ আিী ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৩০৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০২ সুিান্ত কুমার সুধীর কুমার পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৭৭৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৩ উমর আিী ছত্তার েিিার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৯০৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৪ সুজাতা লনখীি কুমার মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৭১৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৫ ফুিজান খাতুন ইউছুপ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৪২৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৬ পবন লবশ্বাে সুধীর পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৭৪০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৭ র মান আিী নুরি মুন্সী ।। শ্রমজীবী বারইখািী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১০৬ 1741544690  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৮ বালক লময়া রলিদ লময়া ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬২৪০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০০৯ ি ীদ নূর স ানেন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১৪৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১০ লনজাম সেখ সমাবারক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬০০১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১১ সুলফয়া মলতয়ার মল িা গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১৪৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১২ মায়া রানী নারায়ন িন্দ্র ।। গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১৮৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৩ সমা: ইব্রাল ম েবুর পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১২১ 1791304915  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৪ শুকুরন সনছা মানিক ।। গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৪৪১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৫ সেয়দ সমাল্যা আ ম্মদ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬০৬৫ 1884408532  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৬ োন ব আিী োমাদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৪৩৩ 1862991476  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৭ আলজজার িািিান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬২৬৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৮ নুরজা ান কুদ্দুে মল িা গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬০৫২ 1913134784  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০১৯ মলনরা সবগম সখারনিদ ।। গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬২৭৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২০ সিতন্য িন্দ্রকান্ত পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১৭৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২১ রনমি লবশ্বাে কািািাঁদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬২৯৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২২ ছারা আলজজার ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮২৮১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৩ আিরাফুি জামাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৮০৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৪ কুরবান সরাকমান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৬৮৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৫ বড়ু লবলব জয়নাি মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৮৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৬ এবাদত মনফি পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৮৯২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৭ আনিামলত আিাউলিন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮২৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৮ ইয়ােলমন রল ম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭৬৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০২৯ রলমিা সবগম মৃত ইলিে মল িা গৃ নী িত্রম্নলজৎপুর  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫০৩০ ছাকা সবগম িািিাঁদ মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৯১৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩১ জালন লবলব কুদ্দুে ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭৮৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩২ মানিক লেকদার ছানয়ন পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮২৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৩ সকরামত বলরক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৪ লবউটি সুভাষ মল িা গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭২৪৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৫ ফলজিা ফুিলময়া পুরম্নষ গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭২৯৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৬ সুভাষ সুম্ভ নাথ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮২৫২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৭ ছানি া সবগম আবুি মল িা গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭১৯৮ 1753410893  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৮ লমলছরন লুৎফার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩১১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৩৯ ইলত রানী লমল র ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮২৪৮ 1726917487  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪০ পলরনতাষ মুকুন্দ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮১২০ 173265654  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪১ আলতয়ার বা াজ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭৮৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪২ লে াব আফছার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৭৫ 1883172825  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৩ আক্তার  ানতম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৮৫ 1752065707  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৪ র মান অলজরলি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৯০ 1789192386  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৫ আছাদ একব্বার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৮২ 1827062614  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৬ োগলর সবগম নান্নু মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭২৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৭ আ: খানিক কািাম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৮ তুিা আছাদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩৬১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৪৯ সগালবন্দ তারা পদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭২৯১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫০ োল দ আলছরন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৪০০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫১ সগািাম নবী সরজুয়ান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৯৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫২ জাফর মানজদ ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৬৪ 1874407585  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৩ আজাদুি খানিক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৯৯০ 1861788191  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৪ আজগার লকরামলদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৮২৮ 1861788796  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৫ কানদর সরজন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩৩৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৬ মান্নান ছনিমান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৯৩৬৫ 1782435006  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৭ লেলরনা  ারুন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৭৮৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৮ ইব্রাল ম লজয়ানত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯১০৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৫৯ আছাদ আকলছন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯০০৭ 1724340258  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬০ কালজম মলজদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৫৮০২ 1759543768  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬১ সগািাম নবী জনয়ন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯১৭৭ 1760068679  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬২  ালেনা কলবর মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৩ ফারুক সগািাম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৮১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৪ ওদুদ ছলকরউলি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০১৪৩৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৫ মুলজবার সেনয়দ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৪২৭ 1743303807  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৬ অঞ্জনা সরাকমান মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৯৩ 1797238656  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৭ মননায়ারা  ানরজ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৪১৮ 1774947562  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৮ সদািা সবগম নানয়ব আিী ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮২৭৩১ 1747523375  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৬৯ আননজিা লবশ্বাে সের আিী পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৩৬২৮ 1867193537  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭০ রলিদ ইিারত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৮৯ 172308756  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫০৭১ োল দ রজব ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৩৬ 1689640928  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭২ নান্নু আজগার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৫৯ 1831656242  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৩ নূরি আছিত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯০১৫ 1831656242  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৪ সমা: লিটন জািাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৩৫৯২ 17821805594  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৫ মালনক ইমানউলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৬৩ 1758592445  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৬ আলমরুি সবিানয়ত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯১৯৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৭ মলনরা আলজজ মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০৬৫ 1948144560  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৮ জান দা রওেন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৭৯ মলরয়াম কালদম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৬৫০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮০ ছত্তার ছানয়ন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৭৮৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮১ সতানয়বা সুকতারা ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৬৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮২ ইউনুি আিাউলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯১২৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৩ িম্পা সমািারফ মল িা শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৯৪ 1753002750  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৪ নুর ইেিাম আনছার পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩১৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৫ আলখরন আোদুি মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৩৭ 1949541511  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৬ ফারুক রতন পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৬০৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৭ সমা: ফুিলময়া ছব্দুি সমাল্যা ।। শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১১৯৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৮ সমা: সোনয়ি মকবুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২০০০১৫১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৮৯ ইেমাইি লময়া আলতকুর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৪৯৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯০ ইবাদত ইজা ার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২১০৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯১ ও াব ইমান উলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২১২১৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯২ সমা: সরাস্তম  াজালর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৫০১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৩ সমা: আলজম তানছর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৮০৫ 1833023806  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৪ খানয়র সমাল্যা আব্দুর র মান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২০৫৬৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৫ ছানিক ইমারত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৩১০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৬ েল দুি মনয়নউলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১১০৭ 1744509813  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৭ ওয়ানজদ সমাল্যা  ানেম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১১০৯ 1770066178  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৮ সমা: জাফর সরাস্তম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১০১৮ 1780956472  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫০৯৯ সজযস্না িলরফুি মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১০১৯ 1830242387  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০০ আয়িা খাতুন আক্কাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৪২৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০১ সেয়দ আিী োমনছি পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৪০৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০২ আঙ্গুরা ছর ার মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১১০৬ 1727805054  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৩ ইছমাইি আছম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৮০১ 1760471714  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৪ শুকুরন সনছা মলতয়ার মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০৯ 1753253215  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৫ লজয়াউর আ: োিাম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১০৩১ 1733982452  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৬ ফজরা সবগম ফুিলময়া মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৪৩০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৭  ানজরা সবগম ঈিারত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩০১৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৮ আবু বক্কার ছুরমান পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১০৯ জয়নাি আ: কলরম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৭২৫৭৬৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১০ িািমলত আলমন উলিন মল িা শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩২৯৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১১ আছাদউজ্জামান আছব্বার পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৫২৩ 1840902523  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫১১২ দুদু লময়া রকমান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩২৮৮ 1860212586  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৩ মান্নান লতিাপ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৮৩২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৪ নুরুজ্জামান োমাদ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৮৭৯ 188338882  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৫ ওয়ালিয়ার ছত্তার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৯৪৮ 1872273287  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৬ মুরলিদা লমজানুর মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৭১০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৭ সমা: তাইনজি মনয়ন পুরম্নষ শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৯৩৮ 1759439389  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৮ রস্তম আলজজ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৭৬৭ 1856559467  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১১৯ জা ালঙ্গর অলকি উলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর 1874103612  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২০ সগািাম নবী আলমন উলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৭৬৩ 1874103612  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২১ সমা: িলতফ বালরক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩০৩৮ 171453088  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২২ সতাতা খন্দকার বাবর আিী ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩২৬০ 1884346028  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৩ আনজুরা খাতুন েনরায়ার মল িা শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১১০৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৪ আ:  ানমদ জটু সিখ পুরম্নষ শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৭৬২ 174566125  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৫ সমা: ফলরদ সমা: আকবার ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৪১ 1876577737  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৬ সিবাদােী  লরপদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৯৮৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৭ লিিা খাতুন নুর ইেিাম মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৮ কামরুি বানকর পুরম্নষ শ্রমজীবী বনগ্রাম িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৩৩৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১২৯ সমা: আকাম স কমতুল্যা ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২২৩১ 174419249  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩০ আরলফন েিার পাচু েিার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৩৫৫ 1776726220  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩১ মলফজার সমাল্যা ইনছার সমাল্যা ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৪১৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩২ সিািকা লবলব আলরফ সমাল্যা মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৪৫২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৩ পারলভনা নজরুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৩৭০ 177963290  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৪ আিাউলিন শুকুর পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২২৪৮ 1833276038  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৫ সরানকয়া কানেম মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৯৫৪২৪১২৮৩৫ 1748795683  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৬ ফলরদ কানিম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৩০৪ 1735034251  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৭ ছুলপয়া রলফক মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২২১২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৮ লবপ্লব সমাল্যা লনছার সমাল্যা পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০১২২ 1836075879  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৩৯ আয়ুব ইমামউলিন ।। শ্রমজীবী বনগ্রাম িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৬৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪০ লবধান লখনরাদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৯৫৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪১ লেয়ারন বক্কার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০১৩৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪২ ওদুদ মৃত: ছামাদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৭৩২ 1786300343  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৩ মলনরুি ছত্তার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৫৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৪ জুনয়ি জা াঙ্গীর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০১৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৫ লছলিক লবষূ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৭৬৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৬ বলুলময়া ইমারত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৬৭২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৭ েন্ধা রানী রতন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৩৮৮ 1872275692  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৮ ইেিাম নলয়ম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৮৯১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৪৯ েঞ্জয় লনরঞ্জন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৫২৩ 1728690070  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫০ আসুনতাষ মৃত: মনমত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৪১৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫১ ো ানাজ নবীর স ানেন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৭৫৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫২ লনতাই অমনরি িন্দ্র পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৭১৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫১৫৩ কামরুি শুকুর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৪৪৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫৪ ইউনুে সমানতাজ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৮৯৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫৫ সগাপাি িন্দ্র কালিপদ ।। শ্রমজীবী ভাটপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫১১১ 1719583482  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫৬ প্রফুল্য অলধকারী কুপা লেন্দু ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৯০৭ 1745065343  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫৭ েলবতা লবশ্বাে সুবি মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৮৫৬ 1758989863  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫৮ আনিয়া মুক্তার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৫২৫ 1739598871  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৫৯ উত্তম কুমার দুিাি পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫১১৯ 1774574806  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬০ বােলন্ত লক্ষলতি নাগ মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৮৬৬ 1766830623  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬১ শ্যামিী সুনীি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫০৪২ 1778990498  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬২ অষ্টমী লবকাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৪৯৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৩ সগৌতম মৃত: তারাপদ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫০৫৪ 1739360794  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৪ পারভীন বাবু লময়া মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৩৯৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৫ আলতয়ার মানিক পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৫২৩৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৬ সমাছা: সরন না আব্দুি মান্নান মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৪২৮ 1838431259  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৭ কৃষ্ণপদ কৃরী সুধীর কুরী পুরুষ শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৮ তৃলি লনমাই মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৬২৮ 1778527770  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৬৯ লনলখি সোন্তষ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৬০৫ 1760115653  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭০ লনমাই কািীপদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৬০২ 1724370942  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭১ সগাপাি লবশ্বাে কািীপদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪৪৮৩৩ 1861788719  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭২ অি িনা ঝন্টু মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৫০ 1854402184  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৩ কৃষ্ণকুমার কািীপদ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৪৮ 1727880442  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৪ রবীন্দ্রনাথ মনীন্দ্র ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৫৭৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৫ কুষ্ণপদ  াজারী ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৯৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৬ নৃনপন েনন্তাষ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৫১ 1747841016  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৭ অলনমা ননগন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৫৭৩ 1861788719  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৮ লমিন কুরী মলনন্দ্রনাথ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৫১ 1684413431  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৭৯ লনমাই েনন্তাষ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৬৫৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮০ অনিাক গুরুপদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৫৫১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮১ র মান েনিমান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৫২৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮২ নন্দ রনলজৎ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪০৩১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৩  াদান দাি মননারঞ্জন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪২৭১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৪ জা াঙ্গীর োমেউলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৫৬৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৫ পলরমি কানাই ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৪৪৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৬ জািাি ছনবদা ।। শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪১৬৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৭ ওল দ কানিম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৪৬৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৮ মালনক  াজারী ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৫৪০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৮৯ দুিাি আ ম্মদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৪২৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯০ ছালিম নালজম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪১৬৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯১ েম্পা লনতাই মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪২২১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯২ স্বরেলত সগাপাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৩৭৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯৩ োনদক ফলকর নালের পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪২১৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫১৯৪ োিমা জালকর মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪১৫৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯৫ গফফার নওনির পুরম্নষ শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫১১১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯৬ সুমি ো া সুভাষ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৯০৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯৭ িান্দু লবশ্বাে মৃত: সিতন্য ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫৪৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯৮ েল দ সিখ দলবর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫৯৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫১৯৯ মুকুন্দ পঞ্চানন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫২৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০০ মালনক লবশ্বাে ননরন লবশ্বাে ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫৯২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০১ সুিান্ত লবশ্বাে মলমন্দ্র লবশ্বাে ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৬০১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০২ েমীর সগাপাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৬০৫ 1858877340  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৩ প্রিান্ত কানাই িাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৪৯৭ 1762097580  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৪ মননারঞ্জন ননগন্দ্রনাথ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫৭৮ 1791303998  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৫ ইউসুফ স ানেন ও াব ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৩০৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৬ আ: ছত্তার িািন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫২৯১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৭ নুর সমামা ম্মদ ছামছুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৯১৯৬২২০৩৩১৮৮৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৮ মুরলেদা  াোন আবু বক্কর ।। গৃল নী ,, িত্রম্নলজৎপুর  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২০৯ মুলজবার ফলরদ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৩৭৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১০ জয়নাি নাদু লময়া ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১১ লিখা  ালনফ মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫২৯৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১২ অরুন লনমাই পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৭৪৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৩ আলজজার িািন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮৩৮ 1752061016  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৪ আতর আিী খানিক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০১ 1733811840  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৫ অনজদুি কানিম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮০৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৬ আবুি স ানেন মান্নান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৬৬১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৭ আবুি িা াদত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৮ সমা: আবজাি মকনিছ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২১৯ মলনরুি কানিম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮৮৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২০ আক্তার সিখ বানছর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬০৭০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২১ ইেমাইি সমৌিভী ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৯৮৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২২ নওনির নজরুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬০৯০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৩ মঞ্জুর সমাক্তার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬০৫১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৪ জামনেদ গফুর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬১২৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৫ আিী স ানেন আবু কািাম ।। শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৬ লবিাি সিখ সমা: বাবু ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০৩৮৬৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৭ লমজানুর রাজ্জাক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫৪৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৮ সমা: লেলিক সমাজাম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৫০১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২২৯ মঞ্জুর সমাল্যা  ারুন ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৪৮৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩০ লবিানয়ত সখারনিদ ।। শ্রমজীবী খাঁনপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৬৭৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩১ আলমরুি আনখর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৭২৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩২ ফানতমা খাতুন ইছাক মল িা শ্রমজীবী লবষ্ণপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৭৩৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩৩ ফকরুি রাজ্জাক পুরম্নষ শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪২৪৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩৪ বাবুি লবশ্বাে আনখর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৬৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫২৩৫ ত লমনা নুরইেিাম মল িা শ্রমজীবী খাঁনপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭২৪৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩৬ হুমাউন লনজাম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩৩৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩৭ ছানি া জাল দ মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৯১৯৬২২০৩৩৭৩৫৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩৮ সমা: িন্নু লবশ্বাে আনখর লবশ্বাে পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৭৪৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৩৯ আেমত কলরম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩৫৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪০ িািলময়া তানিব ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩২৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪১ োজ্জাদ সোনয়দ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩৩৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪২ সমা:লনজাম নানদর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৪০২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৩ ইিারত মকবুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭২৬০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৪ আলজজার তালছম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩০৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৫ তা াজ্জত সদৌিয়ার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৭১৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৬ আয়ুব সমাল্যা র মান ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০০৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৭ সমাস্তফা জলরফ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩৭৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৮ োল দা খাতুন বালরক মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪৬৬৬৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৪৯ সতনয়ব সিখ আলজজ সিখ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৬২৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫০ সগৌর পদ ো া িম্ভ নাথ ।। শ্রমজীবী ধম িদ া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৩৪৬ 1708761937  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫১ আ: রিীদ জব্বার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৩৩৫ 1716743837  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫২ জব্বার কানদর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৩২৯ 1795285197  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৩ োলবত্রী সুবীর মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৪৬৬ 1763283774  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৪ শুকুরন আফজাি মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭১৮১ 1988026468  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৫ জানমিা ছামছু ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৬০০ 1731067125  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৬ জহুর সমাল্যা কানদর পুরম্নষ শ্রমজীবী ধম িদ া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৫২৪ 1729629801  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৭ ফকরুি ছনরায়ার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭১১৫ 1930360304  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৮ লরলজয়া কািাম মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৪৯১ 1750116288  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৫৯ মেনিম কওছার পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭১৭৮ 1731067125  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬০ তােলিমা েবুর মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৬০৩ 1757820534  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬১ রাল িা রসুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৮৪৬ 1763836179  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬২ রুহুি আলমন ইছাক পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৪৯৫ 1794246341  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৩ ইউনুে ফটিক ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৫৩৮ 1858877562  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৪ রলফকুি এলকন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭২৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৫ তনকাব্বার ইজা ার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৭১১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৬ বাবুি আলজম ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭০৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৭ ইন্দ্রা ো া লবজন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৭৫২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৮ রালিদা লজয়া মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৪৪৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৬৯ মলতয়ার  ানিম পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৪৫২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭০ রুপািী লনরাঞ্জন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬১৮২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭১ োরলমন আলিয়ার মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৭০০১১২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭২ সকাল নুর মুক্তার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭৩ সুলিত্রা লবকাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৬০৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭৪ জা ানারা লমজানুর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭০৪৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭৫ লিলরনা জাফর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫২৭৬ ইমাম আিী সখারনিদ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭৭ োলবনা েত্তার সিখ মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৫৫৯১৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭৮ আলেরন ইোক পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৪৮৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৭৯ সরানকয়া ইয়ালছন মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৮৩০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮০ আব্দুর রলিদ বা াজ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৬১৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮১ োল দা ি র মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৩৯৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮২ ফুিলময়া বদরউলিন পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৮৩৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৩ মননায়ারা লেলিক মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৩৭২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৪ আনিয়া সমালজরন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৬০০ 1708625913  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৫ সজেলমন নানয়ব ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭২০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৬ রাজ্জাক সমালফজ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৬৩৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৭ আবু োইদ আবুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮০০০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৮ আিালমন  ালফজার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪১০১২৯৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৮৯ ফলরদা  বাব মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ১৯৮৪৮২১০৭৫৭০০০৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯০ সছলিনা গফুর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৬০৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯১ িলক্ষ বান্দব ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৪৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯২ এলিনা জা াঙ্গীর ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৬০০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৩ সুর্ ি লবলব আলজজার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৭৫৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৪ লমিন অলখি পুরম্নষ শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩৬৪ 1952486307  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৫ লফনরাজা রাজ্জাক মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯০০৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৬ মলরয়াম  ালকম ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩৬৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৭ সুভাষ প্রমথ নাথ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৪৮২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৮ আরলজনা কুদ্দুে মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬০৮০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫২৯৯ আিী আ ম্মদ সমাকানিে পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৬৪০ 1931049316  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০০ কামরুজ্জামান আ: র মান ।। শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮২৮১৭ 1863506947  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০১ েঞ্জয় িাংকর ।। শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৪৩০৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০২ লবশ্বলজৎ সিনিন্দ্রনাথ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৪০৫৬ 1757250671  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৩ লরপন তৃষ্ণা ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০১৫২ 1717286677  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৪ রাজ্জাক সকয়ামুলিন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৪৭৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৫ বাকু মলিক আলজজার ।। শ্রমজীবী বনগ্রাম িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৭৪৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৬ ছাত্তার মুলজবর ।। শ্রমজীবী ধম িদ া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৫৬৯ 1838537661  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৭ সিিবািা অলনি মল িা শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮০৮৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৮ জা ালঙ্গর রমজান পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৩৬৩৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩০৯ েবাব আিী  লববার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০১২৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১০ নুরইেিাম মনকিছ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৬২০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১১ আয়িা ফুিলময়া মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৮৪০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১২ আয়ুব িাঁদ খাঁন পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩১৩ 1845132305  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১৩ রলফক উলিন লবষ্ণু ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৩১৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১৪ সেয়দ সকরামত সখারনিদ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬২৪ 1846789030  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১৫ সমা: িল দুি আবুি  ানমদ ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯১৮২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১৬ আঞ্জুরা খাতুন বক্কার মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৩০৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫৩১৭ রাল ন উলিন র্ব্বার পুরম্নষ শ্রমজীবী কালু পাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৩২২ 1680232151  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১৮ প্রভাষ রানজন্দ্র ।। শ্রমজীবী লবষ্ণপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৭১৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩১৯ জাফর লব জব্বার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮০০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২০ লিমন ো া রতন ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৮৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২১ আ: কুদ্দুে গয়রাতুি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৮৯৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২২ ইয়ালছন আনছি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৫২৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৩ পলি খাতুন েনিমান মল িা শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৪০৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৪ মলতন সিখ মলজদ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০০২৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৫ লবপুি িাি লময়া ।। শ্রমজীবী ধমদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩১৪  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৬ জা ানারা েওরাব মল িা শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৩৯৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৭ দুিাি পুলুি ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯০৮২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৮  ালেনা ইলিে মল িা  শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩২৯ আব্দুি মলজদ িামনছি পুরম্নষ শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৩৮৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩০ সদি ার আম্মদ ।। শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬২৪৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩১ লরলজয়া কুদ্দুে মল িা শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৩২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩২  ালফজার বাদুল্য পুরম্নষ শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭৩২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৩ লগয়াে উলিন ইিারত ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৬১৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৪ নুর জা ান মুনেদ ।। শ্রমজীবী ধমদ িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৪৬৯ 1735425975  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৫ রতন রনলজৎ ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৮৪৭৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৬ িঞ্চি লিত্তরঞ্জন ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭২৫১ 1828106964  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৭ অনিাক অমূল্য ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮২০৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৮ সমাছা: মলরয়াম জহুরুি মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৩৮৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৩৯ আননায়রা তলববুর ।। শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৪৪৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪০ লমিন মন্টু পুরম্নষ শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৪৭৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪১ আনছার  াজারী ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৯৫৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪২ িন্ডী রনবন্দ্রনাথ ।। শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৫৭৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৩ বাবুি জলরপ ।। শ্রমজীবী ভাটপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩৮০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৪  ারুন উলজর ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৮৩ 1795056782  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৫ লমরাজ আকমাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৯১৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৬ মমতার্ বক্কার ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯০৬৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৭ বরুন সখাকন ।। শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৫৬৫৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৮ তপন কানাইিাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৪৬৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৪৯ বীনা মন্টু ।। শ্রমজীবী বনগ্রাম িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৩৯২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫০ জািাি লপজুরুউলিন ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৪৭৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫১ নাজমুি জািাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৩৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫২ আ: োিাম সমািাই ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৯৪২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫৩ িামছুন্না ার োিাম মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৯৪১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫৪ আবুি স ানেন ছদরউলিন পুরম্নষ শ্রমজীবী ধম িদ া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৫২৭ 1762171667  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫৫ মনলজদ লনরাপদ ।। শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৭২০ 1762171667  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫৬  ানজরা সমাতানিব মল িা শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৫১৯ 1766624679  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫৭ স ােননয়রা উজ্জুি ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৪০৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫৩৫৮ সুমন সুভাষ পুরম্নষ শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০৫৪ 1768126465  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৫৯ মলজদ ইমান উলিন ।। শ্রমজীবী খাঁনপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৭৫৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬০ অলনতা িম্ভ নাথ মল িা শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৬৯৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬১ রলবউি একব্বার পুরম্নষ শ্রমজীবী ধম িদ া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪১৯১৬০৪ 1843384613  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬২ সমা ম্মদ আিী  ানতম ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৫৯৮ 1924239624  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৩ বাননছা ি র ।। শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৫৪৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৪ আবু কািাম গক্কুর ।। শ্রমজীবী কালু পারা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৪২৪ 1929750048  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৫ লবিাি সেকান্দার ।। শ্রমজীবী ফালজিা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮২৬ 1726505640  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৬  ালেয়ারা জািাি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮২৫ 1789966206  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৭ জান্নাত সুরাওত ।। শ্রমজীবী লোংডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৯৩০ 1778486039  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৮ মলির ার োমনেি ।। শ্রমজীবী ফালজিা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮২৮ 1723950451  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৬৯ বা ারুি রলফক ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭০ েল দুি আইনাি ।। শ্রমজীবী ফালজিা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮৮৮ 1734650480  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭১ পলপ সুিতানা জান্নাত লবশ্বাে ।। গৃ নী ,, িত্রম্নলজৎপুর  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭২ লবিাি মলফর্ ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩৮৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৩ োঈদ তাইজউলিন ।। শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪১২৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৪ আিতাফ সনপাি ।। শ্রমজীবী বনগ্রাম িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৪৭৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৫ পারভীন খলবর মল িা শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৬৩০১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৬ োরনা জমারত ।। শ্রমজীবী ধম িদ া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮৪১ 1878878515  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৭ তপন অলনি পুরম্নষ শ্রমজীবী ভাটপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫১২৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৮ আিী আজগার আবুি ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪১০১৩৭৭ 1632177693  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৭৯ িলতফা মন্নু মল িা শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩২৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮০  ানজরা আকমি ।। শ্রমজীবী ,, িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৭৩১৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮১ সবগম কািাম ।। শ্রমজীবী রুপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৬৭৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮২ বদর উলিন েলরওতুিা পুরম্নষ শ্রমজীবী লবষ্ণুপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৫৮৮১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৩ অপুব অরুন ।। শ্রমজীবী িত্রুলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮০৮০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৪ ের ার ফর্লুর ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৫০৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৫ ঝি িা রলবউি মল িা শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩৩৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৬ আলছয়া আনছার ।। শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৩১৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৭ সমাোঃ মনছুর আোঃ ছামাদ পুরম্নষ শ্রমজীবী পয়ারী িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৪৮০৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৮ কািা বড়ু ইছাক মল িা শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৬২৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৮৯ ছবদাি স ানেন মৃত র মান পুরম্নষ শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৬৭৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯০ রাজ্জাক সিখ মৃত বা াজ ।। শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩২১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯১ ফুি লময়া তলের উিীন ।। শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৭৩৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯২ সমাোঃ মলনরম্নি সমাোঃ োইদুি ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৯৮৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯৩ সমাোঃ ম নেন মৃত সমাজা লময়া ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬৩৮ 1883173256  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯৪ সমাোঃ লছলিক সমাোঃ জানবদ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০২৮৩ 1738492503  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯৫ সেয়দা মাকসুদা জোঃনমাোঃ রম্ন ি ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬৪৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯৬ সমাোঃ নুর আিম ওয়ালছ উিস্না ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮৫৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯৭ নুরম্নি  ক মৃত বাবু লময়া ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮৬৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৩৯৮ সমাোঃ মুরাদ মৃত আবুি ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৩৩০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫৩৯৯ সমাোঃ কলিম সিখ সমাোঃ আব্দুর ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬৬২ 17559839911  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০০ সরন না খাতুন মলনরম্নিীন মল িা শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০০৫৪ 1776707491  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০১ সমাছা: োিমা জ:সমা:আবু ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ১৯৯১৫৫১৫৭৯৪০০০১০০   াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০২ ইেমাইি সমািস্না তনু লময়া পুরম্নষ শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৯৮৩ 017 77905827  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৩ মানছম সিখ মৃত জববার ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬১২ 1747073081  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৪ মলমন  সমাতানিব ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৮১৩৫ 01833  496626  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৫ লেরাজুর ইেিাম আব্দুি জলিি ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০০৪ 1857294003  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৬ জয়নাি বিী মলফজ বািী ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৯৩৭ 1935033461  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৭ িাল দা সবগম জ: সগািাম মল িা শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০০৬৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৮ আনছববার জনবদ আিী পুরম্নষ শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৪০৯ 1715305237  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪০৯ ওলিয়ার  ওেমান ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬৬৪ 1761284919  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১০ আোঃ র মান মৃত সমাক্তানদর ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৫৪৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১১ ওল দুি মৃত গফুর ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৫৭০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১২ আনলজরা জ: িা াদৎ মল িা শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০০৫৯ 1706985670  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৩ ওয়ানজদত সিখ মৃত নালজম পুরম্নষ শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০২৩৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৪ ইউনুি সিখ লুৎফর সিখ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৬৫৫০ 177358020  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৫ লিলপ সবগম নুনর আিম মল িা শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৮০৭ 1776706875  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৬ মানজদ সিখ মাইজুিীন পুরম্নষ শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০১৬৭ 1739034342  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৭  ানেম সিখ জববার সিখ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৬৮২ 1633123424  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৮ ঝরনা খাতুন ছাখাওয়াৎ মল িা শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০০২৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪১৯ জা াঙ্গীর সিখ লনজাম সিখ পুরম্নষ শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০১৪৩ 1834767457  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২০ িামনছরি বািা মৃত মলফজ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৩৯৮ 1937232500  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২১ ম রত আিী মৃ: ইউসুফ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৪০৫ 1779970580  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২২  ালমজ উলিন নওনির ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৩৬৮  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৩ আবু বক্কার োনয়ন সমাল্যা ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৯৭২ 178095820  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৪ ইলিে আিী মৃ: লবিানয়ত ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৩৯৯ 1861788192  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৫ সো াগ সমাল্যা আমজাদ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৯৪০০০১০০ 1822048776  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৬ লমরাজুি ইেিাম  ারম্ননর রলিদ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ১৯৯০৫৫১৫৭৯৪০০০১০০ 175944391  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৭ লফনরাজ সিখ মৃত স িাি ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৭৮৪ 1748154986  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৮ লেলিক সমাল্যা মৃত: আলজজ ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১১৪৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪২৯ আলকদুি সিখ সমােত্মফা ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৭৬৬ 1758076330  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩০ মনলজরা সবগম মৃ: আিম সিখ ।। গৃ নী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৬৮৯ 1747530279  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩১ োন ব আিী আলমন ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৭০৮ 17232574471  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩২ ইয়ালছন সিখ আ: মানিক ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০২২ 1739498877  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৩ জলমর সিখ সফলু ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৫৩৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৪ আইয়ুব আলমন ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১১ 1855115228  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৫ আক্তার স ানেন আমান ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৬৪১  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৬ মলতয়ার মৃধা  ানতম ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৭০৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৭ সেলিম খুরিীদ ।। শ্রমজীবী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৬০৩  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৮ জুহুরম্নি সমাখনিজ ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৩৫৫ 1766787120  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৩৯ সমাছা: আরলজনা খাতুন কানিম সমাল্যা ।। গৃ নী রূপদা িত্রম্নলজৎপুর  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮



৫৪৪০ েলখনা খাতুন একববার মল িা শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২১৬৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪১ সকাল নুর আ: োত্তার ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০০১১ 173932536  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪২  ালফজার ছানয়ন উলিন পুরম্নষ শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৬৩৪ 1871596151  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৩ আিী  াোন নলজর ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৬২৬ 1754277101  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৪ লজয়ােলমন নুর ইেিাম মল িা শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪৪৫৬৯৮১ 1745289246  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৫ লপকুি মৃধা জহুর মৃধা পুরম্নষ শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৩৬৮ 1867338775  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৬ সমাোঃ আফজাি রায় ান ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০৩২৪ 1751365432  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৭ কানিম রায় ান ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৩০০  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৮ মলজিনা এিাল মল িা শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২০৩৪ 172844267  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৪৯ জহুরা খাতুন সমাবারক ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২০০৪ 1883173192  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫০ োনজদা মা মুদ খান ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২০৪০ 1939924841  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫১ রলকবুি জািাি পুরম্নষ শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৫৩২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫২ নজরম্নি ইেিাম রলকব উলিন ।। শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯২৯৫৫ 1722307811  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৩  লরদােী লকরন মল িা শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩৪৮৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৪ এনামুি কলবর সগািাম পুরম্নষ শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০০০১৮৬  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৫ লিয়াকত সিখ ধিা লময়া ।। শ্রমজীবী দূগ িাপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৯২১ 1758018243  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৬ আব্দুর োিাম মান্দারী ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০১৭৮ 1757524702  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৭ সমাবারক মৃত:  সমনছর ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯১৯৭৫ 188317192  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৮ গফফার দলিিউলিন ।। শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯১৭৫  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৫৯ মান্নান ছানদক ।। শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৯৪৭২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬০ রজব আফলছন লব ।। শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪০১৩৯২৯  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬১ সরালজনা সছারমান মল িা শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮৪০৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬২ সজা রা কওছার ।। শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩১৬২  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬৩ মনমনা ফজলু ।। শ্রমজীবী লোং ডাঙ্গা িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯৩১০৬ 1884408539  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬৪ সগািাম নবী রম্নন াি সিখ ।। শ্রমজীবী কালুপাড়া িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৯০২৬২ 1798728719  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬৫ লনলতি সদ লনতাই সদ পুরম্নষ শ্রমজীবী িত্রম্নলজৎপুর িত্রম্নলজৎপুর ৫৫১৫৭৯৪২৮৮১৪৭  াোন জা ীদ ১৭৩৮৮৩০৩১৮

৫৪৬৮৫৪৬৯ পমাছবাা: আপখরনান পনছা রপফকুল ইসলাম পুরম্নষ গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯০৬০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭০ পমা: বাবলুর রিমান মৃত মমতাজ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯১১৩ 1764765920 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭১ রইচ উপিন পবশ^ুাস মৃত ইজািার পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৭৯৭ 1739360394 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭২ সারিব আলী ছদন আলী ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮১৬ 1840361439 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৩ সাইফুল পমাল্যা লুৎফর রিমান পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮১৫ 1735118444 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৪ পমাঃ ইপলয়াস পিারসন পমাঃ ইয়াকুব আলী ।। পবিার পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৬১৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৫ বাবলু মপলস্নি মৃত ইসলাি ।।  ুান চালি পবলনির িছুন্দী ২৬৯২৯৮৫৯৪৮৭২৫ 1678710494 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৬ পমা:ফারম্নি পমাল্য মৃত িাপিম উপিন পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩৬১ 1759456173 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৭ পমাঃ পমরাজ পবশ^ুাস সবুর পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮০২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৮ আিপলমা জংিারসম আলী  পিশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩৯৭ 194067815 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৭৯ পমাঃ চন্নু পশখ মৃত িাচু পশখা পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩৫১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮০ খন্দিার রপফকুল সুলতান মত খন্দিার চন্নু পময়া ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ২৬৯০৪১৭১৫৬২৫৯ 1992541435 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮১ আসমানী মৃত রজব আলী মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩২৮১ 1858000797 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮২ পলপি স্বামীঃ সবুজ পশখ ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৭৮৫ 1632691781 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮৩ নাপি ডস আিতার পিারসন ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯২০৫ 1960031687 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০



৫৪৮৪ পমাঃ সািাম পিারসন সারিব আলী পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ১৯৮৫৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1620031687 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮৫ উজ্জল পমাল্যা পমাঃ রব পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮২৭ 1627729014 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮৬ পরপজয়া পবিম দুলাল ফপির মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯২৬৬ 1688370938 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮৭ পমাসা: রাপসদা পবিম ইিমান পমাল্যা ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯১৯২ 19223785472 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮৮ ওসমান মন্ডল মৃত িারশম মন্ডল পুরম্নষ কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৩১৬ 1953370805 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৮৯ পমরাজ পমাল্যা আপজজার পমাল্যা ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪০৪৯ 1701418526 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯০ পমাঃ আক্তার মপলস্নি মৃত িাররজ মপলস্নি ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪০৯৬ 179036325 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯১ পমাছা: পরাপজনা পবিম পমা: পলয়ািত পমাল্যা মপিলা গৃিীপন পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯১৩২ 1759443523 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯২ পমা: সাজ্জাদ পিারসন পমা: সামরসর পমাল্যা পুরম্নষ কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৬৮৫৪১৫০৩০৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৩ ফুল বড়ু মপনরউপিন মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮০৬ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৪ পমা: িাপববুলস্নাি িাজী মৃত মরয়ন উপিন িাজী ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৫৩৫ 12727945036 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৫ লাপি পবিম পমা: পমাবাররি ।। গৃপিনী িছুন্দী িছুন্দী ৩৭৪১৪৭৬৬২০ ১৭০৪০৬৮০৮৬ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৬ িপরচাদ মন্ডল পিাপবন্দ মন্ডল ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪০০২ 1864125752 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৭ ছায়রা পবিম মৃত আলাল পমাল্যা ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৯৯০ ১৭৩৬১৬৭৫১৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৮ সম্পা পবিম পসপিি পমাল্যা ।। গৃপিনী িছুন্দী িছুন্দী ৬৪৪১৪৮২৮৪৮ ১৮৪৪৫১৮২০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৪৯৯
শারিব আলী মৃত আমদ আলী পশখ ।।  ুান চালি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪২৯৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০০ পমাঃ মপনরম্নল ইসলাম মৃত মরয়ন উপিন ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৬৮৭ 1938146199 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০১ পরখা িম ডিার দুলাল িম ডিার ।। গৃপিনী উপলনির িছুন্দী ৫৬৪১৪৩৯৯৯৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০২ চন্দনা রাণী পবশ্বাস শাপন্তরাম পবশ্বাস ।। গৃপিনী দুি ডর্ুাপুর িছুন্দী ৪৬৩৪২০৫৮৪১০ ১৭২২৬৩১০৩৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৩ আপমরম্নল ইসলাম মৃত ফটিি পমাল্য ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০০৭০ 1632249908 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৪ পমা: দুলাল পমাল্যা মৃত ইয়াকুব পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৯১৬ 1919446997 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৫ পমা:রাজা পমাল্যা এমতাজ পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৯৫২ 1754094201 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৬ পমাঃ পলটন পবশ^ুাস মৃত মপছয়ার পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০১১০ 1792367681 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৭ আ: লপতফ পমাল্যা মৃত মমতাজ পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০০৭৮ 1716041372 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৮ পবজলী পিাকুল পমাল্যা ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৪৬৪১৪৭০০০২ ############## পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫০৯ মপছয়ার পমাল্যা মৃত রওশন পমাল্যা ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৬৯৩ 1930347046 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১০ সালাম মপলস্নি পিারসন মপলস্নি ।। ুাদন মজুর পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১১৮৯৭৭৮ 1990707496 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১১ পমা: রপবউল পমাল্যা ছামসু পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ১৪৯১৪৯৯৪৪৬ ১৯৩৭১০৮৩৫৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১২ ইজািার পমাল্যা মৃত এিরলচ পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৯৫৫ 1946549203 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৩ পমা: নাপজর পমাল্যা মৃত িওসার পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৯৬৯ 1687330640 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৪ পমাঃ পসািাি  পমাঃ ইসলাম পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৭৯ 1624043011 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৫ রূিসী রাণী সুনল কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী িছুন্দী িছুন্দী ৩৭৪১৪৭৩১৬৩ ১৭৬৪৫০৪৩৫০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৬ পরজাউল ইসলাম তুরফান পশখ ।। কৃষি িালীনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৬৭৮ 1930347046 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৭ জরবর  পবশ^ুাস আবু বক্কার পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮৮৭ 175171138 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৮ জহুরা পবিম আরলি পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১০০০০১ 1722194157 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫১৯ সমররশ পবশ^ুাস জয়রদব পবশ^ুাস পুরম্নষ কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৯৯১ 1742274579 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২০ পমা: আিবর পিারসন পমাল্যা আ: সামাদ পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০০৯৬ 1960059924 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২১ জামাল পমাল্যা জপলল পমাল্যা ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৭৮৬ 1946414518 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২২ পমা: সুমন পমাল্যা পমা: আিবর পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ২৩৯১৫৩১৭২৬ ১৭৫১৬৭৫৩৮৬ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২৩ পমা: রাফন পশখ মৃত ফরয়জ উপিন পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০০১৫ 1858484043 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০



৫৫২৪ পমরজান পমাল্যা আিবর পমাল্যা ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৮৭৭ 1627891360 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২৫ পমাঃ শপফকুল ইসলাম আলম পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০০১৫ 1763212977 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২৬ মপিদুল ইসলাম সারিন উপিন ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৯১৪১৪৫০৯৭৪ ১৮৪৯২৩২৯২১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২৭ তিন কুমার পসংি মৃত পবশ^ম্বর পসংি ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৭৮৮ 1765561695 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২৮ সুন্দরী পবিম পমা: ওপিদ পশথ মপিলা গৃপিনী রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৪৭৫ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫২৯ পমা: মুক্তার পবশ্বাস পমা: আরনায়ার পবশ্বাস পুরুষ গৃিীপন রামনগর িছুন্দী ৮৬৬৩৬৪৬৬৫৪৮ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩০ পরন্টু পবশ্বাস মৃত ইয়াকুব আলী পব: ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৬২০ 196378069 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩১ িাসান মপলস্নি আব্দুর রপশদ মপলস্নি ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৪৪৭ 1752627399 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩২ পজাছনা পবিম নুরু পময়া মপিলা গৃপিনী রামনির িছুন্দী ৮২৪১৪৮৮৪৫৪ ১৭৬৫৭৭৫৬০৬ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৩ জীবন কুমার পবশ্বাস জিবন্ধু পবশ্বাস ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫০৯১৮৬৩৩৬৩ ১৮৫৩৭১৪৬৯১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৪ পমাছাঃ ফারতমা পবিম পটািন পশিদার মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ১৯৭৭৫১৫৭৬১০০০০০০ 1957537911 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৫ পমা: ওপিদুল ইসলাম আবু বক্কার পশখ পুরম্নষ কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৬০৮ 1716778118 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৬ পলটন পবশ্বাস  ি িান্ত ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০০০৯ 1714316729 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৭ পচন্ময় কুমার পিাস্বামী পচত্ত রঞ্জন পিাস্বামী ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫০৯১৪৬৩৩৩০ ১৭৮০৮৯৯৮৩০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৮ পবমল চন্দ্র িয়ালী মৃত অপ লাশ িয়ালী ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৮৩১ 1811122644 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৩৯ তুষার মন্ডল তারািদ মন্ডল ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৯৬০ 1964652847 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪০ মপতয়ার রিমান মৃত রওশন পমাল্যা ।। কৃষি িছু  ুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৯৮৬ 1780971760 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪১ প্রদুুত পবশ্বাস পসরিস্বর পবশ্বাস ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৮২৪১৪৯০০৩৯ ১৭৫৭৫২৪৩৭৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪২ িাপমদা পবিম ইব্রাপিম খান মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৭১৩ 1795434794 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৩ পবিাশ চন্দ্র পবশ্বাস মৃত পবরশ্বসর পবশ্বাস পুরম্নষ কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৯২৩ 1986612890 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৪ পশফালী  মন্ডল স্বাামী  অনাথ মন্ডল মপিলা গৃপিনী কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১২৯৬ 1952985376 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৫ সুপচত্রা মন্ডল িাপন্তলাল মন্ডল ।। গৃপিনী কৃষ্ণপুর িছুন্দী ১০২৪১১৯১২৩ ১৯৯৭৪৪৬৬৮৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৬ ইবুল সরদার পিয়াম উপদন সত্তডার ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ১৭৩৪৩১০৩৭৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৭ দপবর  খান মৃত আরশাদ খান ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ১৬৩১৮১৬২৯৮ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৮ আরলাি বালা সুপনল বালা মপিলা গৃপিনী কৃশ্ণপুর িছুন্দী ১৯১৯৮৮০৩৭৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৪৯ মপরয়ম পবিম হুমায়ন ।। গৃপিনী িাপলনির িছুন্দী পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫০ উত্তম অপধিারী মৃত পনতাই অপধিারী পুরম্নষ কৃষি কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৭২৬ 1765560275 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫১ পফররাজ পমাল্যা পরািন উপিন পমাল্যা ।। কৃষি কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৯১২ 1735139743 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫২ পমাঃ আপতয়ার রিমান মৃত মপজবর মপলস্নি ।। কৃষি কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০১২৪ 1773344487 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৩ মুনীল মন্ডল মৃত পনতাই মন্ডল ।। কৃষি কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২২০৫ 1849973845 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৪ ররমশ চন্দ্র বালা মৃত, অজয় বালা ।। কৃষি কৃষণপৃর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২০০১ 1981672654 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৫ িানাই  াদুিী পিশব  াদুিী ।। কৃষি কৃষণপৃর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২১১৬ 1946422656 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৬ আলমপত সরিার পবরনাদ সরিার ।। গৃপিনী কৃষণপৃর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১২৫৭ 195204172 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৭ সুপনতা পবশ্বাস িাপতডি পবশ্বাস ।। গৃপিনী কৃষণপৃর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৯৪৭ 018834781b45 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৮  জন অপধিারী মপনমরিান অপধিারী ।। কৃষি কৃষণপৃর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২১০০ 1143324501 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৫৯ আনন্দ  াদুিী মুত. পবজয়  াদুিী ।। কৃষি কৃষণপৃর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২০৪০ 1963617819 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬০ পমা: পচপনরুপিন পমাল্যা পমা: আিবর পমাল্যা ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৬৪৪১৪৪৫৯৮৫ ১৯৮০৫১৬১৬২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬১ িাজী িারম্ননর রপশদ মৃত িাজী মরয়ন উপিন ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৫৮৪ 1954377068 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬২ আঞ্জুয়ারা পমাঃ নান্নু পমাল্য মপিলা গৃিীপন িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৫৪৬ 1798569480 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬৩ সুকুমার মৃত িাজারী লাল পব: পুরম্নষ কৃষি কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৯০৭ 1746286324 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০



৫৫৬৪
পসরাজুল ইসলাম পবশ^ুাস মৃত পিালাম আলী পবশ^ুাস ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৪৬৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬৫ শামত্ম িাপতডি পবশ্বাস ।। কৃষি কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৯৮১ 1772788452 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬৬ শপফি পমাল্যা মৃত রপিম পমাল্যা ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৪৯৬ 1625319089 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬৭ বাসপন্ত রানী পবশ্বাস পনপখল িম ডিার মপিলা গৃপিনী কৃষ্ণপুর িছুন্দী ৯১১৫২১৯৫৩৮ ১৭৪৫৯৫৪৬৮১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬৮ ররমশ চন্দ্র  াদুিী পদরবন্দ্রনাথ পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডর্ুাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৮১৯ 1773150047 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৬৯
পমাসরলম পবশ^ুাস মৃত পিারসন আলী পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৭৫২ 1743555453 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭০ পুপন ডমা রানী পবশ্বাস অপসম পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১১৬৮২ 1867662335 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭১ পমাঃ পমরাজ পশখ পমাঃ িারম্নণ পশখ পুরম্নষ কৃষি হুপলনির িছুন্দী ১৯৮৯২৯১৫৬৪২০০০০০০ 1922628164 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭২ সঞ্জয় পবশ্বাস স্বরপজত পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৭১১ 1733811652 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৩ িপল পবিম পরজাউল খান ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৬৯৭ 1740548488 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৪ পফররাজা পবিম আতর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী দুগাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৭১৪ 1735901886 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৫ পরিন পশখ  পসািরাব পশি পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮০৯ 1788555860 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৬ পসপলম মপলস্নি সালাম মপলস্নি ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৭৪১ 1759456099 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৭ পমাছা: আরলয়া পবিম পনায়াই মন্ডল ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৯৫৭০৭২৪৪৩৬ ১৭৪১৩৬১১৪০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৮ বাবু পময়া মপতয়ার পময়া ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৪৭৩ 1742042030 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৭৯ পবপুল পবশ্বাস পবপ্রপজত পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ১৪৮৩৪৮৬২৪৫ ১৯৬২০৪৮২৯৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮০ িপবর পশখ আরলি পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১১৪৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮১ পমাছা: নাজমা পবিম রপবউল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯১৬৩৮ 175682985 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮২ মাখন মজুমদার মৃত রপবন মজুমদার পুরম্নষ কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ১৯৮৮৫৫১৫৭৬১১৯১৭০০ 1798240281 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৩ আরপজনা পবিম পমাঃ পজন্নাত পমাল্যা মপিলা কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯০৫২ 1754320572 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৪ সপিদুল ইসলাম মৃত নপজর উপিন পসখ পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮১২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৫ িপররতাশ  রত চন্দ্র পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৮৩১ 1865900600 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৬ প্রপদি পবশ্বাস মৃত সাির পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১০০০০০৫ 1859873012 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৭ মালঞ্চ পবিম ওয়াজ উপিন পশিদার ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৩৪০ 1938089726 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৮ আমজাদ পশিদার মৃত জনাব আলী পশিদার ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৩২৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৮৯ পনপখল মন্ডল পনমাই মন্ডল ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ১৯৭৫৫৫১৫৭৬১১৯৫৩০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯০ পমা: িাপমম পিারসন লপতফ পমাল্যা পুরুস কৃষি পবলনির িছুন্দী ৮২০৮১১২৬৬৭ ১৭৬৭০৪১৬৫৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯১ িপরশচন্দ্র পবশ্বাস মৃত িররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরম্নষ কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৯৯১৪৬৩৭৫২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯২ পবধান চন্দ্র পবশ^ুাস মৃত িারান চন্দ্র পবঃ ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৬১১ 1742549891 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৩ ফটিি চন্দ্র িয়ালী ফনী িষন িয়ালী ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৮৪৫ 1748927096 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৪ পনপলিা রাণী পবশ্বাস ব্রজবাসী টিিাদার ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৯৯১৫০৯৪৮৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৫ িমলা পবশ্বাস সূর্ ডিান্ত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী রামনির িছুন্দী ১৯৪১৪৬৭৩০৮ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৬ রপন পবশ^ুাস মৃত পনতাই পবশ^ুাস ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৮৮১ 1878227966 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৭ আক্কাস পমাল্যা আিমল পমাল্যা িরুষ কৃষি রামনির িছুন্দী ৪১৯১৪৮২৮৭৮ ১৮৮৩১৭৫৫৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৮ পদ্বদল পবশ^ুাস মৃত পিদার চন্দ্র পবশ^ুাস ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৮৮২ 1855415571 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৫৯৯ প্রপদি মন্ডল তারািদ মন্ডল ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৫৩৪ 1757777700 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০০ পবশ^পজৎ পশিদার অপধর পশিদার ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৯১৫ 18658638 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০১ পশা া রানী লালন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৯৯২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০২ পবষ্ণুিদ িম ডিার উরিন্দ্রনাথ িম ডিার পুরম্নষ কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৪১০ 1991870393 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০



৫৬০৩ পমাঃ পমন্টু পবশ^ুাস পমাঃ ইসিাি পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ১৯৭২৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1842286001 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০৪ দয়াল পবশ্বাস নারায়ন পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৪৮৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০৫ মাখন পবশ্বাস িপরিদ পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৪৭ 1825052326 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০৬ পমরির পশিদার আ: িাই ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৪৫৮ 1990327591 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০৭ পমাঃ মারজদুল পমাল্যা মৃত আনছার উপিন পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৩৬১ 194296907 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০৮ মুকুল পবশ্বাস প্রফুল্ল পবশ্বাস ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৯৫৭০৭৩৬৬৬১ ১৭৫২৫৫৯০১১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬০৯ পলটন পবাদ্য িদায় পবাদ্য ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৩৪৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১০ পমরিরুনরনছা রওশন পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৩৭৪১৪৬১১৮৪ ১৭২৫৬১২৯৬২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১১ পমাঃ আপজজুল পবশ^ুাস পমাঃ পমাজারম্মল পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৮৭৮ 1836801306 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১২ অপূব ড সরিার প্রফুল্ল সরিার ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৭৩৪১৪৬৪৪১৫ ১৪০১৬৭৬৯৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৩ আিরাম পিারসন ফপির খারয়র ফপির ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ২৯১৫৬৪২০৩৭০৩৯ 1878395452 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৪ আ: মারলি ফপির পমাবারি ফপির ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ২৯১৫৬৪২০৩৭৪৪৭ 1783916498 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৫ পমাঃ িপন পবশ^ুাস পমাঃ মপিদুল পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ১৯৯৩৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1723652645 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৬ পিররামন সরিার মৃত. উপশ্বন সরিার ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৭৫০ 1940024798 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৭ পবশ্বপজত কুমার পব: রপবন্দ্রনাথ পবশ্বাস ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১০০০০২৯ 1742096128 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৮ জমরসর আলী পবশ^ুাস মৃত আরখজ পবশ^ুাস ।। কৃষি লÿÿিান্দর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০১৬৭ 17923676681 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬১৯ পরপজয়া পবিম মৃত নজরম্নল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বারাপশয়া িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৩৮৯ 1771884091 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২০ পলয়ািত আলী আরখজ পবশ^ুাস পুরম্নষ কৃষি লÿÿিান্দর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০১৮৫ 1949143863 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২১ আরব আলী পবশ^ুাস আরখজ পবশ^ুাস ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০২৫৬ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২২ আরয়ব আলী পবশ^ুাস মৃত বুদই পবশ^ুাস ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ২৯১৫৬৪২০৩৭৩১৫ 1944227266 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৩ িপররতাশ পবশ্বাস মৃত িপতত পবশ্বাস ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩০৩৭ 1737735308 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৪ পনমাই সরিার নররন সরিার ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৮৬৯ 1935205318 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৫ পদিি মন্ডল সুবল চন্দ্র মন্ডল ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩০৯৩ 1915205318 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৬ পমাছা: পররিনা পবিম শপরফুল পশখ মপিলা কৃষি খি িছুন্দা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩২৮৬ 1915864491 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৭ আিন আলী পশিদার মৃত. আপজজ পশিদার পুরম্নষ কৃষি খি িছুন্দা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৪০০ 1963482689 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৮ পমাঃ জাপমর পসখ মৃত আছমত পশখ ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ২৯১৫৬৪২১৩৬৮৯১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬২৯ পমাঃ শামত্ম মৃধা িাপববুর রিমান ।। কৃষি খি িছুন্দা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩২৭৬ 1788555899 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩০ চানু রানী চক্রবতী পবদুুত চক্রবতী ।। গৃিীপন আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৯০৮ 1964905970 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩১ আওয়াল ফপির আঃ খারয়র ফপির ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ১৯৯৪২৯১৫৬৪২০০২০০০ 1835972627 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩২ পলখন কুমার পবশ্বাস মৃত অপখল পবশ্বাস পুরুষ কৃষি তশলডুপব িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১০০৫০৮১ ১৮৭৭৮৭২৬০১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৩ পবপুল মন্ডল মৃত প্রফুল্ল মন্ডল পুরুষ কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৪৬৪১৪৬১৬৮৮ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৪ দয়াল চন্দ্র পবশ^ুাস মৃত পপ্রয়নাথ পবশ^ুাস ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩০৩২ 1763971570 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৫ সমররশ মন্ডল শ্যামল মন্ডল ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৩৬৪ 1920846730 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৬ বাটুল পশিদার মৃত যুিল পশিদার ।। কৃষি দুি ডাপুর িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯১৪৮০ 1878227112 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৭ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ সাইদ পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ১৯৯৫৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1851121173 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৮ পমািরসদ পমাল্যা মৃত পমাসরলম পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৬৪৫ 1625421426 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৩৯ আছাদ মরয়ন উপিন পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৯১ 1676497884 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪০ সারিব আলী মৃত. এরশাদ ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৮৩৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪১ অরলমান পমাল্যা মৃত পমাসরলম পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৬১৯ 1623877314 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪২ পমাছা: পফররাজা পবিম মারলি পমাল্যা ।। কৃষি খি িছুপন্দ িছুন্দী ৩২৯১৫০৬৭৯২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪৩ পমাঃ বাপি পশখ আঃ ওরিদ পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩৪৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০



৫৬৪৪ ছালমা পবিম রপফকুল ইসলাম মপিলা কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৬৮২ 1728454932 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪৫ পমাঃ আপখরন আপিদুল পমাল্যা পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ১৯৯০৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1858484042 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪৬ পতাপিদ পসখ নজীর উপিন পসখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৬২৯ 1795872024 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪৭ পমাসাঃ পিালািী পবিম পমাঃ ইদুল পবশ^ুাস মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩২৪ 1818331363 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪৮ পমাঃ ফপরদ পিারসন পমাঃ িপন পমাল্যা পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩০৪ 1823671106 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৪৯  কুলসুম পবিম মৃত পনছার উপিন মুপন্স ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩০০ 1624043011 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫০ পমাঃ আপতয়ার পশখ মৃত আঃ ওরিদ পশখ ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩৪৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫১ লÿন সমাররন পবশ্বাস ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩০১২ 1760468536 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫২ সিারদব পসংি িদাই পসংি ।। কৃষি খি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৩০৪ 1915111848 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৩ পমাঃ জািাঙ্গীর পসিদার এরলাম পশিদার ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০২১০ 1628947535 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৪ পমা: জাফর পমাল্যা আ: মপজদ পমাল্যা ।। কৃষি আিিািা িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩০৯১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৫ পমাঃ চাদ আলী পশিদার মৃত িাপলম পসিদার ।। কৃষি খি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১০০০০০৫ 1928218970 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৬ পরজাউল পশখ মৃত ছপলল পশখ ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৬০০ 18602361366 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৭ মািমুদা পবিম রওশন পশিদার মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৮৬৫৫১৫৩৪৭৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৮ পশউপল পবিম মারছম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ১৪৫২৬৬২৩৪৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৫৯ বপবতা পমাঃ জাপমরম্নল পমাল্যা ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯২০৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬০ রীনা পবিম পমাঃ ফপসয়ার পশিদার ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯২৭৪ 1759856254 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬১ পমাঃ আপজজুল পবশ^ুাস মৃত রমজান পবশ^ুাস পুরম্নষ কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৬৩ 1728720226 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬২ িাপমদুজামান পশখ মৃত জনাব আলী পশখ ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪১৭০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৩ রপফি পশখ পিয়ামত পশখ ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১০০৬৭৬৪ 1966923318 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৪ পরিন পমাল্যা পমাঃ সামছু পমাল্যা ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯২১১ 1739116141 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৫ স্বরপজত পবশ্বাস ররবন্দ্রনাথ পবশ্বাস ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৭৭৫ 1742469981 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৬
মািাবুব পশিদার মৃত আঃ রাপরি পশিদার ।। কৃষি পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০১৯৭ 1752659737 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৭ পবদুুত পবশ্বাস পনমাই পবশ্বাস ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ১৯৯০৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1786564207 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৮ পমাছাঃ মুসপলমা খাতুন পমাঃ ওসমান িপন মপিলা গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ১৯৯০৫৫১৫৭৬১০০০০০০ 1960031687 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৬৯ সাজ্জাদ পমাল্যা ইউনুস পমাল্যা পুরম্নষ কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৯৭১২ 1963257913 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭০ সুন্দরী পবলস্নাল মপিলা কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৭৫৪ 1939925499 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭১ মদন পবশ্বাস িাপশনাথ পব: পুরম্নষ কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৭২৭ 1782441713 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭২ আজিার মপলস্নি মারলি মপলস্নি ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪২৪০ 1630477755 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৩ রপজনা পবিম বাপরি পশখ মপিলা গৃপিনী িছুন্দী িছুন্দী ৪৬৪১৪৯৩৭৩৭ ১৯২৪৪৯৮০৮৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৪ আরনায়ার পবশ্বাস আপজজ পবশ্বাস ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৬২১ 1734842854 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৫ আবুল পশখ মৃত &ওরমদ আলী পশখ ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৬৩৫ 1933562992 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৬ সররায়ার পবশ্বাস রপিম পবশ্বাস ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৩৪২৭ 1760969470 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৭ বাবুল িম ডিার মৃত বকুল িম ডিার ।। কৃষি িালীনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৫৫১ 1860212660 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৮ পমা: আব্দুল আওয়াল মৃত মুনছুর পমাল্যা ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১০০০০৮৬ 1929874153 পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৭৯ ওপিদ খান মৃত নাপছম খান ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৪৯৫ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮০ সুকুমার পবশ^ুাস মৃত লÿÿিামত্ম িম ডিার ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৬০১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮১ পজরতন্দ্রনাথ সরিার মৃত পনরলম্বর সরিার ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৭১৫ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮২ পদিালী পবশ^ুাস রবীন্দ্রনাথ পবশ^ুাস মপিলা কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৫৭১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮৩ পবনয় কুমার সরিার শাপমত্মরাম সরিার পুরম্নষ কৃষি উপলনির িছুন্দী ১৯৭৭৫৫১৫৭৬১০০০০০০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০



৫৬৮৪ যুপধপষ্টর লস্কার মৃত িপরিদ লস্কার ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৭৮৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮৫ খপবর পমাল্যা তিরসছর পমাল্যা পুরুষ কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৬৮৯১৪০৩০৪৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮৬ পমাছাঃ পশফালী খাতুন পমাঃ বাবুল পমাল্যা ।। গৃপিনী পবলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৩১৫ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮৭ িারুন অর রপশদ তসয়দ আলী পুরুষ কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৯১৪১৪১৪২৪৪ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮৮ বাবলু পশিদার মপিম পশিদার ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৪৪১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৮৯ পমাঃ পরিন  পমাল্যা পমাঃ বাদশা পমাল্যা ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৯৪৫ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯০ বাবু পশখ জনাব আলী পশখ ।। কৃষি িছুন্দী িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪০৭৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯১ আলাল সদ ডার এরছম সিডার ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৬১৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯২ পমা: পফররাজ পমা: পলয়ািত পবশ্বাস ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ২৬২৭২০৯৬১৪৫৫২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৩ পমাঃ িাপফজার মন্ডল পমাঃ িাপলম মন্ডল ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯২৫৪৫ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৪ সালাম পবশ্বাস লালচাদ ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯৪৬৩৯ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৫ পমা: রপফকুল ইসলাম পমা: আব্দুর সবুর পশ: ।। কৃষি খিড িছুন্দী িছুন্দী ২৮০৯৯৩১০৬২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৬ পমাঃ ফপরদ পবশ^ুাস পমাঃ জয়নাল পবশ^ুাস ।। কৃষি উপলনির িছুন্দী ১৯৯৩২৯১৫৬৪২০০০৭০০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৭ ফজরা রজবআলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী িাপলনির িছুন্দী ৮৬৯১৪৫৮৪৫১ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৮ দীনবন্ধু মজুমদার িকুলচন্দ্র মজুমদার ।। কৃষি রামনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৯০৮১৭ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৬৯৯ আিতার সদ ডার নওরশর সিডার ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৮৯৩ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৭০০ আশরাফ পমাল্যা পসপিি পমাল্যা ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৮৫২ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৭০১ পখািন পমাল্যা িাপমর উপিন ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৮১৮ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৭০২ নজরম্নল ফপির আলম ফপির ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৩৮০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৭০৩ কুদ্দুস পমাল্যা আবুল িারশম পমাল্যা ।। কৃষি িাপলনির িছুন্দী ৫৫১৫৭৬১১৮৯৪৮৫০ পমা: ওয়ারজদ আলী ১৭১৬০৩২৬৪০

৫৭০৪ সমাোঃ নালছরম্নি লবশ্বাে ইবাদত আিী পুরম্নষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৫৫৭০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭০৫ সমাোঃ িল দ খন্দাকর ঊিা খন্দকার পুরম্নষ ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭০৬ মলিয়ার সিখ মানজদ সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭০৭ নলমতা রায় মন্টু রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০৮৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭০৮ লপকুি মুলন্স গামসুি আিম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৪৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭০৯ সমাোঃ লফনরাজ সিখ  ানেম আিী সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৮৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১০ িা াজান সখাকন শুকুর আিী মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১১ লবকাি লবশ্বাে  লরপদ লবশ্বাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১০২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১২ ফকরম্নি ইেিাম কালূ মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬০৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৩ অনুকুি কুমার িস্কার কানাইিাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৫২৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৪ রলঞ্জত লবশ্বাে মকন্দ িাি লবশ্বাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৫ দুিাি সিখ শুকুর আিী সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৬ োজ্জাত সিখ  ানেম সিখ ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৭৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৭ আনিস্নখ সিষ খলবর সিখ ।। কৃষক পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৮ আরব আিী সিখ সখায়াজ উলিন সিখ ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭১৯ ইমারত সমাল্যা  ানতম সমাল্যা ।। কৃষক পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২০ লছয়ারন খাতুন খানিক ব্যাপারী মল িা লভÿ  ুক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৫৭২১১৭৬৮৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২১ িনিাকা রায় নৃনপন রায় ।। গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২২ তৃলি লবশ্বাে লনতয সগাপাি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২৩ সমা:  ালববুি বািার সতনছম সিখ পুরুষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা 6441311088 ১৭১৯৬৫৭০৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২৪ সরখা রানী অলেত লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৫৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৭২৫ কলনকা লবশ্বাে অলেত লবশ্বাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২৬ জা ানারা সবগম আবু বক্কার ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৮৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২৭ োবানা সবগম ওল দুি সিখ ।। গৃল নী পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২৮ োনমিা খাতুন আবু স ানেন মুন্সী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৪৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭২৯ আেমা খাতুন আবু স ানেন মুন্সী ।। গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৩৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩০ লবল্পব কুমার রায় সুবি িন্দ্র রায় পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০০৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩১ োনজদা সবগম সরজাউি সমাল্যা মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৭১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩২ লনষা রানী রায় রানজন্দ্রনাথ রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১৭৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৩ বাবুি েরকার প্রফুল্য কুমার রায় পুরম্নষ ভযান িািক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৪ প্রিামত্ম লবশ্বাে বাটুি লবশ্বাে ।। কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৫ রান িা সবগম িলরফুি মল িা গৃল নী নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৫২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৬ নওনির আিী সভািাই সিখ পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৬৯০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৭ আব্দুর র মান লবশ্বাে আব্দুি আলজজ লবশ্বাে পুরুষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা ১নাং আঠারখাদা ৭৭৫৭৮১২২৬৩ ১৭১৯৬৫৭০৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৮ সেবা দােী মন্ডি পঞ্চানন মন্ডি মল িা গৃল নী আড়াইোত আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৫২৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৩৯ অমি েরকার ভজ লর েরকার পুরুষ লদন মুজুর আড়াইোত ২নাং আঠারখাদা ৭৩৪১২১২৫৭৪ ১৭৬০১১১৩৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪০ আনিা রানী লবশ্বাে অরলবন্দু লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭৭২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪১ লরতা বাড়ই অেীম বাড়ই পুরম্নষ গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৮২২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪২ সুলমত্রা অেীম কুমার লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৯১৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৩ তাপেী রায় অলজত রায় ।। ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪২২৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৪ আনমনা সবগম মৃদুি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭২৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৫ রূপািী মজুমদার স্বনলজৎ মজুমদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪২৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৬ আেমা সবগম জামাি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৭ আেমা সবগম মলকদুি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৯৩৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৮ সববী সজায়ািিার তানিব সমাল্যা ।। গৃল নী পব িবাড়ীয়ািা ২নাং আঠারখাদা ১৪৯১২৪৩০৭৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৪৯ িানমিী সবগম  ারুন খন্দকার মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫০ রুমা সবগম দুিাি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৯৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫১ আফনরাজা  খাতুন নজরুি সজায়ািার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৯৫৫২০১৬৮৪৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫২ সমরী সবগম আ ম্মদ লিকদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৩  আলিম সমাল্যা আলজজ সমাল্যা পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭৪২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৪ লরলজয়া সবগম কলবর েরদার মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪০১২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৫ িল না সবগম জহুর েরদার ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪০১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৬ আলখ রািী িঞ্চি দাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ১৯৯৫৮২১০৭০৯০৩২৯০০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৭ সুকুমার দাে বিরাম দাে পুরম্নষ লদন মুজুর ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭১৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৮ ওল দুি মন্ডি পাচু মন্ডি ।। গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৯২৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৫৯ িালখ সবগম গফফা মন্ডি মল িা ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬০ কাজী ইমামুি স ানেন মৃত কাজী সমা াম্মদ স ানেন পুরম্নষ কৃষক আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭০৬৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬১ সমাছাোঃ শুকুনরান সনছা সমাোঃ লেলিক সিখ মল িা গৃল নী পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৩৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬২ সমাোঃ আনিিক লবোঃ কলবর লবশ্বাে পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৫১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬৩ মানিকা সবগম আক্তার সিখ মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬৯০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬৪ পমাছাঃ আন্না পবিম এবাদৎ পবঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৮২৪১৩৬৪১৯২ 1795257889 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬৫ সমাজাম লবোঃ সমাছনিম লবোঃ পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৯৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৭৬৬ আয়ো সবগম আোঃ গলন লবোঃ মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬৭ সমাোঃ নালছম মন্ডি উলজর আিী মন্ডি পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪২৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬৮ সমাোঃ আব্দুে োিাম মুন্সী আবদুি ওয়ান দ ।। ।। ।। & আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪২০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৬৯ র মত সিখ ছদর উলিন সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭০ রাজকুমার কালিপদ রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭১ লনম িি লবোঃ লনলখি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২০১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭২ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন মন্নু পমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৯১১৮৬৫৩৫৫০ 1864652488 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৩ কানদর েরদার ইেমাইি ।। শ্রলমক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৫২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৪ পমাঃ মপনরুল ইসলাম অপফলউপিন পমাল্যা ।। পদনমজুর ।। আঠারখাদা ১৯৮১৫৫১৫৭২১০০০০০ 1765599971 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৫ সমাোঃ সগাফুি সিখ অলেম উলিন সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮৬৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৬ সমাছাোঃ মলজিনা সবগম হুমায়ন খন্দকার মল িা ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৫৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৭ সমাছাোঃ আনমনা সবগম জয়উলিন সিখ ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৮ মালফয়া সবগম সমাোঃ িল দ খন্দকার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮৩১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৭৯ আব্দুিিা আবু সমাতানিব পুরম্নষ ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৯৩৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮০ োিাম সমাল্যা আলজজ সমাল্যা ।। ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৬৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮১ সমাোঃ আকরাম সমাল্যঅ জনয়নউলিন সমাল্যা ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৩৭১০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮২ সরনবকা সবগম লজন্না মল িা ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৯১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৩ জর্নলত দাে শুলনি দাে ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৪ িায়না লবোঃ পনরি িন্দ্র লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৮৭৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৫ লমটুি লময়া রাজ্জাক লময়া পুরম্নষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৬ সমাছাোঃ রূপা সবগম সমাোঃ ফলরদ সিখ মল িা ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৮১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৭ পারলভন সুিতানা  সমাোঃ আলতয়ার র মান ।। ।। ।। আঠারখাদা 55157210002 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৮ লবলথকা রানী লবোঃ পিাি কুমার লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা 55157210002 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৮৯ আকলিমা খাতুন  সমাোঃ মলিউর সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৩২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯০ খানিদা সবগম সমাোঃ  ালববুর র মান সিৌোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৫৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯১ সমাোঃ আলতয়ার মলিিক সমাোঃ সগািাম রসুি পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৮৫ 1961967203 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯২ সমাোঃ আিতাফ স ানেন মৃত লরয়াদ আিী সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭০৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৩ লমনুরানী সভৌলমক প্রলথক কুমার সভৌলমক ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৪ সমাছা ুোঃ সবনদনা সবগম সমাোঃ রলফক লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫২২৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৫ রলবউি ইেিাম ভালব লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা 551572100003 1921316077 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৬ সমাোঃ ওল নদান লবোঃ সমাোঃ ইনছার লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫০১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৭ মায়া রানী লবোঃ খনগন্দনাথ লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৩৩০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৮ সমাছাোঃ ময়না সবগম রহুি আিী সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৮৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৭৯৯ আনিাকা বািা লবপুি বািা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬২১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০০ লিখা সবগম লুতফার র মান িস্কার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫১৫৭২১১৮৪৬০১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০১ সমাছাোঃ সরনবকা সবগম সমাক্তারুি ইেিাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৪১১৪৭৮৯২১৯১১৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০২ িাি মলত সবগম ইছাক আিী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬২৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০৩ নারগীে সবগম মাসুম লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬১৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০৪ সমালমন উলিন সমাকনিে লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭২৯৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০৫ জা ানারা খাতুন কাজী রলফক মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪২৭৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০৬ মলনরুি লবোঃ আনছার লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০২০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৮০৭ রল মা সবগম নূর আিী সিখ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০৮ িায়না সবগম ফনজর সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৬৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮০৯  ালনফ সিখ সুরমান সিখ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৬৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১০ আফনরাজা সবগম সমােতফা কামাি মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১১ আনয়ো সবগম মৃত তাইজ উলিন সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১২ রুলমিা সবগম োখাওয়াত িস্কার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৩ জলরনা সবগম কুদ্দুে সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৪৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৪ লরনা সবগম নুরইেিাম সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭৩৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৫ মারুফা সবগম আিতাফ সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭৯৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৬ িাভলি সবগম লজন্নাত আিী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০১৯২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৭ কলবর স ানেন বাবুর আিী পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮২৩৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৮ আলছয়া সবগম মৃত সগািাম আিী সিখ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬০৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮১৯ আনলজরা সবগম সমাকরম স ানেন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৪১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২০ কাজী মলফজ কাজী সমা ম্মদ স াোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮৫৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২১ গীতা রানী লবোঃ মৃত সদবন্দ্রনাথ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫২৬৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২২ কুিে খান মৃত ডালিম খান পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭২৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৩ বািনলত রানী লিকদার লবমি লিকদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৩৩৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৪ লরতা সবগম লিয়ানকাত আিী সিখ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৭০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৫ সবগম রলকবুি সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৮৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৬ জানবদ মন্ডি মধু মন্ডি পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪২৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৭ আোঃ আলজজ লবোঃ মৃত োমসুলিন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৫৪৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৮ োনরায়ারা সবগম সমাোঃ রেতম সমাল্যা মল িা লভখখুক ।। আঠারখাদা লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮২৯ স না সবগম ইকমাি ফলকর ।। লদন মুজুর ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩০ রত্না রানী সভৌলমক লদলিপ সভৌলমক ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭০৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩১ রীনা লবোঃ বুলিশ্বর লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭১৮৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩২ লেরাজুি ইেিাম োমসুি আিম পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০৫৬১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৩ সজােনা রানী সজায়ািার বাসুনদব সজায়ািার মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭১৮৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৪ অঞ্জনা রানী েরকার সুিানত কুমার েরকার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২২১১৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৫ লদপািী রানী লবোঃ  ারুন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭১৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৬ আনিয়া সবগম আিআলমন সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭০৯৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৭ পালপয়া সবগম আোঃ এিাল  সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫২১২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৮ িÿÿ রানী েরকার সকামি িন্দ্র েরকার মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৯৯০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৩৯ সুনবাধ লবোঃ জগনাথ লবোঃ পুরম্নষ ।। মাধবপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৩১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪০ লদননি লবোঃ দিারত লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৩৭৮ 1761868991 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪১ েলমর মন্ডি সুনকি মন্ডি ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০২০৫ 1791990059 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪২ লনিী কানত মজুমদার রতী কানত মজুমদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯৩১০ 1987753171 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪৩ িয়ন লবোঃ অরুন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯৩৭৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪৪ তাপে মলিিক রনমন্দ্রনাথ লবোঃ ।। ।। মাধবপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৩৪১ 1865671838 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪৫ লনম িি লিকদার বিাই লিকদার ।। ।। আিীধানী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮৫২৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪৬ সমাোঃ  াোন আিী জনয়নউলিন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪৭  ােী সবগম িওকত মল িা ।। নলিয়া ডাঙ্গী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩২২৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৮৪৮ সমাছাোঃ ভানু লবলব আবু তানিব মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮২৫৩৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৪৯ রনবন্দ্র নাথ লবোঃ মৃত ভরত িন্দ্র পুরম্নষ ।। িোঃ পাড়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৯৭৫১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫০ লবকাি মন্ডি ননরন্দ্র মন্ডি ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯৩১৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫১ স্বরলজত মন্ডি বনরন্দ্র মন্ডি ।। ।। মািন্ড আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮৩৮১ 1771392421 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫২ কমি িন্দ্র লবোঃ কািী পদ লবোঃ ।। ।। বািনকাঠা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮২৯৮৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৩ লধমান লবোঃ পািা লবোঃ ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯২৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৪ সমানতি লবোঃ অলনি লবোঃ ।। ।। কািীনগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮১৪৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৫ েনলজৎ েরকার সুর্ িকানত েরকার ।। কৃষক িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৭২৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৬ েলিন্দ্রনাথ েরকার বাংনকির ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৭২৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৭ সুলনি রায় মৃত চুলন িাি ।। কৃষক বাগডাঙ্গা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮১৯৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৮ অমনরি লবোঃ মৃত রাম পদ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৮৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৫৯ কুমানরি লবোঃ ।। ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৯৭৪ 1766130945 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬০ আিআলমন আফোর ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৮৭৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬১ সুলজৎ রায় মৃত রানজন্দ্রনাথ ।। ।। শ্যাম নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৯৩২২ 1729454477 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬২ আনন্দ মন্ডি  সগালবন্দ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৭২৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৩ উত্তম লবোঃ রনমি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮২১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৪ লনম িি লবোঃ মনমথ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮০৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৫ প্রভাে লবোঃ আদান লবোঃ ।। ।। কৃষ্ণ লবিা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮০৮০৭ 1929874170 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৬ িানিন্দ্রনাথ লবোঃ নারায়ন িন্দ্র লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮০৭১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৭ আধীর লবোঃ অলখি লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৯৮৭২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৮ নৃনপন্দ্রনাথ রায় অসুনী রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৯৯৯৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৬৯ ধ্রুবিীি িক্ষি িীি ।। ।। সটঙ্গাখালি আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১১৮৮৫৬৮ 1843971331 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭০ েনমরন লবোঃ জগবন্ধ লবোঃ ।। ।। সগায়ািবাথান আঠারখাদা ৫৫১৯৫১০৩৬০২০৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭১ অলজত েরকার মৃত সদনবন্দ্রনাথ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮২৫৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭২ প্রলবন লবোঃ মৃত প্রফুি ।। কৃলষ ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬৭০ 1837955416 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৩ অরলবন্দু লবোঃ  ারানী লবোঃ ।। কলষ মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩০২ 1924590471 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৪ লনত্ত মন্ডি  াদান মন্ডি ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৮১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৫ লিলরষ লবোঃ অলভিাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭০২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৬ লিমুি রায় েনতযন রায় ।। ।। শ্যাম নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০২৩০ 1825400061 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৭ সেনিন লবোঃ নারদ লবোঃ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৫৫২ 1726967728 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৮ দ্বীলিপ মন্ডি লবনরন মন্ডি ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৭১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৭৯ প্রিানত লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭৪০ 1833601169 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮০ লবপুি লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৩২০ 1771129218 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮১ েলিন লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৩৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮২ সমাোঃ স নিনা সবগম ম ম্মদ আিী ।। ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫০৫৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮৩ আকরাম লবোঃ আ ম্মদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫১০৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮৪ সমাছাোঃ সরবা সবগম মান্নান লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫০৮৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮৫ লবশ্বলজৎ লবশ্বাে লবষ্ণু পদ লবোঃ পুরম্নষ ।। মাধবপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬২৫৩ 1718777070 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮৬ আতুি লবোঃ অনানত লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৯৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮৭ লতিাফ সিখ খানিক সিখ ।। ।। লবজয়নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৭৩৫ 1771738015 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৮৮ লবশ্বনাথ রায় িকখন িন্দ্র রায় ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭১৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৮৮৯ বুলিস্বর সজায়ািার ঋলষপদ সজায়ািার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬৭৪১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯০ িাংকর দাে  সকষ্ট কুমার দাে ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০২৪ 1724782361 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯১ রনমি লবোঃ মৃত সকামি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯২ কুমানরি লবোঃ মৃত সকামি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৮৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৩ রলবন্দ্রনাথ লবোঃ নারায়ন লবোঃ ।। ।। বািনকাঠা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৩১৬২ 1725663683 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৪ প্রদীব লবোঃ কৃষ্ণপদ লবোঃ ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৩৯৩৮৫ 1725132602 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৫ সতয়ব আিী সবিানয়ত সমাল্যা ।। ।। ধনখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬২২৩ 1824679555 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৬ োমাদ সিখ সজাহুদা সিখ ।। ।। সগািক নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০১৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৭ বজলুর র মান মৃত জয়নাি সিখ ।। নালিয়া ডাঙ্গী আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮২২৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৮ সুখ লবিাে সজায়ািার ননগন্দ্রনাথ সজায়ািার ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৫৩৫ 1722167963 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৮৯৯ রল ত সজায়ািার স্বরন সজায়ািার ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৬৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০০ সুলজ সজায়ািার সগািাক সজায়ািার ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৫৩২ 1860744689 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০১ বাদিা সমাল্যা আলজজ সমাল্যা ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৬৮৮৪৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০২ দুিাি মন্ডি সনপাি মন্ডি ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৭৭০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৩ সমানমনা সবগম আদর আিী সিখ মল িা গৃল নী গাাংনািীয়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৪৭৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৪ সমাোঃ  ালিম সমাল্যা  ানেন সমাল্যা পুরম্নষ কৃলষ ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৬৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৫ জালকরুি লবোঃ আবু োইদ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৯৯২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৬ পনমাই চন্দ্র পবঃ নৃতুানন্দ পবঃ ।। ষিনমজরু বাির্াঙ্গা আঠারখাদা ২৩৯১৪০৬২৭৫ 1745009292 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৭ সগৌরী রানী অধীকারী রনমি অলধকারী মল িা গৃল নী িরপাড়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৯৯২৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৮ শ্যামি কুমার লবোঃ অননত কুমার লবোঃ পুরম্নষ কৃলষ আড়াইোত আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৫০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯০৯ অলজৎ রায় মৃত কমি িন্দ্র ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭১৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১০ বরুন রায় মৃত িকখন িন্দ্র ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭১৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১১ তপন লবোঃ শু  ুলনি লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১২ মায়া রানী লবোঃ অলেত লবোঃ মল িা গৃল নী নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৩০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৩ অনিাক দাে শুলিি দাে পুরম্নষ কৃলষ পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৭৮৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৪ সমাোঃ মানজদুি খা ইমারত খা ।। ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫১১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৫ গ্রীে লবোঃ নারায়ন লবোঃ ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৬ িালকিা রাজু িল দুি ইেিাম ।। গৃল নী পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬৬৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৭ সমাোঃ সদানিনা সবগম ফজলুর র মান মল িা ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭২৬৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৮ ইেরাইি সিখ সমামনরজ সিখ পুরম্নষ কৃলষ লবজয়নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৫৮০৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯১৯ সুর্ ি ভানু সমােনিম লবোঃ ।। গৃল নী গাাংনািীয়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৬৪৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২০ পান্না সবগম আজগর লবোঃ ।। ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৪৫৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২১ লরনা সবগম সমাোঃ ঠান্ডু লবোঃ ।। ।। গাাংনািীয়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৬৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২২ প্রলজত লবোঃ আশুনতাষ পুরম্নষ কৃলষ কৃষ্ণ লবিা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০২৫৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৩ শ্যামি লবোঃ িানলত রাম ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৭২ 1828539030 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৪ আলছরন ইউছুব মল িা ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬৫৭২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৫ োন ব আিী সমাোঃ োমাদ পুরম্নষ ।। গপীনাথপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮০২৯৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৬ শ্রীকানত বািা কৃতামত্ম বািা ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৩৩৯৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৭ অনিাখ লবোঃ সুিামত্ম লবোঃ ।। কৃলষ নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৯৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৮ লকনিার লবোঃ কৃষ্ণপদ লবোঃ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬১৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯২৯ সমা ন সগাকুি ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৯৩০ পবঞ্চু শীল লক্ষীিান্ত শীল ।। পদনমজুর মৃপির্াঙ্গা আঠারখাদা ৮৬৯১২৫৩২৯১ 1865464504 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩১ পলটন কুমার পবশ্বাস অপনল কুমার পব ।। ।। মালন্দ আঠারখাদা ১৪৯১৩৭৬৬৪৪ 1863649830 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩২ লিখা দােী গাস্মী রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫৯৮২৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৩ লনরঞ্জন প্রামালনক  াজারী পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫৯১২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৪ েম্ভ  নাথ িালমত্ম রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৫১৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৫ অলমত লবোঃ লব ারী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৯৩৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৬ দ্বীননি মন্ডি  সগাপাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৭৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৭ নুরজা ান নানয়ব মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৯৩৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৮ লনলখি বাড়ই জননক পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫৭৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৩৯ ইলত লোং িঞ্চি লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০০৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪০ সুপবর পবশ্বাস িাপলদাপস পব পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৭৩২১১০৭২৮১ 1837746651 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪১ সগাপাি েরকার তুিলে রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৫০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪২  ালফজুি আলজজ সমাল্যা ।। কৃলষ িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮২৫৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৩ বাবুি সমাল্যা খনয়র সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮২৫১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৪ মলনরুি সদিয়াি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৮০১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৫ পলরমি মজুমদার লদনজন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৩৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৬ উজ্জি েরকার অরুন েরকার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৯৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৭ লজন্না সমাল্যা মৃত ওয়ানজি সমাল্য ।। ।। ।। আঠারখাদা লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৮  সমাননাতষ  লরপদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৪৯ দুিাি সদওরী বালি রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১৩৩৮৪৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫০ লনি কামত্ম লবোঃ বলদ নাথ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫১ বাবুি কম িকার পনরিলোং ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫২ কদর সমাল্যা আকবর ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৫১৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৩ লদপাংকর লবোঃ রানজন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮২০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৪ েলমর মালঝ লবোঃ িÿÿকামত্ম ।। কৃলষ মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৮৯৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৫ ল রা িাি লবোঃ সুলধর মালঝ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৬ শ্যামি লবোঃ কমি লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৭ ইউছুব লিকদার মলনবুলিন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৪৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৮ বকলতয়ার সিখ ম ম্মদ সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৫৯  ালফজার সমাল্যা আবু কািাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০০৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬০ অলনি মন্ডি লব ারী মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৯৫০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬১ প্রভাে লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। কৃলষ মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৩১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬২ স্বপন লবোঃ নয়ন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৩ নৃনপন মন্ডি ননরন মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬৬৮ 1795540837 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৪ ভালন্ডবন গয়ািী সজালতন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৫ ভীম লবোঃ সুলধর লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৬ অমি লবোঃ র্নিারথ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৪৮৭ 1850330308 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৭ লবদুযৎ লবোঃ নারদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৮ লবননাদ মন্ডি লবনরন মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৬৯ লমন্টু লমন্ডি ঝরিাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩১৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭০ লবলথকা লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৭৬৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৫৯৭১ পলরনতাে লবোঃ বামন লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮২৯৭ 1923411599 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭২ ভরত রাখাি রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬১২ 1727916675 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৩ অনিাক লবোঃ বৃন্দাবন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৯৮০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৪ সমনকা লবোঃ কমনিি মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৫ রনমি লবোঃ লজনতন লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৮৪৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৬ লনউটন লবোঃ কৃপানন্দ লবোঃ ।। কৃলষ িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৭১৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৭ স্বপন লবোঃ কালিপদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৩৫০৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৮ সুকামত্ম সুোমত্ম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০১০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৭৯ পিরলনা পবিম পমাঃ সত্রতুল্য পশখ ।। গৃপিনী ।। আঠারখাদা 8241196529 1969869423 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮০ মুলক্ত সমাল্যা আনছার সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৭০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮১ সুলমত লমত্র সদনবন লমত্র মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮২ কালতিক লবোঃ সুর্ িকামত্ম পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৩২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৩ উত্তম লবোঃ োধন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৭১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৪ সমাোঃ নালছরম্নি লবশ্বাে ইবাদত আিী পুরম্নষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৫৫৭০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৫ সমাোঃ িল দ খন্দাকর ঊিা খন্দকার পুরম্নষ ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৬ মলিয়ার সিখ মানজদ সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৭ নলমতা রায় মন্টু রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০৮৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৮ লপকুি মুলন্স গামসুি আিম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৪৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৮৯ সমাোঃ লফনরাজ সিখ  ানেম আিী সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৮৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯০ িা াজান সখাকন শুকুর আিী মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯১ লবকাি লবশ্বাে  লরপদ লবশ্বাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১০২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯২ ফকরম্নি ইেিাম কালূ মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬০৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৩ অনুকুি কুমার িস্কার কানাইিাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৫২৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৪ রলঞ্জত লবশ্বাে মকন্দ িাি লবশ্বাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৫ দুিাি সিখ শুকুর আিী সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৬ োজ্জাত সিখ  ানেম সিখ ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৭৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৭ আনিস্নখ সিষ খলবর সিখ ।। কৃষক পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৮ আরব আিী সিখ সখায়াজ উলিন সিখ ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৫৯৯৯ ইমারত সমাল্যা  ানতম সমাল্যা ।। কৃষক পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০০ লছয়ারন খাতুন খানিক ব্যাপারী মল িা লভÿ  ুক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৫৭২১১৭৬৮৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০১ িনিাকা রায় নৃনপন রায় ।। গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০২ তৃলি লবশ্বাে লনতয সগাপাি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৩ সমা:  ালববুি বািার সতনছম সিখ পুরুষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা 6441311088 ১৭১৯৬৫৭০৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৪ সরখা রানী অলেত লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৫৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৫ কলনকা লবশ্বাে অলেত লবশ্বাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৬
জা ানারা সবগম আবু বক্কার ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৮৭

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৭ োবানা সবগম ওল দুি সিখ ।। গৃল নী পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৮ োনমিা খাতুন আবু স ানেন মুন্সী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৪৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০০৯ আেমা খাতুন আবু স ানেন মুন্সী ।। গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৩৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১০ লবল্পব কুমার রায় সুবি িন্দ্র রায় পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০০৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬০১১ োনজদা সবগম সরজাউি সমাল্যা মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৭১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১২ লনষা রানী রায় রানজন্দ্রনাথ রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১৭৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৩ বাবুি েরকার প্রফুল্য কুমার রায় পুরম্নষ ভযান িািক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৪ প্রিামত্ম লবশ্বাে বাটুি লবশ্বাে ।। কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭০০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৫ রান িা সবগম িলরফুি মল িা গৃল নী নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৯৫২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৬ নওনির আিী সভািাই সিখ পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৬৯০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৭ আব্দুর র মান লবশ্বাে আব্দুি আলজজ লবশ্বাে পুরুষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা ১নাং আঠারখাদা ৭৭৫৭৮১২২৬৩ ১৭১৯৬৫৭০৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৮ সেবা দােী মন্ডি পঞ্চানন মন্ডি মল িা গৃল নী আড়াইোত আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৫২৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০১৯ অমি েরকার ভজ লর েরকার পুরুষ লদন মুজুর আড়াইোত ২নাং আঠারখাদা ৭৩৪১২১২৫৭৪ ১৭৬০১১১৩৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২০ আনিা রানী লবশ্বাে অরলবন্দু লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭৭২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২১ লরতা বাড়ই অেীম বাড়ই পুরম্নষ গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৮২২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২২ সুলমত্রা অেীম কুমার লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৯১৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৩ তাপেী রায় অলজত রায় ।। ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪২২৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৪ আনমনা সবগম মৃদুি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭২৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৫ রূপািী মজুমদার স্বনলজৎ মজুমদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪২৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৬ আেমা সবগম জামাি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৭ আেমা সবগম মলকদুি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৯৩৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৮ সববী সজায়ািিার তানিব সমাল্যা ।। গৃল নী পব িবাড়ীয়ািা ২নাং আঠারখাদা ১৪৯১২৪৩০৭৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০২৯ িানমিী সবগম  ারুন খন্দকার মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩০ রুমা সবগম দুিাি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৯৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩১ আফনরাজা  খাতুন নজরুি সজায়ািার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৯৫৫২০১৬৮৪৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩২ সমরী সবগম আ ম্মদ লিকদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৩  আলিম সমাল্যা আলজজ সমাল্যা পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭৪২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৪ লরলজয়া সবগম কলবর েরদার মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪০১২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৫ িল না সবগম জহুর েরদার ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪০১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৬
আলখ রািী িঞ্চি দাে ।। ।। ।। আঠারখাদা ১৯৯৫৮২১০৭০৯০৩২৯০০

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৭ সুকুমার দাে বিরাম দাে পুরম্নষ লদন মুজুর ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৭১৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৮ ওল দুি মন্ডি পাচু মন্ডি ।। গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৯২৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৩৯ িালখ সবগম গফফা মন্ডি মল িা ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪০ কাজী ইমামুি স ানেন মৃত কাজী সমা াম্মদ স ানেন পুরম্নষ কৃষক আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭০৬৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪১ সমাছাোঃ শুকুনরান সনছা সমাোঃ লেলিক সিখ মল িা গৃল নী পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৩৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪২ সমাোঃ আনিিক লবোঃ কলবর লবশ্বাে পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৫১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৩ মানিকা সবগম আক্তার সিখ মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬৯০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৪ পমাছাঃ আন্না পবিম এবাদৎ পবঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৮২৪১৩৬৪১৯২ 1795257889 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৫ সমাজাম লবোঃ সমাছনিম লবোঃ পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৯৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৬ আয়ো সবগম আোঃ গলন লবোঃ মল িা গৃল নী ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৭ সমাোঃ নালছম মন্ডি উলজর আিী মন্ডি পুরম্নষ কৃষক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪২৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৮ সমাোঃ আব্দুে োিাম মুন্সী আবদুি ওয়ান দ ।। ।। ।। & আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪২০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৪৯ র মত সিখ ছদর উলিন সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫০ রাজকুমার কালিপদ রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭১৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬০৫১ লনম িি লবোঃ লনলখি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২০১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫২ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন মন্নু পমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৯১১৮৬৫৩৫৫০ 1864652488 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৩ কানদর েরদার ইেমাইি ।। শ্রলমক ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৬৫২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৪ পমাঃ মপনরুল ইসলাম অপফলউপিন পমাল্যা ।। পদনমজুর ।। আঠারখাদা ১৯৮১৫৫১৫৭২১০০০০০ 1765599971 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৫ সমাোঃ সগাফুি সিখ অলেম উলিন সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮৬৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৬ সমাছাোঃ মলজিনা সবগম হুমায়ন খন্দকার মল িা ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪১৫৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৭ সমাছাোঃ আনমনা সবগম জয়উলিন সিখ ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭২৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৮ মালফয়া সবগম সমাোঃ িল দ খন্দকার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৮৩১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৫৯ আব্দুিিা আবু সমাতানিব পুরম্নষ ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৯৩৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬০
োিাম সমাল্যা আলজজ সমাল্যা ।। ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৬৮২

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬১ সমাোঃ আকরাম সমাল্যঅ জনয়নউলিন সমাল্যা ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৩৭১০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬২ সরনবকা সবগম লজন্না মল িা ।। পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৯১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৩
জর্নলত দাে শুলনি দাে ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৪ িায়না লবোঃ পনরি িন্দ্র লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৮৭৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৫ লমটুি লময়া রাজ্জাক লময়া পুরম্নষ লদন মুজুর পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৭১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৬
সমাছাোঃ রূপা সবগম সমাোঃ ফলরদ সিখ মল িা ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৮১৫

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৭ পারলভন সুিতানা  সমাোঃ আলতয়ার র মান ।। ।। ।। আঠারখাদা 55157210002 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৮
লবলথকা রানী লবোঃ পিাি কুমার লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা 55157210002

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৬৯ আকলিমা খাতুন  সমাোঃ মলিউর সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৩২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭০ খানিদা সবগম সমাোঃ  ালববুর র মান সিৌোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৫৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭১ সমাোঃ আলতয়ার মলিিক সমাোঃ সগািাম রসুি পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৮৫ 1961967203 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭২ সমাোঃ আিতাফ স ানেন মৃত লরয়াদ আিী সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭০৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৩ লমনুরানী সভৌলমক প্রলথক কুমার সভৌলমক ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৪ সমাছা ুোঃ সবনদনা সবগম সমাোঃ রলফক লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫২২৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৫ রলবউি ইেিাম ভালব লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা 551572100003 1921316077 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৬ সমাোঃ ওল নদান লবোঃ সমাোঃ ইনছার লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫০১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৭ মায়া রানী লবোঃ খনগন্দনাথ লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭৩৩০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৮ সমাছাোঃ ময়না সবগম রহুি আিী সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৮৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৭৯ আনিাকা বািা লবপুি বািা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬২১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮০ লিখা সবগম লুতফার র মান িস্কার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫১৫৭২১১৮৪৬০১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮১ সমাছাোঃ সরনবকা সবগম সমাক্তারুি ইেিাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৪১১৪৭৮৯২১৯১১৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮২ িাি মলত সবগম ইছাক আিী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬২৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮৩ নারগীে সবগম মাসুম লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬১৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮৪ সমালমন উলিন সমাকনিে লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭২৯৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮৫ জা ানারা খাতুন কাজী রলফক মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪২৭৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮৬
মলনরুি লবোঃ আনছার লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০২০

লততাে কুমার রা া
১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬০৮৭ রল মা সবগম নূর আিী সিখ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮৮ িায়না সবগম ফনজর সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৬৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৮৯  ালনফ সিখ সুরমান সিখ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৬৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯০ আফনরাজা সবগম সমােতফা কামাি মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯১ আনয়ো সবগম মৃত তাইজ উলিন সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯২ রুলমিা সবগম োখাওয়াত িস্কার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৩ জলরনা সবগম কুদ্দুে সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৪৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৪ লরনা সবগম নুরইেিাম সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭৩৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৫ মারুফা সবগম আিতাফ সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭৯৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৬ িাভলি সবগম লজন্নাত আিী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০১৯২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৭ কলবর স ানেন বাবুর আিী পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮২৩৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৮ আলছয়া সবগম মৃত সগািাম আিী সিখ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৬০৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬০৯৯ আনলজরা সবগম সমাকরম স ানেন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫১৪১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০০ কাজী মলফজ কাজী সমা ম্মদ স াোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮৫৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০১ গীতা রানী লবোঃ মৃত সদবন্দ্রনাথ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫২৬৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০২ কুিে খান মৃত ডালিম খান পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭২৩৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৩ বািনলত রানী লিকদার লবমি লিকদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৩৩৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৪ লরতা সবগম লিয়ানকাত আিী সিখ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৫৭০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৫ সবগম রলকবুি সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৮৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৬ জানবদ মন্ডি মধু মন্ডি পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪২৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৭ আোঃ আলজজ লবোঃ মৃত োমসুলিন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৫৪৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৮ োনরায়ারা সবগম সমাোঃ রেতম সমাল্যা মল িা লভখখুক ।। আঠারখাদা লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১০৯ স না সবগম ইকমাি ফলকর ।। লদন মুজুর ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৪৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১০ রত্না রানী সভৌলমক লদলিপ সভৌলমক ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৭০৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১১ রীনা লবোঃ বুলিশ্বর লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭১৮৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১২ লেরাজুি ইেিাম োমসুি আিম পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০৫৬১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৩ সজােনা রানী সজায়ািার বাসুনদব সজায়ািার মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭১৮৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৪ অঞ্জনা রানী েরকার সুিানত কুমার েরকার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২২১১৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৫ লদপািী রানী লবোঃ  ারুন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭১৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৬ আনিয়া সবগম আিআলমন সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৭০৯৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৭ পালপয়া সবগম আোঃ এিাল  সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫২১২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৮ িÿÿ রানী েরকার সকামি িন্দ্র েরকার মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৪৯৯০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১১৯ সুনবাধ লবোঃ জগনাথ লবোঃ পুরম্নষ ।। মাধবপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৩১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২০ লদননি লবোঃ দিারত লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৩৭৮ 1761868991 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২১ েলমর মন্ডি সুনকি মন্ডি ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০২০৫ 1791990059 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২২ লনিী কানত মজুমদার রতী কানত মজুমদার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯৩১০ 1987753171 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২৩ িয়ন লবোঃ অরুন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯৩৭৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২৪ তাপে মলিিক রনমন্দ্রনাথ লবোঃ ।। ।। মাধবপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৬৩৪১ 1865671838 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২৫ লনম িি লিকদার বিাই লিকদার ।। ।। আিীধানী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮৫২৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২৬ সমাোঃ  াোন আিী জনয়নউলিন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৫৬৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২৭  ােী সবগম িওকত মল িা ।। নলিয়া ডাঙ্গী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩২২৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬১২৮ সমাছাোঃ ভানু লবলব আবু তানিব মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮২৫৩৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১২৯ রনবন্দ্র নাথ লবোঃ মৃত ভরত িন্দ্র পুরম্নষ ।। িোঃ পাড়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৯৭৫১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩০ লবকাি মন্ডি ননরন্দ্র মন্ডি ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯৩১৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩১ স্বরলজত মন্ডি বনরন্দ্র মন্ডি ।। ।। মািন্ড আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৮৩৮১ 1771392421 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩২ কমি িন্দ্র লবোঃ কািী পদ লবোঃ ।। ।। বািনকাঠা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮২৯৮৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৩ লধমান লবোঃ পািা লবোঃ ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৩৯২৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৪ সমানতি লবোঃ অলনি লবোঃ ।। ।। কািীনগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮১৪৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৫ েনলজৎ েরকার সুর্ িকানত েরকার ।। কৃষক িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৭২৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৬ েলিন্দ্রনাথ েরকার বাংনকির ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৭২৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৭ সুলনি রায় মৃত চুলন িাি ।। কৃষক বাগডাঙ্গা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮১৯৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৮ অমনরি লবোঃ মৃত রাম পদ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৮৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৩৯ কুমানরি লবোঃ ।। ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৯৭৪ 1766130945 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪০ আিআলমন আফোর ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৮৭৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪১ সুলজৎ রায় মৃত রানজন্দ্রনাথ ।। ।। শ্যাম নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৯৩২২ 1729454477 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪২ আনন্দ মন্ডি  সগালবন্দ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮৭২৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৩ উত্তম লবোঃ রনমি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮২১৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৪ লনম িি লবোঃ মনমথ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮০৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৫ প্রভাে লবোঃ আদান লবোঃ ।। ।। কৃষ্ণ লবিা আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮০৮০৭ 1929874170 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৬ িানিন্দ্রনাথ লবোঃ নারায়ন িন্দ্র লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৮০৭১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৭ আধীর লবোঃ অলখি লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৯৮৭২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৮ নৃনপন্দ্রনাথ রায় অসুনী রায় ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৯৯৯৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৪৯ ধ্রুবিীি িক্ষি িীি ।। ।। সটঙ্গাখালি আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১১৮৮৫৬৮ 1843971331 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫০ েনমরন লবোঃ জগবন্ধ লবোঃ ।। ।। সগায়ািবাথান আঠারখাদা ৫৫১৯৫১০৩৬০২০৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫১ অলজত েরকার মৃত সদনবন্দ্রনাথ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮২৫৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫২ প্রলবন লবোঃ মৃত প্রফুি ।। কৃলষ ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬৭০ 1837955416 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৩ অরলবন্দু লবোঃ  ারানী লবোঃ ।। কলষ মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩০২ 1924590471 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৪ লনত্ত মন্ডি  াদান মন্ডি ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৮১১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৫ লিলরষ লবোঃ অলভিাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭০২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৬ লিমুি রায় েনতযন রায় ।। ।। শ্যাম নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০২৩০ 1825400061 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৭ সেনিন লবোঃ নারদ লবোঃ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৫৫২ 1726967728 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৮ দ্বীলিপ মন্ডি লবনরন মন্ডি ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৭১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৫৯ প্রিানত লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭৪০ 1833601169 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬০ লবপুি লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৩২০ 1771129218 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬১ েলিন লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৩৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬২ সমাোঃ স নিনা সবগম ম ম্মদ আিী ।। ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫০৫৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬৩ আকরাম লবোঃ আ ম্মদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫১০৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬৪ সমাছাোঃ সরবা সবগম মান্নান লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫০৮৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬৫ লবশ্বলজৎ লবশ্বাে লবষ্ণু পদ লবোঃ পুরম্নষ ।। মাধবপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬২৫৩ 1718777070 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬৬ আতুি লবোঃ অনানত লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৯৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬৭ লতিাফ সিখ খানিক সিখ ।। ।। লবজয়নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৭৩৫ 1771738015 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৬৮ লবশ্বনাথ রায় িকখন িন্দ্র রায় ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭১৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬১৬৯ বুলিস্বর সজায়ািার ঋলষপদ সজায়ািার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬৭৪১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭০ িাংকর দাে  সকষ্ট কুমার দাে ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০২৪ 1724782361 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭১ রনমি লবোঃ মৃত সকামি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭২ কুমানরি লবোঃ মৃত সকামি লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৮৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৩ রলবন্দ্রনাথ লবোঃ নারায়ন লবোঃ ।। ।। বািনকাঠা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৩১৬২ 1725663683 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৪ প্রদীব লবোঃ কৃষ্ণপদ লবোঃ ।। ।। কাটাখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৩৯৩৮৫ 1725132602 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৫ সতয়ব আিী সবিানয়ত সমাল্যা ।। ।। ধনখািী আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬২২৩ 1824679555 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৬ োমাদ সিখ সজাহুদা সিখ ।। ।। সগািক নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০১৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৭ বজলুর র মান মৃত জয়নাি সিখ ।। নালিয়া ডাঙ্গী আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮২২৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৮ সুখ লবিাে সজায়ািার ননগন্দ্রনাথ সজায়ািার ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৫৩৫ 1722167963 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৭৯ রল ত সজায়ািার স্বরন সজায়ািার ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৬৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮০ সুলজ সজায়ািার সগািাক সজায়ািার ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৫৩২ 1860744689 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮১ বাদিা সমাল্যা আলজজ সমাল্যা ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৬৮৮৪৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮২ দুিাি মন্ডি সনপাি মন্ডি ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৭৭০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৩ সমানমনা সবগম আদর আিী সিখ মল িা গৃল নী গাাংনািীয়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৪৭৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৪ সমাোঃ  ালিম সমাল্যা  ানেন সমাল্যা পুরম্নষ কৃলষ ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৬৬৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৫ জালকরুি লবোঃ আবু োইদ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৯৯২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৬ পনমাই চন্দ্র পবঃ নৃতুানন্দ পবঃ ।। ষিনমজরু বাির্াঙ্গা আঠারখাদা ২৩৯১৪০৬২৭৫ 1745009292 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৭ সগৌরী রানী অধীকারী রনমি অলধকারী মল িা গৃল নী িরপাড়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৯৯২৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৮ শ্যামি কুমার লবোঃ অননত কুমার লবোঃ পুরম্নষ কৃলষ আড়াইোত আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৫০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৮৯ অলজৎ রায় মৃত কমি িন্দ্র ।। ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭১৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯০ বরুন রায় মৃত িকখন িন্দ্র ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭১৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯১ তপন লবোঃ শু  ুলনি লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯২ মায়া রানী লবোঃ অলেত লবোঃ মল িা গৃল নী নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৮৩৩০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৩ অনিাক দাে শুলিি দাে পুরম্নষ কৃলষ পূব িবাড়ীয়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৭৮৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৪ সমাোঃ মানজদুি খা ইমারত খা ।। ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫১১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৫ গ্রীে লবোঃ নারায়ন লবোঃ ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৪৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৬ িালকিা রাজু িল দুি ইেিাম ।। গৃল নী পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬৬৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৭ সমাোঃ সদানিনা সবগম ফজলুর র মান মল িা ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭২৬৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৮ ইেরাইি সিখ সমামনরজ সিখ পুরম্নষ কৃলষ লবজয়নগর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৫৮০৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬১৯৯ সুর্ ি ভানু সমােনিম লবোঃ ।। গৃল নী গাাংনািীয়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৬৪৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০০ পান্না সবগম আজগর লবোঃ ।। ।। আঠারখাদা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৪৫৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০১ লরনা সবগম সমাোঃ ঠান্ডু লবোঃ ।। ।। গাাংনািীয়া আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৬৬৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০২ প্রলজত লবোঃ আশুনতাষ পুরম্নষ কৃলষ কৃষ্ণ লবিা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০২৫৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৩ শ্যামি লবোঃ িানলত রাম ।। ।। মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৭২ 1828539030 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৪ আলছরন ইউছুব মল িা ।। পলিম বালড়য়ািা আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৬৫৭২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৫ োন ব আিী সমাোঃ োমাদ পুরম্নষ ।। গপীনাথপুর আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮০২৯৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৬ শ্রীকানত বািা কৃতামত্ম বািা ।। ।। নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৩৩৯৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৭ অনিাখ লবোঃ সুিামত্ম লবোঃ ।। কৃলষ নিদ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৯৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৮ লকনিার লবোঃ কৃষ্ণপদ লবোঃ ।। ।।  মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬১৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২০৯ সমা ন সগাকুি ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০৬৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬২১০ পবঞ্চু শীল লক্ষীিান্ত শীল ।। পদনমজুর মৃপির্াঙ্গা আঠারখাদা ৮৬৯১২৫৩২৯১ 1865464504 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১১ পলটন কুমার পবশ্বাস অপনল কুমার পব ।। ।। মালন্দ আঠারখাদা ১৪৯১৩৭৬৬৪৪ 1863649830 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১২ লিখা দােী গাস্মী রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫৯৮২৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৩ লনরঞ্জন প্রামালনক  াজারী পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫৯১২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৪ েম্ভ  নাথ িালমত্ম রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৫১৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৫ অলমত লবোঃ লব ারী ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৯৩৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৬ দ্বীননি মন্ডি  সগাপাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৭৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৭ নুরজা ান নানয়ব মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৯৩৬ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৮ লনলখি বাড়ই জননক পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৫৭৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২১৯ ইলত লোং িঞ্চি লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১০০০০৫৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২০ সুপবর পবশ্বাস িাপলদাপস পব পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৭৩২১১০৭২৮১ 1837746651 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২১ সগাপাি েরকার তুিলে রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৫০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২২  ালফজুি আলজজ সমাল্যা ।। কৃলষ িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮২৫৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৩ বাবুি সমাল্যা খনয়র সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮২৫১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৪ মলনরুি সদিয়াি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৮০১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৫ পলরমি মজুমদার লদনজন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৩৬৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৬ উজ্জি েরকার অরুন েরকার ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৯৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৭ লজন্না সমাল্যা মৃত ওয়ানজি সমাল্য ।। ।। ।। আঠারখাদা লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৮  সমাননাতষ  লরপদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০১৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২২৯ দুিাি সদওরী বালি রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১৩৩৮৪৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩০ লনি কামত্ম লবোঃ বলদ নাথ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩১ বাবুি কম িকার পনরিলোং ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩২ কদর সমাল্যা আকবর ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৫১৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৩ লদপাংকর লবোঃ রানজন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮২০৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৪ েলমর মালঝ লবোঃ িÿÿকামত্ম ।। কৃলষ মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৮৯৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৫ ল রা িাি লবোঃ সুলধর মালঝ লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৮২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৬ শ্যামি লবোঃ কমি লবোঃ ।। ।। িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১০৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৭ ইউছুব লিকদার মলনবুলিন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৪৬১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৮ বকলতয়ার সিখ ম ম্মদ সিখ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৮৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৩৯  ালফজার সমাল্যা আবু কািাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০০৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪০ অলনি মন্ডি লব ারী মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১১৭৭৯৫০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪১ প্রভাে লবোঃ বাঞ্ছারাম লবোঃ ।। কৃলষ মািন্দ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৩১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪২ স্বপন লবোঃ নয়ন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৩ নৃনপন মন্ডি ননরন মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬৬৮ 1795540837 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৪ ভালন্ডবন গয়ািী সজালতন ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৪৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৫ ভীম লবোঃ সুলধর লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৪৬০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৬ অমি লবোঃ র্নিারথ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৪৮৭ 1850330308 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৭ লবদুযৎ লবোঃ নারদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩৭৪ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৮ লবননাদ মন্ডি লবনরন মন্ডি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭৩৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৪৯ লমন্টু লমন্ডি ঝরিাি ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮৩১৭ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫০ লবলথকা লবোঃ মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৭৭৬৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭



৬২৫১ পলরনতাে লবোঃ বামন লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৮৮২৯৭ 1923411599 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫২ ভরত রাখাি রাম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৬১২ 1727916675 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৩ অনিাক লবোঃ বৃন্দাবন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৯৮০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৪ সমনকা লবোঃ কমনিি মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৭৯১ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৫ রনমি লবোঃ লজনতন লবোঃ পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৭৮৪৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৬ লনউটন লবোঃ কৃপানন্দ লবোঃ ।। কৃলষ িন্দন প্রতাপ আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৭১৩ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৭ স্বপন লবোঃ কালিপদ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৩৫০৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৮ সুকামত্ম সুোমত্ম ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭২১০০০০১০ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৫৯ পিরলনা পবিম পমাঃ সত্রতুল্য পশখ ।। গৃপিনী ।। আঠারখাদা 8241196529 1969869423 লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৬০ মুলক্ত সমাল্যা আনছার সমাল্যা ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৭০৯ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৬১ সুলমত লমত্র সদনবন লমত্র মল িা ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮০৯৮ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৬২ কালতিক লবোঃ সুর্ িকামত্ম পুরম্নষ ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮১৩২ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৬৩ উত্তম লবোঃ োধন লবোঃ ।। ।। ।। আঠারখাদা ৫৫১৫৭৫১১৭৮৭১৫ লততাে কুমার রা া ১৭৪০৯৩৬৪০৭

৬২৬৪ রউব পশখ িারদর পশখ পুরম্নষ পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫১২ 1857913820 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৬৫ ইসলাম খান মুনছুি খান ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৭৮৮ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৬৬
িাছান পমাল্যা ইলািী পমাল্যা ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫৬২ 1756835698 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৬৭ ছারয়ন পবশ্বাস িান্জু পবশ্বাস ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫২৮ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৬৮ ছরলমান পমাল্যা ওিাব পমাল্যা ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭৫৩২৯৭৬৮১ 1728688685 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৬৯ তারাপবপব ইমানউিীন পবশ্বাস মপিলা পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৮৬৯ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭০ ধলা পময়া পমান্তাজ পশখ পুরম্নষ পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫৯৬ 1765561321 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭১ শপরফুল ইসলাম আকুব্বর ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৪৯৩ 1778404195 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭২ অপলয়ার পশখ ছারলি পশখ ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৫১০ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৩ আয়ুব পমাল্যা পমািাম্মদ পমাল্যা ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৩২৫ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৪ সমাছা: আনমনা খাতুন আত্তাপ মন্ডি মল িা গৃল নী রামনদরগাতী ১ পবরইলিপলতা 2843526100 01720-175386 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৫ িান্নু পমাল্যা ছবদাল পমাল্যা ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৪৯৫ 1709612061 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৬ সমা: ওেমান সমাল্যা মল র উলিন সমাল্যা পুরুষ কৃষক রামনদরগাতী ১ পবরইলিপলতা 6443753865 01859-395152 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৭ ওমর আলী পজায়াদার বদরউিীন ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৪৩৫ 1883172881 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৮ ইশারত পবশ্বাস তবাররি পবশ্বাস ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮১৯৮ 1732383349 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৭৯ সুমাইয়া খাতুন লেম সমা: নুরজািাি সমাল্যা মল িা গৃল নী রামনদরগাতী ১ পবরইলিপলতা 5974608258 01839-672043 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৮০ মরনায়ার পিারসন পফলু মুন্সী ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮১৯০ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৮১ সাির পমাল্যা ধনু পমাল্যা ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮১৮৬ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৮২ পিাপবন্দ বক্সী রনপজত বক্সী ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮১৬২ 1749048774 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৮৩ সমীর সরিার শ্রীদাম সরিার ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৯৯৩ bvB আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৮৪ মরনারন্জন শাখারী রাধািান্ত শাখারী ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮২০০ 1731965038 আলী আিবর পশিদার ১৭৩১৪৯৮৮৪৯

৬২৮৫ নৃরিন পবশ্বাস শপতষ পবশ্বাস ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৪১৫ 1857844720 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৮৬ নজরুল ইসলাম মুনছুর আলী ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৫৪৭ 1779752084 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৮৭ জামাল পিারসন পতলাি ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯০৩৩ 1716504585 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৮৮ শুর াদ পবশ্বাস শচীন্দ্র নাথ ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯২০১ 1947852425 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৮৯ দাউদ পিারসন আপজজার ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৫০০ 1980419745 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯০ পতাফারয়ল ছত্তার পমাল্যা ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯১৪৬ 1991870101 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮



৬২৯১ িামাল পিারসন আ: মান্নান ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯০৪৪ 1774444530 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯২ আিাদ পমাল্যা পসরাজ পমাল্যা ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯১৭৩ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৩ আবু তারলব মন্ডল বদরউিীন ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০১৪১ 1704765431 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৪ রপফকুল ইসলাম খারলি পমাল্যা ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৩২২ 1882621266 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৫ আলমিীর পমাল্যা আরয়নউিীন ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০০০৪ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৬ পিরু পমাল্যা আরয়নউিীন ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯০৮২ 1779979945 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৭ লক্ষন মন্ডল পনরািদ মন্ডল ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০০০৯ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৮ িামাল পশিদার ইমান পশখধঅল ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭৬৭৩২১৫৩৮ 1741422182 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬২৯৯ জুনারয়ত মপফজার ।। চরপবজয়খারী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৩১৩ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০০ শাপিদা পবিম আফছার পমাল্যা মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯০৭৮ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০১ পমা: পিবলু পশখ আ: বাপরি পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০২৮৪ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০২ জািানারা পবিম কুদ্দুস পমাল্যা মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৬৩৯ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৩ ছারা পবিম রতন ফপির ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৭৩৭ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৪ পমা: শপিদ পশখ শমরসর পশখ পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৬৩৮ 1945527907 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৫ িাপফজার ফপির িওছার ফপির ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০০০২ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৬
পমা: শপিদ পবশ্বাস মিরলজ পবশ্বাস ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৭২১ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৭ পদরলায়ার পিারসন মিাপসন উিীন ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০২৩৩ 1741352287 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৮ তসপনি পিারসন আক্তার পমাল্যা ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৬১৯ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩০৯ আপছরন পবিম পবলারয়ত মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৮২৭ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১০ বািারুল আ:িি পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০৪১৫ 1724598341 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১১ পজাৎস্না পবিম ইবাদত ফপির মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৭৫৪ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১২ আবু িাপনফ আ: মারজদ পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৬৭৪ 1990703124 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১৩ নাসপরন লাল পময়া মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০২৯০ 1748074648 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১৪ পিালাম মস্তফা আবুল িারসম পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৫৬২ 1746074648 পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১৫ সুকুমার অপধিারী িাপলিদ ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০৩৯৮ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১৬ পিন্টু পমাল্যা আপলমউিীন ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৫৭৫ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১৭ আলািী মন্ডল সুপনল মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০০৩৯ পমাঃ সািাম ১৭৫২৪৪০৪৯৮

৬৩১৮ সমা: নজরুি ইেিাম সমা: আয়ুব স ানেন পুরুষ ব্যবো পারপলিতা ৯ পবরইলিপলতা 5993731297 01747-244963

৬৩১৯ সািা ফপির আ;রাজ্জাি ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৬০২ পমাঃ সািাম

৬৩২০ আরলয়া মপিজার মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১৯৮১০ পমাঃ সািাম

৬৩২১ তপিবুর রিমান আ: ওিাব পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৭৭১ পমাঃ সািাম

৬৩২২ জািাঙ্গীর রজ্জাি পশখ ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০৩৪১ 1747523256 পমাঃ সািাম

৬৩২৩ পিালাপি পবিম আবু খারয়র মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৭৪৮ পমাঃ সািাম

৬৩২৪ পছয়ারন পনছা আিম্মদ মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৮২৬ পমাঃ সািাম

৬৩২৫ দাউদ পশখ চাদ পমখ পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৮৬৮ 1757250929 পমাঃ সািাম

৬৩২৬ জাফর পবশ্বাস সামচুপিন ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০৩৫২ পমাঃ সািাম

৬৩২৭ পমা: ফারুি ছররায়ার ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০২২৫ পমাঃ সািাম

৬৩২৮ পসানা ান আ;মপজদ মপিলা িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৭২৭ পমাঃ সািাম

৬৩২৯ আ: িফ্ফার তাইজপিন পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩ 1720951358 পমাঃ সািাম

৬৩৩০ পমা: রপিব পশখ আপজজ পশখ ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪০৬২ পমাঃ সািাম



৬৩৩১ আিবর পময়া আব্দুর রব পময়া ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৭০৬ 1944784303 পমাঃ সািাম

৬৩৩২ পমাছা:এরপজনা পবিম পরটািন পবশ্বাস মপিলা পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৭১৬ পমাঃ সািাম

৬৩৩৩ আয়ুব পিারসন পময়া আ:জপলল পময়া পুরম্নষ পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৬৩৭ পমাঃ সািাম

৬৩৩৪ পমাজািারুল ইসলাম মিরছদুর রিমান ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৩৭৯ পমাঃ সািাম

৬৩৩৫ পমা: ছালাম পময়া ইব্রািীম পময়া ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৪৪৫ পমাঃ সািাম

৬৩৩৬
রুিবান খাতুন আ: িফ্ফার পমাল্যা মপিলা পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৬৪৭ পমাঃ সািাম

৬৩৩৭ সুশান্ত পবশ্বাস মিানন্দ পবশ্বাস পুরম্নষ চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৮৫৫ 1776745425 পমাঃ সািাম

৬৩৩৮ সুধাংশু রায় নন্দলাল পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭০৩ 1780957304 পমাঃ সািাম

৬৩৩৯ সনদ পবশ্বাস মাপনি পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৬৭১ পমাঃ সািাম

৬৩৪০ পমা: ছবুর পশখ আবুল পশখ ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৬৪২ পমাঃ সািাম

৬৩৪১ মপনরমািন পবশ্বাস নররশ চন্দ্র পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৫৪২ পমাঃ সািাম

৬৩৪২ শংির পবশ্বাস সরন্তাষ পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৫২১ পমাঃ সািাম

৬৩৪৩ তািস পবশ্বাস পসানাতন পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৪৯৯ পমাঃ সািাম

৬৩৪৪ পনতু পবশ্বাস সুিমার পবশ্বাস ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮১৩৮ 1931974201 পমাঃ সািাম

৬৩৪৫ েঞ্জীবন লবশ্বাে সুলবন িন্দ্র লবশ্বাে পুরুষ লদন মুজুর সিাংগারডাাংগা ৮ পবরইলিপলতা 8693757398 01762-580845

৬৩৪৬ পদরনশ পবম্বাস পবজর্ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৪৬৬ 1872153551 পমাঃ সািাম

৬৩৪৭ িপরমল পবশ্বাস উরমষ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৯৩৬ পমাঃ সািাম

৬৩৪৮ রসময় পবশ্বাস গুরুচরন পবশ্বাস ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৯০২ bvB আিবর পশিদার

৬৩৪৯ অপনতা তবরািী অজুডন মপিলা পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ১৯৮৩৫৫১২৭২৩০০১৩ পমাঃ সািাম

৬৩৫০ পরিৌতম বালা নীলিদ বালা পুরম্নষ পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৪৯৯ পমাঃ সািাম

৬৩৫১ স্বিন পবশ্বাস পনমাই ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৪৪৭ পমাঃ সািাম

৬৩৫২ সুশান্ত বালা আপদশ্বর ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮২১৪ পমাঃ সািাম

৬৩৫৩ প্রনব পবশ্বাস পপ্রর্ নাথ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৪০৪ পমাঃ সািাম

৬৩৫৪ িালা চাদ পবশ্বাস অপশ্বনী ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮২২০ পমাঃ সািাম

৬৩৫৫ পদবাশীষ পবশ্বাস জিদীষ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ১৯৪৫৫১৫৭২৩০০০১৪০ 1965547079 আিবর পশিদার

৬৩৫৬ পদিঙ্কর শীল পচত্ত রন্জন ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮১৫৯ 1779971513 আিবর পশিদার

৬৩৫৭ শ্রী িপত রায় িাদান ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৯২৩ 1727130940 আিবর পশিদার

৬৩৫৮ চন্চল রায় িাঙ্গালী রায় ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৮৩৬ পমাঃ সািাম

৬৩৫৯ পনমু ডল সরিার মনমথ নাথ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৭৯২ পমাঃ সািাম

৬৩৬০

 ালববুর র মান টিপু সমাল্যা পুরুষ কৃষক রামিন্দ্রপুর
৮ পবরইলিপলতা

1493934812 01407-819969

৬৩৬১ উত্তম পবশ্বাস রবীন্দ্র নাথ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৮৯২ 1851171071 আিবর পশিদার

৬৩৬২ ইমান পশখ মনু পশখ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৬৬২১৬৬৭৭ 1759323921 আিবর পশিদার

৬৩৬৩
আলাল পবশ্বাস িারসম ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৯১৪ পমাঃ সািাম

৬৩৬৪ নাপছরউিীন ইন্তাজ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ১৯৮০৫৫১৫৭২৩০০০১ 1746378102 আিবর পশিদার

৬৩৬৫ আলমিীর পমাল্যা সালাম ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০৮৯৩৫ 1980923158 আিবর পশিদার

৬৩৬৬
রমজান আলী িাপলম পমাল্যা ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ১৯৯০৫৫১৫৭২৩০০০১০০ 1767687275 আিবর পশিদার

৬৩৬৭ লমজানুর র মান মকবুি লবশ্বাে পুরুষ কৃষক সিাংগারডাাংগা ৮ পবরইলিপলতা 3292349598 01758-530990 আকবর লিকদার 01731498872



৬৩৬৮

নলমতা রানী রায় সদনবন্দ্রনাথ লবশ্বাে
মল িা

গৃল নী সিাংগারডাাংগা
৮ পবরইলিপলতা

6893604899 01728-603013

৬৩৬৯ সুব্রত রায় দীনবন্দু রায় ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৮২৫ 1866627043 আিবর পশিদার

৬৩৭০ পবপুল রায় জ্ঞারনন্দ্র নাথ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৮৮৬ bvB আিবর পশিদার

৬৩৭১ তুষার রার্ প্র াস ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৮১৪ আিবর পশিদার

৬৩৭২ পিরামন পবশ্বাস পনপশিান্ত ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৯৫৬ 1919449536 আিবর পশিদার

৬৩৭৩ পবজন রায় বাসী রাম ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৭৬২ bvB আিবর পশিদার

৬৩৭৪ উষা রানী পনম ডল পবশ্বাস মপিলা পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৩৪৩ 1760476866 আিবর পশিদার

৬৩৭৫ স্বিন পবশ্বাস পরিৌর পবশ্বাস পুরম্নষ পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৯৮০ bvB আিবর পশিদার

৬৩৭৬ পবপুল পবশ্বাস পবমল ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮০৪০ bvB আিবর পশিদার

৬৩৭৭ আশীষ রায় পমঘনাথ রায় ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৭৮৪ পমাঃ সািাম

৬৩৭৮ অতুল পবশ্বাস জিবন্দু ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৫৩৮ 1937719595 পমাঃ সািাম

৬৩৭৯ পনতাই পবশ্বাস িাপত্তডি ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৪৩১ পমাঃ সািাম

৬৩৮০ মপিরতাষ পবশ্বাস মপনরমািন ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৫২০ পমাঃ সািাম

৬৩৮১ প্রিাশ বালা পপ্রয় নাথ বালা ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৪৮৮ bvB আিবর পশিদার

৬৩৮২ নবকৃষ্ন পিাস্বামী পনতুান্দ ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮১৭৮ bvB আিবর পশিদার

৬৩৮৩ পবদুুৎ পবশ্বাস অপধর পবশ্বাস ।। পচঙ্গারর্াঙ্গা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৩৬০ bvB আিবর পশিদার

৬৩৮৪ প্রনবাধ লবশ্বাে সুনবাধ লবশ্বাে পুরুষ কৃষক রামিন্দ্রপুর ৮ পবরইলিপলতা 3293626440 01741-271907

৬৩৮৫ অমল মপল্লি জরনি ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৭২৯ পমাঃ সািাম

৬৩৮৬
পমলন পবশ্বাস অমররশ ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৭৬৮ 1912873595 পমাঃ সািাম

৬৩৮৭ সুধাংশু মপল্লি পুপলন ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৭৩৫ পমাঃ সািাম

৬৩৮৮ পবনদ পবশ্বাস জরিন্দ্রনাথ ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৭০২ পমাঃ সািাম

৬৩৮৯  ক্ত পবশ্বাস র্তীন্দ্র নাথ ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৭০৬ 1861787190 পমাঃ সািাম

৬৩৯০ অরুন পবশ্বাস নপলনী িান্ত ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৬৫৩ 1912520009 পমাঃ সািাম

৬৩৯১ সুশান্ত লস্কার নন্দ লাল ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৬৬৪ 1775223538 পমাঃ সািাম

৬৩৯২ মুকুল লস্কার মপতলাল ।। রামচন্দ্রপুর 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৬৯১ পমাঃ সািাম

৬৩৯৩ পমা: ইপিস পমাল্যা ধলা রমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৬৩৬ 1765014868 আিবর পশিদার

৬৩৯৪ পমা:পমাররশদ পশখ শামরছল পশখ ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৫৬৭ 17636497 আিবর পশিদার

৬৩৯৫ ছরলমান খান পরাস্তম আলী খান ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪০৭ 1964549635 আিবর পশিদার

৬৩৯৬ সুিরদব মন্ডল সুকুমার মন্ডল ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪৯৫ bvB আিবর পশিদার

৬৩৯৭ পবশ্বপজৎ পবশ্বাস পরিৌর পবশ্বাস ।। জাপলয়াপ টা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৭১২ bvB আিবর পশিদার

৬৩৯৮ পমা: আছুব পমাল্যা িির পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৩৭৭ bvB আিবর পশিদার

৬৩৯৯ পমা: পিমারয়ত পিারসন মপতয়ার রিমান ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭১০৫ bvB আিবর পশিদার

৬৪০০ পমা: মুকুল পমাল্যা আপজজ পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭২৩০ 1965547112 আিবর পশিদার

৬৪০১ পমা: পরািন পশিদার বারছর পশিদার ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ১৯৯১৫৫১৫৭২৩০০০১০০ 1791304257 আিবর পশিদার

৬৪০২ পমা: আবজাল পশখ মপজদ পশখ ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৬৫৫ bvB আিবর পশিদার

৬৪০৩ পমা: আিবর পমাল্যা বজলু পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭১৪৭ 1763915143 আিবর পশিদার

৬৪০৪ পবথীিা জয়নাল পমাল্যা মপিলা র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৫০৫ 1791137447 আিবর পশিদার

৬৪০৫ মপতয়ার পমাল্যা ছারলি পমাল্যা পুরম্নষ র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭০৫১ 1728828753 আিবর পশিদার

৬৪০৬ পমা: নওরশর পশখ পছপিি পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৬৫৮ bvB আিবর পশিদার



৬৪০৭ সমা:  ানেম ফলকর সমা: লন াি উলিন ফলকর পুরুষ কৃষক ড রলোংড়া ৭ পবরইলিপলতা 4649609276 01742-549834

৬৪০৮ পমা: নুর আলী আকুল পবশ্বাস ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৪৭৭ bvB আিবর পশিদার

৬৪০৯ রপফকুল পমাল্যা আিতার পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৯৮৪ 1722653093 আিবর পশিদার

৬৪১০ আলমিীর পিারসন পলয়ািত পিারসন ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৪৯৮ bvB আিবর পশিদার

৬৪১১ সমা: িাল ন সমািা সমা: জহুর সমািা পুরুষ লদনমুজুর ড রলোংড়া ৭ পবরইলিপলতা 3293590315 নাই

৬৪১২ খাপদজা খাতুন পিাবাদ পশখ মপিলা চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ১৯৬৩৫৫১৫৭২৩০০০০০০ 1718619190 পমাঃ সািাম

৬৪১৩ িাজী িামরুজ্জামান আ: রাজ্জাি পুরম্নষ পবরইল িপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৪১৫ 1747607737 পমাঃ সািাম

৬৪১৪ প্রতুল মন্ডল িররন্দ্রনাথ মন্ডল ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৬২১ bvB আিবর পশিদার

৬৪১৫ রবীন্দ্রনাথ মন্ডল সূর্ ড িান্ত মন্ডল ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৫৫১ bvB আিবর পশিদার

৬৪১৬ িাপতডি চন্দ্র মন্ডল সম্ভ চরন মন্ডল ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৬৭৭ bvB আিবর পশিদার

৬৪১৭ বাটুল চন্দ্র পবশ্বাস পদরবন্দ্র নাথ ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪৭০ bvB আিবর পশিদার

৬৪১৮ িাতা রানী মিান্ন্দ পবশ্বাস মপিলা বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪৭৬ bvB আিবর পশিদার

৬৪১৯ রনপজত পবশ্বাস শ্রীরাম পবশ্বাস পুরম্নষ জাপলয়াপ টা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩০৭৬৮৯ 1831318517 আিবর পশিদার

৬৪২০ সমা: োল দ সমাল্যা সরাস্তে সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 1493636417 01793-807887

৬৪২১ রজব পশখ চাদ পশখ পুরম্নষ চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৬৮৫ পমাঃ সািাম

৬৪২২ অরলবন্দু েরকার অজুিন েরকার পুরুষ লদনমুজুর সবরইি পলিতা ৫ পবরইলিপলতা 5093662111 01907-728474

৬৪২৩ প্রিলাদ আনন্দ পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ১৯৯১৫৫১৫৭২৩০০০১০০ 1777429826 পমাঃ সািাম

৬৪২৪ পমাঃ ইউনুছ পমাল্যা পমাঃ মান্নাফ পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭০২৭ 1750689440 আিবর পশিদার

৬৪২৫ পমাঃ রবাব পমাল্যা পছাবান পমাল্যা ।। ,, 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৮০১ 1739923700 আিবর পশিদার

৬৪২৬ লরনা সবগম আিী আি িাদ সমাল্যা পুরুষ গৃল নী ড রলোংড়া ৭ পবরইলিপলতা 1493579054 01749-436779

৬৪২৭ আতর আলী শািাজান পশখ ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৩৭৩                       017783            60                 329আিবর পশিদার

৬৪২৮ বীনা জঃ মৃ কুদ্দুস খান মপিলা র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৪৮১ bvB আিবর পশিদার

৬৪২৯ পমাঃ ওনারয়ত পমাল্যা পমাঃ সামছু পমাল্যা পুরম্নষ র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৭৪৭ 1791137438 আিবর পশিদার

৬৪৩০ িারদি পমাল্যা আপবর পিারসন ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭২৭৯ bvB আিবর পশিদার

৬৪৩১ পমাঃ পরজাউল পশখ মৃত: মপজদ পশখ ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৫৮৯ আিবর পশিদার

৬৪৩২ পমাঃ ইমামুল পমাল্যা মৃ বািা পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭২৮৮ 1734457694 আিবর পশিদার

৬৪৩৩ পমাঃ তপববার পমাল্যা পমাঃ আপজজ পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭১৩৪ bvB আিবর পশিদার

৬৪৩৪ পমাঃ জয়নাল পমাল্যা মৃত: ধলা পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৬৪০ 1730691036 আিবর পশিদার

৬৪৩৫ পমাঃ িান্নান পমাল্যা মৃত আমজাদ ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০৬৮৭৯ 1868880726 আিবর পশিদার

৬৪৩৬ পজরলখা পবিম জঃ পমাঃ আছাদ মপিলা র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৯৪৯ 1766173200 আিবর পশিদার

৬৪৩৭ পমাঃ পলয়ািত পমাল্যা পমাঃ ওয়ারজদ পুরম্নষ র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭১১৮ 1746213598 আিবর পশিদার

৬৪৩৮ পমাঃ মপছয়ার পমাল্লা মৃত: িরমতুল্লা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৮৫৩ bvB আিবর পশিদার

৬৪৩৯ তপরকুল ইসলাম আিবার পিারসন ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৩৮২ bvB আিবর পশিদার

৬৪৪০ পমাঃ আক্কাস পমাল্যা মৃ ফুলপময়া পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৯২৮ 178613240 আিবর পশিদার

৬৪৪১ নৃরিন্দ্রনাথ পবশ্বাস পনরািদ পবশ্বাস ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪৬৩ 1831328516 আিবর পশিদার

৬৪৪২ রাজ কুমার রায় জয়রদব রায় ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪৩৭ bvB আিবর পশিদার

৬৪৪৩ নারায়ন পবশ্বাস মৃ পনরািদ পবশ্বাস ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৪৭২ bvB আিবর পশিদার

৬৪৪৪ িশুিপত পবম্বাস অতুল চন্দ্র পবশ্বাস ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৬৩২ bvB আিবর পশিদার

৬৪৪৫ পমাঃ নুরুজ্জামান মৃ আঃ িাপিম ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৮৯৯ পমাঃ সািাম

৬৪৪৬ পমাঃ পমলন পমাল্যা আঃ বাপরি পমাল্যা ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৭১৯ পমাঃ সািাম

৬৪৪৭ পমাঃ আক্কাস পশখ মৃত: ফারজল পশখ ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৮৭৯ পমাঃ সািাম



৬৪৪৮ সাপফয়া খাতুন পসপিি পমার ুা মপিলা পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৭৯৭ পমাঃ সািাম

৬৪৪৯ পমাঃ রাপজব পমাল্যা কুদ্দুস পমাল্যা পুরম্নষ পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৮৮৪ 1745936120 পমাঃ সািাম

৬৪৫০ সমা: োকাওয়াত স ানেন সমা: ি ীদুর র মান পুরুষ কৃষক সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 7793761797 01965-547073

৬৪৫১ পমাঃ আবুল িালাম পমাঃ আঃ িাপিম ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৯৩৫ পমাঃ সািাম

৬৪৫২ সমাছা িাল দা সবগম সমা: ওলিয়ার সমাল্যা মল িা গৃল নী সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 5515723302853 01405-960925

৬৪৫৩ পমাঃ বাশার পশিদার নজীর শীিদার ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৯৫৩ 1920723421 পমাঃ সািাম

৬৪৫৪ পমাঃ মপতয়ার পশখ তরিাব্বর পশখ ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২২৯৫ 174749074 পমাঃ সািাম

৬৪৫৫ সমা: মুস্তাে আ নম্মদ সিখ ওলিয়ার র মান পুরুষ লদনমুজুর সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 2843725082 নাই

৬৪৫৬ পমাঃ শামছু পশখ পনছাু্র উপিন পশখ ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২২১৭ পমাঃ সািাম

৬৪৫৭ পমাঃ িাসান খান িপরম খান ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২১৯৪ 1996129811 পমাঃ সািাম

৬৪৫৮ পমাছাঃ রপিমা খাতুন মৃ পিালাি খা মপিলা পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২১৭৫ পমাঃ সািাম

৬৪৫৯ আরনায়ার পমাল্যা বরিত পমাল্যা পুরম্নষ পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ১৯৮০৫৫১৫৭২৩০০০৯ পমাঃ সািাম

৬৪৬০ পমাঃ পজয়ারুল পশখ তরিাব্বর পশি ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২১৯৫ 1731461940 পমাঃ সািাম

৬৪৬১ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ কুবাদ আলী ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০২০৪ 1915561862 পমাঃ সািাম

৬৪৬২ পমাঃ আবদুল্লাি পময়া   পমাঃ পলয়ািত ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০০৭২৪৩ 17244574 পমাঃ সািাম

৬৪৬৩ পমাঃ আছাদ পশখ খারলি পশখ ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৮১৫ পমাঃ সািাম

৬৪৬৪ পমাবাররি িাজী মৃ রুস্তম িাজী ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৯২৯ পমাঃ সািাম

৬৪৬৫ পমাঃ আপজম পমাল্যা পমাঃ জব্বার পমাল্যা ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২২৭০ পমাঃ সািাম

৬৪৬৬ সমা: োবু সমািা সমা: নুরুি সমািা পুরুষ কৃষক সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 6443557712 01405-461378

৬৪৬৭ সমা: িন্নু লবশ্বাে মল উিীন লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 7793764841 01747-607739

৬৪৬৮ পখান্দঃ নুর আলম আমজাদ পিারসন ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৯২৩ পমাঃ সািাম

৬৪৬৯ পমাঃ নুরল ইসলাম পমাঃ শাপিদুর ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২০১৫ পমাঃ সািাম

৬৪৭০ পমাঃ িাপমদ পমাল্যা মৃ আপজত পমাল্যা ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৩০৮ 1776292420 পমাঃ সািাম

৬৪৭১ সমা: ইলিয়াে সমািা মৃত. খয়বার সমািা পুরুষ কৃষক সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 2843723517 01752-440498

৬৪৭২ আলী আজিার পমাল্যা মৃ: ধলাই পমাল্যা ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৮৪২ পমাঃ সািাম

৬৪৭৩ সদবু েরকার কানাই েরকার পুরুষ কৃষক ডাাংগালোং ড়া ৪ পবরইলিপলতা 2393595455 01788-666313

৬৪৭৪ চায়না পবিম জ: আজম পবশ্বাস মপিলা পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০০১৬ পমাঃ সািাম

৬৪৭৫ সমাছা: কুিছুম সবগম সমা: িা ীদ সিখ মল িা গৃল নী সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 5515723302176 01740-545287

৬৪৭৬ পমাঃ আজারুল পশখ তরিাব্বর পশখ ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২১৯৯ 1780305299 পমাঃ সািাম

৬৪৭৭ পমাঃ পমাফারজ্জল মৃত: িারসম পবশ্বাস ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৮৫৭ পমাঃ সািাম

৬৪৭৮ সমা: সুমন সমা: িলরফুি ইেিাম পুরুষ লদনমুজুর সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 1458478896 নাই

৬৪৭৯ পমাঃ পরজাউল খান বারখর খান ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৬৪১ পমাঃ সািাম

৬৪৮০ পমাঃ পমলন খান আফজাল িান ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৬৩৬ পমাঃ সািাম

৬৪৮১ পমাছাঃ মরনায়ারা জঃ আবু পিারসন মপিলা পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০০০২ পমাঃ সািাম

৬৪৮২ পমাঃ রারসল পশিদার বাবর পশিদার পুরম্নষ পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০৬৯৪ 1924383434 পমাঃ সািাম

৬৪৮৩ উত্তম মালািার পনতাই মালািার ।। র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৪০০ 1722555575 পমাঃ সািাম

৬৪৮৪ পমাঃ পবল্লাল পশখ মৃত: এরদান পশখ ।। র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৪৮১ 1788666313 পমাঃ সািাম

৬৪৮৫ সুজ্জাত পমাল্যা দররবশ ।। র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ১৯৯০৫৫১৫৭২৩০২২৫০০ পমাঃ সািাম

৬৪৮৬ সুলতান আলী খান আবুল পিারসন খান ।। র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৫৩৪ পমাঃ সািাম

৬৪৮৭ পমাঃ ইস্রাপফল পমাল্যা পমাঃ তজলু পমাল্যা ।। র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৫৬৯ পমাঃ সািাম

৬৪৮৮ সমাছা: রাল মা সবগম এনিম উলিন  াওিাদার মল িা গৃল নী সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 2843722519 01903-694305



৬৪৮৯ দুি ডা রানী ির জঃ নারায়ন ির ।। র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৪৩২ পমাঃ সািাম

৬৪৯০ পমাঃ আিরাম খান আরলি খান পুরম্নষ র্াঙ্গাপসংিা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৫২২ পমাঃ সািাম

৬৪৯১ সতৌল দ  াোন আব্দুি মানিক লময়া পুরুষ কৃষক ডাাংগালোং ড়া ৪ পবরইলিপলতা 6443563058 01772-656898

৬৪৯২ নাপসমা আক্তার জঃ পিলাল মপিলা পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৩৩৩ পমাঃ সািাম

৬৪৯৩ সাপদয়া সুলতানা জঃ পমাঃ পজিরুল ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ২৬৯৬৬৫৪২৯৯৪৭৯ 1712393579 পমাঃ সািাম

৬৪৯৪ পমাঃ আবু বক্কার নারদর পিারসন পুরম্নষ পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৩১৭ পমাঃ সািাম

৬৪৯৫ লাবনী িার ীন আবুল িারসম মপিলা পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০৯১১৫ 1763492465 পমাঃ সািাম

৬৪৯৬ পনলু রানী পরিৌর িদ ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩১০৫ পমাঃ সািাম

৬৪৯৭ পমাছাঃ পননা খাতুন জঃ পমাঃ শপিদ ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৯২০ 0.175824434 পমাঃ সািাম

৬৪৯৮ পমাছাঃ লায়লা জঃ মৃ:পশখ রপিম ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩২৪৩ পমাঃ সািাম

৬৪৯৯ পমাছাঃ তন্দ্রা িার ীন আঃ রাজ্জাি ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০৯৬৭৩ 1736770849 পমাঃ সািাম

৬৫০০ পমাছাঃ পশপরনা জঃ আলমিীর পময়া ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৩৭২ পমাঃ সািাম

৬৫০১ পমজডা মপনরুল িাসান পমজডা আিরমদ পুরম্নষ পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩০৯৪ পমাঃ সািাম

৬৫০২ পমাছাঃ িাপসনা পবিম জঃ মািবুব পিারসন মপিলা পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৯৭৪ পমাঃ সািাম

৬৫০৩ পমাছাঃ নুরজািান জঃ পবলারয়ত ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৯৬৩ পমাঃ সািাম

৬৫০৪ মরনাপজৎ পবশ্বাস নররন পবশ্বাস পুরম্নষ চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭২১ পমাঃ সািাম

৬৫০৫ হৃদয় পবশ্বাস পিািাল পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৫০৮ পমাঃ সািাম

৬৫০৬ বাটুল চন্দ্র পবশ্বাস িকুল চন্দ্র পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৫২৭ পমাঃ সািাম

৬৫০৭ চান্দু তবরািী আনন্দ তবরািী ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৬১৫ পমাঃ সািাম

৬৫০৮ পবধান পবশ্বাস মৃ সুধীর পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৬৩৩ পমাঃ সািাম

৬৫০৯ অপসত সরিার অরুন সরিার ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭৭৮ পমাঃ সািাম

৬৫১০ পূপন ডমা রানী জঃ বৃিস্পপত পবশ্বাস পুরম্নষ চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭১৬ পমাঃ সািাম

৬৫১১ পমাছা: পররিনা পবিম আলাল পিারসন মপিলা পবরইল িপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪১৮৯ 1790205775 পমাঃ সািাম

৬৫১২ সগালবন্দ নাথ লবশ্বাে মৃত সোনাতন লবশ্বাে পুরুষ কৃষক িাদপুর ৫ পবরইলিপলতা 5515723304515 01792-911822

৬৫১৩ পমাছা রুপবয়া খাতুন জ: পবলাল পিারসন মপিলা চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৪৩২ পমাঃ সািাম

৬৫১৪ পমাছাঃ িারজরা জঃ পমাঃ পিকুল ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৬৭৫ পমাঃ সািাম

৬৫১৫ পবদুুৎ পবশ্বাস বাটুল পবশ্বাস পুরম্নষ চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭২৮ পমাঃ সািাম

৬৫১৬ সুপজত পবশ্বাস সদানন্দ পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৫৫৪ পমাঃ সািাম

৬৫১৭ পিালজার পমাল্যা িফফার পমাল্যা ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৮৬৮ পমাঃ সািাম

৬৫১৮ সমা: েলরফুি ইেিাম সমািা সোনা সমািা পুরুষ কৃষক েতযাবানপুর ৬ পবরইলিপলতা 8693644596 01742-648025 োিাম সমাল্যা 01981113001

৬৫১৯ জা াঙ্গীর আিম সগািাম রসুি ফলকর পুরুষ কৃষক েতযাবানপুর ৬ পবরইলিপলতা 2843583705 01735-120741

৬৫২০ সমা: রলফকুি ফলকর োমাদ ফলকর পুরুষ কৃষক েতযাবানপুর ৬ পবরইলিপলতা 8243619908 01311-857852

৬৫২১ জািাঙ্গীর আলম পিালাম রসুল ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৭৮২ 1984110194 পমাঃ সািাম

৬৫২২ পমাঃ িায়দার পময়া মৃ িাররজ পময়া ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪০৫৩ পমাঃ সািাম

৬৫২৩ পিৌতম পবশ্বাস মৃ ম্যাঘা পবশ্বাস ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭৮০ 1734816295 পমাঃ সািাম

৬৫২৪ পমাছাঃ ফুলমপত পবিম জঃ আব্দুস সত্তার মপিলা পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪০১৭ পমাঃ সািাম

৬৫২৫ পমাঃ পিদারয়ত পমাল্যা ফির উপিন পমাল্যা পুরম্নষ পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩৭০২ 1700865021 পমাঃ সািাম

৬৫২৬ প্রিাদ লবশ্বাে ধীনরন্দ্রনাথ লবশ্বাে পুরুষ লদনমজুর িাঁদপুর ৫ পবরইলিপলতা 2393831025 01772-657745

৬৫২৭ পমাঃ রজব পময়া মৃত: লাল পময়া পুরম্নষ পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৩০২০ পমাঃ সািাম

৬৫২৮ সিখ সমা: িলরফুি ইেিাম সিখ নজরুি ইেিাম পুরুষ কৃষক সবরইি পলিতা ৫ পবরইলিপলতা 6443801235 01716-008769

৬৫২৯ রনপজৎ পবশ্বাস িশুিপত পবশ্বাস ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৮৯২ পমাঃ সািাম



৬৫৩০ োলদয়া সুিতানা িায়না সমা: লজকরুি ইেিাম মল িা গৃল নী সবরইি পলিতা ৫ পবরইলিপলতা 2696654299479 01718-827197

৬৫৩১ উমর আলী পদরলায়ার পমার ুা ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৭৩৪ bvB আিবর পশিদার

৬৫৩২ পমা: িারুন খান আবদুল খান ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮২০৮ bvB আিবর পশিদার

৬৫৩৩ প্রিাশ মন্ডল পনরািদ মন্ডল ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮২৭৮ 1866627629 আিবর পশিদার

৬৫৩৪ স্বিন শাখারী ক্ষীররাধ শাখারী ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮০৫৭ 1773978258 আিবর পশিদার

৬৫৩৫ সমররন্দ্রনাথ শাখারী ভবন শাখারী ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭৩২৯৮০৪৭ 1763330480 আিবর পশিদার

৬৫৩৬ ররমশ কুমার পদ হৃপষরিশ পদ ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮১০৭ bvB আিবর পশিদার

৬৫৩৭ অপনরমষ পসন অমল পসন ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৯৩৩ 1767644457 আিবর পশিদার

৬৫৩৮ পমািন পশিদার তারািদ পশিদার ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮০৭৪ 1738196787 আিবর পশিদার

৬৫৩৯ পরিৌপশি শাখারী রাধা িান্ত ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮১৪৬ 1731576532 আিবর পশিদার

৬৫৪০ পদিংর সরিার দীনবন্ধু সরিার ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ১৯৯৪৫৫১৫৭২৩০০০১০০ 1788643989 আিবর পশিদার

৬৫৪১ পবপজত নাি সুকুমার নাি ।। পুটিয়া 1 পবরইলিপলতা ১৯৭৭৫৫১৫৭২৩০০০০০০ 1725226656 আিবর পশিদার

৬৫৪২ মপশয়ার রিমান আ:িারশম পশিদার ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৮৯৪ 1856254187 আিবর পশিদার

৬৫৪৩ আরমিীর পশখ আপতয়ার পশখ ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৬৫২ 1837044049 আিবর পশিদার

৬৫৪৪ আওয়াল পমাল্যা পসানাউল্যা ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৭৫১ 1740407802 আিবর পশিদার

৬৫৪৫ ইবাদত পমাল্যা রিমান পমাল্যা ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫৫৯ 1746130969 আিবর পশিদার

৬৫৪৬ শুকুর ফপির অপখলউিীন ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫৬১ 1741130551 আিবর পশিদার

৬৫৪৭ বাবু পমাল্যা মরয়ন পমাল্যা ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৮৫৭ bvB আিবর পশিদার

৬৫৪৮ আকুবার পবশ্বাস বপছরউিীন ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৬৪১ bvB আিবর পশিদার

৬৫৪৯ রারশদ খান শুকুর খান ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৬৭৭ 1728688685 আিবর পশিদার

৬৫৫০ পলয়ািত পমাল্যা রাজ্জাি পমাল্যা ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৬১৪ 1739923848 আিবর পশিদার

৬৫৫১ নান্নু পমাল্যা সবদার পমাল্যা ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৪৯২ bvB আিবর পশিদার

৬৫৫২ উত্তম সরিার পিাপবন্দ সরিার ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৬১৪ bvB আিবর পশিদার

৬৫৫৩ িপররতাষ সরিার পবমল সরিার ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৬১১ 1729629142 আিবর পশিদার

৬৫৫৪ ছাত্তার পমাল্যা লপতব পমাল্যা ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৭৬৩ bvB আিবর পশিদার

৬৫৫৫ সালাম পমাল্যা ছবদাল পমাল্যা ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৪৯৪ 1836649507 আিবর পশিদার

৬৫৫৬ পরপজয়া খাতুন দাউদ পবশ্বাস মপিলা রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৪০৬ bvB আিবর পশিদার

৬৫৫৭ লদিী রািী সুলনি লবশ্বাে মল িা গৃল নী রামনদরগাতী ১ পবরইলিপলতা 7793552832 01725-453458

৬৫৫৮ পসপলনা খাতুন মুক্তার পমাল্যা মপিলা রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৬৪২ bvB আিবর পশিদার

৬৫৫৯ উজ্জল মন্ডল রনপজত মন্ডল পুরম্নষ রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৩৬৯ 1735038546 আিবর পশিদার

৬৫৬০ সমাছা: সুলমতা সবগম সমা: ইরফান সমাল্যা মল িা গৃল নী রামনদরগাতী ১ পবরইলিপলতা 6443756314 01817-344102

৬৫৬১ সমা: তালরকুি ইেিাম সমা: আবু বক্কর সমাল্যা পুরুষ লদনমুজুর রামনদরগাতী ১ পবরইলিপলতা 8243768622 01727-070423

৬৫৬২ পবলারয়ত খান ।। রামরদরিাতী 1 পবরইলিপলতা ২৮১৪৫৪৫৫ 1779928104 আিবর পশিদার

৬৫৬৩ উজ্জি কুমার রায় সুকুমার কুমার রায় পুরুষ কৃষক সেননরির ২ পবরইলিপলতা 7793670485 নাই

৬৫৬৪ নাজমুল পশখ আিবর পশখ ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৩১০ 1741305271 আিবর পশিদার

৬৫৬৫ ইসমাইল পমাল্যা পিারসন আলী ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ১৯৫৯৫৫১৫৭২৩২৯৯৮০০ 1759543585 আিবর পশিদার

৬৫৬৬ আলমনুর র মান জলিি সমাল্যা পুরুষ কৃষক বড়নজাকা ২ পবরইলিপলতা 5993686392 01745-954820

৬৫৬৭ জারমলা খাতুন পসািরাব পশখ মপিলা বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৪৪৭ bvB আিবর পশিদার

৬৫৬৮ পলপল িার ীন রপবউল পমাল্যা মপিলা বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৫০৩ 1748108727 আিবর পশিদার

৬৫৬৯ ইছাি পমাল্যা িাছানউিীন পুরম্নষ বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৩৬০ 1836936823 আিবর পশিদার

৬৫৭০ শাপিদুর পশিদার বাদশা ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৯১৮ bvB আিবর পশিদার



৬৫৭১ তাপনয়া খাতুন ইপলয়াছ খান মপিলা বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯২৭২ 1750814939 আিবর পশিদার

৬৫৭২ আবছার পশখ ইজারির পশখ পুরম্নষ বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯২৯৮ 1910009568 আিবর পশিদার

৬৫৭৩ আিবর পশখ আিরাম পশখ ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৫০০ 1757668078 আিবর পশিদার

৬৫৭৪ রপশদুল ইসলাম আিবর পমাল্যা ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৩৬৬ bvB আিবর পশিদার

৬৫৭৫ মুক্তার পশখ আরয়নউিীন পশখ ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১৪০ 1780448179 আিবর পশিদার

৬৫৭৬ ইউনুছ পশখ মিম্মদ আলী ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৩৭৭ 1720457687 আিবর পশিদার

৬৫৭৭ িফ্ফার পমখ আিরাম পশখ ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৩৪৫ 1941759991 আিবর পশিদার

৬৫৭৮ জািাপরয়া পিারসন আমজাদ পমাল্যা ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৪১০ 1846300299 আিবর পশিদার

৬৫৭৯ সমা: লরপন স াোইন সগািাম রছুি সিখ পুরুষ কৃষক বড়নজাকা ২ পবরইলিপলতা 2371674439 01765-181852

৬৫৮০ রাপিলা পবিম উপিল পশখ মপিলা মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১১৬ bvB আিবর পশিদার

৬৫৮১ পমাছা: মমতাজ ওসমান পমাল্যা ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৫৮৪ 1721955835 আিবর পশিদার

৬৫৮২ পমাছা: ছপব পবিম আলতাি পমাল্যা ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯০৪১ 1753292169 আিবর পশিদার

৬৫৮৩ পমাছা: সরলািা ইমানউিীন পশখ ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১০৬ bvB আিবর পশিদার

৬৫৮৪ আরপজনা পবিম লা লু পশখ ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১১৩ 1990540687 আিবর পশিদার

৬৫৮৫ খপললুর রিমান িাপববুর রিমান পুরম্নষ মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১৩১ 1993580542 আিবর পশিদার

৬৫৮৬ পমাস্তফা পশখ পিাসাইন পশখ ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৯৩৩ 1740973422 আিবর পশিদার

৬৫৮৭ আপলম পশখ চাদ পময়া পশখ ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১৪৮ 1874588896 আিবর পশিদার

৬৫৮৮ রতন পশখ মিপসন পশখ ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৯৫৮ bvB আিবর পশিদার

৬৫৮৯ লুৎফার পশখ পমাজাম পশখ ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১৭০ 1851542001 আিবর পশিদার

৬৫৯০ িারশম ফপির রপিম ফপির ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৯৩৯ bvB আিবর পশিদার

৬৫৯১ ওবায়দুল্লুা পমাল্যা আ:িফুর পমাল্যা ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯০১৭ bvB আিবর পশিদার

৬৫৯২ আবু বক্কার পমাল্যা পছাবািান পমাল্যা ।। মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯০০৯ 1913291866 আিবর পশিদার

৬৫৯৩ আসমাপন পবিম আপনছ খান মপিলা মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯২৮৫ 1778990987 আিবর পশিদার

৬৫৯৪ নজরুল পশখ তারা পময়া পুরম্নষ মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ১৯৮২৫৫১৫৭২৩০০৪২০০ 1990540687 আিবর পশিদার

৬৫৯৫ শ্যাম সুন্দর েরকার সুধীর েরকার পুরুষ লদনমুজুর পুটিয়া ১ পবরইলিপলতা 943615094 01736-068021

৬৫৯৬ কুমাররশ মন্ডল পিতু মন্ডল ।। বামনর্াঙ্গা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৭২২ 1730901487 আিবর পশিদার

৬৫৯৭ পমা: মন্নু সরদার ছররায়ার সরদার ।। নলনির 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৪০৩ bvB আিবর পশিদার

৬৫৯৮ অপু কুমার লবশ্বাে বাবলু কুমার লবশ্বাে পুরুষ কৃষক বড়নজাকা ২ পবরইলিপলতা 9577128391 01771-342831

৬৫৯৯ সমা: কািাম িস্কর সমা: বালরক িস্কর পুরুষ কৃষক রামনদরগালত ২ পবরইলিপলতা 1943821025 নাই

৬৬০০
পমা: সামছুর রিমান িবন পমাল্যা পুরম্নষ রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৬৮৩ 1935205958 আিবর পশিদার

৬৬০১ রউফ পশিদার পজতু পশিদার ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৬৫৩ 1754917273 আিবর পশিদার

৬৬০২ আপজজার পশিদার পজতু পশিদার ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৬৪২ bvB আিবর পশিদার

৬৬০৩
রুিল পশিদার পজতু পশিদার ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৬৪৭ bvB আিবর পশিদার

৬৬০৪ রাপজয়া খাতুন আিমল পমাল্যা মপিলা রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৮৭২৭ bvB আিবর পশিদার

৬৬০৫ পমিাইল পশিদার পতাফারজজ পুরম্নষ রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৬৪০ 1920118620 আিবর পশিদার

৬৬০৬
পখান্দ:বাবর আলী তসয়দ আলী ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৪৩০ 1926439724 পমাঃ সািাম

৬৬০৭ মপনরুজ্জামান পময়া শপিদুজ্জামান ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৪৪০ 1734908722 পমাঃ সািাম



৬৬০৮
টিটারুল আলম পরজাউল আলম ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬২৬৪ পমাঃ সািাম

৬৬০৯ পিকুল তপববর রিমান ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ১৯৬৫৫৫১৫৭২৩০০০০০০ পমাঃ সািাম

৬৬১০ জািাঙ্গীর আলম রুিল আমীন ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪২১৩ 1818283294 পমাঃ সািাম

৬৬১১ পখান্দ: আপখর আলী আিরাম আলী ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ১৯৭২৫৫১৫৭২৩০০০০০০ পমাঃ সািাম

৬৬১২ রপিব িারয়মউিীন ।। পবরইলিপলতা 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৩০২ 1918408066 পমাঃ সািাম

৬৬১৩ মাধব পবশ্বাস বানচারাম ।। চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৭৭১ পমাঃ সািাম

৬৬১৪ সমা: সবার ান উলিন সমাল্যা সমা:আ:  ালকম সমাল্যা পুরুষ কৃষক সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 4643777305 নাই

৬৬১৫ জাপিদ পমাল্যা পতাজারম্মল পমাল্যা ।। পবরইলিপলতা 4 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০২৭৮৬ পমাঃ সািাম

৬৬১৬ সমা: নুর ইেিাম সিখ সমা:  ালফজার সিখ পুরুষ কৃষক সবরইি পলিতা ৪ পবরইলিপলতা 6893541620 01761-797935

৬৬১৭ পিািাল শীল দুলাল শীল ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫১২০ 1738865390 পমাঃ সািাম

৬৬১৮ সাপিদ পমাল্যা ওিাব পমাল্যা ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭০৮৭ 1756899803 আিবর পশিদার

৬৬১৯ জপির পিা: ছররায়ার ।। র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ১৯৮৫৫৫১৫৭২৩০০০০০০ 1735901352 আিবর পশিদার

৬৬২০ সমা: লমজানুর সমাল্যা লজন্দার সমাল্যা পুরুষ কৃষক ড রলোংড়া ৭ পবরইলিপলতা 4193589225 01750-857228

৬৬২১ মাজু পবপব ফজলু পমাল্যা মপিলা র্িরপসংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬৬৭৩ 1779968132 আিবর পশিদার

৬৬২২ শািাজািান রাজ্জাি পবশ্বাস ।। চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ১৯৮২৫৫১৫৭২৩০০০০০০ পমাঃ সািাম

৬৬২৩ আপখনুর ফপির িাপফজার ফপির পুরম্নষ িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ১৯৮২৫৫১৫৭২৩০০০০০০ পমাঃ সািাম

৬৬২৪ পমা: পতাতা পমখ িালু পশখ ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৭৫৮ bvB আিবর পশিদার

৬৬২৫ সমা:  ান্নান সিখ সমা:  ালমদ সিখ পুরুষ লদনমুজুর রামনদরগালত ২ পবরইলিপলতা 1493722829 01874-103896

৬৬২৬

সমা: লনছার উলিন মৃধা আলমর উলিন মৃধা
পুরুষ

কৃষক রামনদরগালত
২ পবরইলিপলতা

3743666087 01731-049728

৬৬২৭ ফুল পময়া পশখ সািাজউিীন পশখ ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৭৬৪ bvB আিবর পশিদার

৬৬২৮ সমা: জালমর েরদার সমা: কানদর েরদার পুরুষ কৃষক রামনদরগালত ২ পবরইলিপলতা 1943783769 01304-894686

৬৬২৯ সমা:মানজদুি  ক মৃত সুিতান সমাল্যা পুরুষ কৃষক বড়নজাকা ২ পবরইলিপলতা 5516684604785 01749-706830

৬৬৩০
আপমর পিারসন খান িয়বাতুল্লাি খান ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৭১২ 1758289134 আিবর পশিদার

৬৬৩১ সমা: ইকরামুি ইেিাম সিখ সমা: আবু সিখ পুরুষ কৃষক মলনরামপুর ২ পবরইলিপলতা 7351483156 01747-322522

৬৬৩২ সমাছা: মা ামুদা খাতুন সমা: মুতান র সবগম মল িা গৃল নী রামনদরগালত ২ পবরইলিপলতা 4193661818 01755-410095

৬৬৩৩
পমা: রপফি পশখ িারদর পশখ ।। পছাটরজািা 1 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৭৫৩৭ 1738540440 আিবর পশিদার

৬৬৩৪ শপরফুল ইসলাম আমজাদ পমাল্যা ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৩৭৬ 1753832926 আিবর পশিদার

৬৬৩৫ মুন্জজু লবশ্বাে লিলরে লবশ্বাে মল িা গৃল নী সেননরির ২ পবরইলিপলতা 7793741476 01992-333279

৬৬৩৬ অপনল রায় প্রমথ রায় ।। পসরনরচর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০০৩২ 1714252422 আিবর পশিদার

৬৬৩৭ ইস্রাপফল পমাল্যা এরজান পমাল্যা ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৪০২ 1776633367 আিবর পশিদার

৬৬৩৮ অরশাি পমত্র পবভপত পমত্র ।। বিরজািা 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯২৬৩ bvB আিবর পশিদার

৬৬৩৯ সমা: জহুর সমাল্যা সমা: জলরপ সমাল্যা পুরুষ কৃষক রামনদরগালত ২ পবরইলিপলতা 3293671115 01738-797348

৬৬৪০ সমা: আনবি খান সমা: লকলবর খান পুরুষ কৃষক রামনদরগালত ২ পবরইলিপলতা 5554277433 01817-179950

৬৬৪১ নুরুল পশখ আপদলউিীন পশখ ।। রামরদরিাতী 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯৮০৮ 1751044490 আিবর পশিদার

৬৬৪২ ছাত্তার আলী খান আপমনউিীন খান ।। নলনির 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৩২২ bvB আিবর পশিদার

৬৬৪৩ মরনায়ারা পবিম আিবর আলী মপিলা মপনরামপুর 2 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩২৯৯১৮১ 1778025557 আিবর পশিদার

৬৬৪৪ ি র ভানু  ালমদ সমাল্যা মল িা গৃল নী বড়নজাকা ২ পবরইলিপলতা 8243733808 01817-344682



৬৬৪৫ কৃষ্ণদাস পিাস্বামী পিািাল পিাস্বামী ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯১৮ 1733472317 আিবর পশিদার

৬৬৪৬ সবদ্যনাথ অলধকারী সদনবন্দ্রনাথ অধীকারী পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 3293787705 01888-412766

৬৬৪৭ ফারুি পমাল্লা  পমা: ইসিাি পমাু্ল্লা ।। চরবাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৪৭৩ 1719118436 আিবর পশিদার

৬৬৪৮ লপযুে রলক্ষত কুমানরি রলক্ষত পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 5543672405 01756-529191

৬৬৪৯ অমল িাল রামলাল িাল ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৭৩৬ 1747607761 আিবর পশিদার

৬৬৫০ পবদুুকুমার মুজুমদার সনাতন মুজুমদার ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৬৭৫ 17940283686 আিবর পশিদার

৬৬৫১ পনম ডল পবশ্বাস পিষ্টিদ পবশ্বাস ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৬১১ bvB আিবর পশিদার

৬৬৫২ রপশদ পমাল্যা মৃত পমাজাম পমাল্লুা ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯০৯ bvB আিবর পশিদার

৬৬৫৩ িালাম পমাল্লা পিপজরপিন পমাল্লা ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯০৪ 1706985582 আিবর পশিদার

৬৬৫৪ আয়ােলমন সবগম আমান সমািা মল িা গৃল নী লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 2843609914 173381222৪সমা

৬৬৫৫ সমা: ইডকবাি স ানেন আ:  ালমদ সমাল্যা পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 3743653507 01758-471650

৬৬৫৬ রতন লবশ্বাে সকষ্টপদ লবশ্বাে পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 5543802630 01778-299027

৬৬৫৭ তািস দত্র িপরিদ দত্র ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৮১৯ bvB আিবর পশিদার

৬৬৫৮ ইব্রাল ম সিখ কলরম পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 5515723300893 01758-471685

৬৬৫৯ দীি রঞ্জন পবশ্বাস মৃত পদলীি পবশ্বাস পুরম্নষ পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৬৫৭ 1766173346 আিবর পশিদার

৬৬৬০ িানাই লাল দাস মৃত পিরমন্দ্রনাথ দাস ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৬৫০ bvB আিবর পশিদার

৬৬৬১ সমা: আিকাছ আিী সমা: আকবর সিখ পুরুষ কৃষক মলনরামপুর ৩ পবরইলিপলতা 3250865163 01746-165598

৬৬৬২ পমা: রজব আলী পমা: রইচ পমাল্য ।। পদঘলিাপন্দ 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৫৫৯ bvB আিবর পশিদার

৬৬৬৩ লনতাই দাে রানজন্দ্রনাথ দাে পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 5993671014 01703-771629

৬৬৬৪ মন্টু পবশ্বাস িপরমল পবশ্বাস ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯৫২ 1756613211 আিবর পশিদার

৬৬৬৫ নৃরিন অমৃল্য ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১০৫৬ 1960058863 আিবর পশিদার

৬৬৬৬ কানাই লবশ্বাে প্রভাষ লবশ্বাে পুরুষ িানয়র সদাকান বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 4643660832 01777-428920

৬৬৬৭ আিীষ কুমার দাে ধীনরন্দ্রনাথ দাে পুরুষ ব্যবো বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 2393805672 01718-415702

৬৬৬৮ সুকুমার দাস শুপনল কুমার দাস পুরম্নষ বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯২৪ 1923402903 আিবর পশিদার

৬৬৬৯ আঙ্গুর রানী অপখল পবশ্বাস মপিলা বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯৬৯ bvB আিবর পশিদার

৬৬৭০ সবানা পবিম মিপসন পবশ্বাস ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৪২৫ 1789170547 আিবর পশিদার

৬৬৭১ অজয় কুমার েরকার অলনি কুমার েরকার পুরুষ কাঠ লমলস্ত্র বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 9143612233 01796-952877

৬৬৭২ লনধীর কুমার েরকার লনম িি কুমার েরকার পুরুষ কাঠ লমলস্ত্র বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 3743654901 01980-056598

৬৬৭৩ সিতন্য কুমার রায় তারাপদ রয় পুরুষ কৃষক বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 3743654554 1724846653

৬৬৭৪  পমা: আিবর পশখ মৃত িাপনফ পশখ ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৬৮৮ bvB আিবর পশিদার

৬৬৭৫ পবদুু পবশ্বাস পবষ্ণুিদ পবশ্বাস ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১০৪৯ 1623042948 আিবর পশিদার



৬৬৭৬ অপমত্ত প্রামাপনি  অমূল্য প্রামাপনি ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১১৭৯ 1934262716 আিবর পশিদার

৬৬৭৭ আররাপবন্দ শাখারী সরন্তাস শাখারী ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০৯৮৮ 1741303874 আিবর পশিদার

৬৬৭৮ লদপক লবশ্বাে মননারজ্ঞন লবশ্বাে পুরুষ লদনমুজুর বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 5539195551 01990-328192

৬৬৭৯ লিলির কুমার দাে সুনরন্দ্রনাথ দাে পুরুষ ব্যবো বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 3293788562 01739-393803

৬৬৮০ কৃষ্ণ দত্ত  লরপদ দত্ত পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 4193637453 01738-224411

৬৬৮১ পবধান চক্র সরিার পনরাি সরিার পুরম্নষ বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১২৬৬ 1763787663 আিবর পশিদার

৬৬৮২ সমা: লনছার উলিন সমাল্যা  ালেম সমাল্যা পুরুষ কৃষক বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 5515723031608 01429-996047

৬৬৮৩ কৃষ্ণিদ দাস পশবুিদ দাস পুরম্নষ বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৩৭৩ bvB আিবর পশিদার

৬৬৮৪ পরিন পবশ্বাস পমলন পবশ্বাস ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৪৮৬ bvB আিবর পশিদার

৬৬৮৫ পবদুু পচধূরী মৃত সুনীল পচধূরী ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১২৭৭ 1853545679 আিবর পশিদার

৬৬৮৬ দীিি দাস পচত্ত রঞ্জন দাস ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১২০৮ 1718927217 আিবর পশিদার

৬৬৮৭ প্রিান্ত নকুমার পাি ধীনরন্দ্রনাথ পাি পুরুষ লদনমুজুর বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 2393665316 01790-561177

৬৬৮৮ পরিৌ রায় অনন্ত রায় ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৭৪২ 1753999540 আিবর পশিদার

৬৬৮৯ উত্তম কুমার রবীন্দ্রন্থ শাখারী ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১১২৩ 1916234929 আিবর পশিদার

৬৬৯০ উজ্জি কুমার রায় কুমানরি রায় পুরুষ মৎেজীলব বাটানজাড় ৩ পবরইলিপলতা 4643675822 01712-299101

৬৬৯১ নবকুমার  রাজুকুমার সরিার ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১০৬৭ 1988031936 আিবর পশিদার

৬৬৯২  রপিব তময়া পমা: ছামাদ পময়া ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০০০১৩ bvB আিবর পশিদার

৬৬৯৩ আিাদুল ইসলাম পমাজাফ্ফর পমাল্লুা ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৫৭৭ 1724503746 আিবর পশিদার

৬৬৯৪ অমর কুমাি পাি সূধন্য পাি পুরুষ মৃৎলিল্প লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 8243638791 01754-419314

৬৬৯৫ সমা: অয়ুব সমািা সমা: কািউলিন সমািা পুরুষ কৃষক লদ িকালন্দ ৩ পবরইলিপলতা 2843602281 01833-898194

৬৬৯৬ মপফজুল ইসলাম পতারাফ পশখ পুরম্নষ বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০০০১৪৯ 1777429858 আিবর পশিদার

৬৬৯৭ পিারসন পমাল্লুা ছত্তার পমাল্লুা ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৬৯৩ bvB আিবর পশিদার

৬৬৯৮ শপফকুল পমাল্যা আ; মপজদ ।। বাটারজাি 3 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০১৬৯০ bvB আিবর পশিদার

৬৬৯৯ িপনি পবশ্বাস পবিাশ পবশ্বাস ।। িার িপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০০৫১ পমাঃ সািাম

৬৭০০ অশান্ত পবশ্বাস মৃত অমররশ পবশ্বাস ।। িার িপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০৯৯৩০ পমাঃ সািাম

৬৭০১ রনপজত পবশ্বাস মৃত মিারদব পবশ্বাস ।। চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৪৯৬ পমাঃ সািাম

৬৭০২ আক্তার পমাল্লু মৃত আপবর পিারসন ।। চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৪০৮ পমাঃ সািাম

৬৭০৩ আপমনুর ফপির িাপফজার ফপির ।। িারিপলতা 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩১০১২৩ পমাঃ সািাম

৬৭০৪ নারায়ন মৃত প্রফুল্ল অপধিারী ।। চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯৫২৩ 1780297008 পমাঃ সািাম

৬৭০৫ পনিারী পবিম মারজদ পমাল্লুা মপিলা চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩০২১০৭৭ পমাঃ সািাম

৬৭০৬ শপরফুল ইসলাম মৃত মারজদ পমাল্লুা পুরম্নষ চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৯২৭৪ পমাঃ সািাম

৬৭০৭ শািাজািান মৃত রাজ্জাি পবশ্বাস ।। চরপবজয়খালী 9 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০০০০৫ পমাঃ সািাম

৬৭০৮ পনিাল চন্দ্র মৃত আনন্দ পবশ্বাস ।। পচংিারর্াংিা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮১৬৭ 1759872272 আিবর পশিদার

৬৭০৯ বাদল রায় মৃত পনম ডল রায় ।। পচংিারর্াংিা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮১০৭ 1722581759 পমাঃ সািাম

৬৭১০ পচত্ত রঞ্জন িাজারী লাল পবশ্বাস ।। পচংিারর্াংিা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৯৪৪ 1878228004 আিবর পশিদার



৬৭১১ সুরবাধারা পবশ্বাস সুররন্দ্রনাথ পবশ্বাস ।। পচংিারর্াংিা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮১৯৮ bvB আিবর পশিদার

৬৭১২ সুলনতী লবশ্বাে অনন্ত লবশ্বাে মল িা গৃল নী সিাংগারডাাংগা ৮ পবরইলিপলতা 8693668009 01878-228004

৬৭১৩ অমানরি লবশ্বাে গুরুদাে লবশ্বাে পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা ৭ পবরইলিপলতা 1021882251 01903-871207

৬৭১৪ পমা: বাবুল আক্ত পিালাম রসুল ।। পচংিারর্াংিা 8 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৮৯২৪ 1995625127 আিবর পশিদার

৬৭১৫ রুপািী রানী লবশ্বাে ইাংনরজ লবশ্বাে মল িা গৃল নী রামিন্দ্রপুর ৮ পবরইলিপলতা 4643656491 01836-937267

৬৭১৬ নারায়ন পবশ্বাস মৃত বাটুল চন্দ্র ।। জাপলয়াপ টা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৬৩০ 1777428577 আিবর পশিদার

৬৭১৭ পনম ডলা অপধিারী মৃত িরজন্দ্রনাথ মপিলা জাপলয়াপ টা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৭২৮ bvB আিবর পশিদার

৬৭১৮ সমা: োইফুি সমািা সমা: শুকুর সমািা পুরুষ কৃষক ড রলোংড়া ৭ পবরইলিপলতা 9571795500 01731-067329

৬৭১৯ পবধান চন্দ্র মৃত সুর্ ডিান্ত মন্ডল পুরম্নষ বামনর্াংিা 7 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৭৫১৮ 1846787319 আিবর পশিদার

৬৭২০ অলমত লবশ্বাে অমূল্য লবশ্বাে পুরুষ লদনমজুর ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 8243621789 01756-692420

৬৭২১ সরিী খাতুন আলবর স ানেন মল িা গৃল নী ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 6893563762 01778-492243

৬৭২২ রাম প্রসাদ দাস মৃত রতন দাস ।।   াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৪৯২ পমাঃ সািাম

৬৭২৩ পমা:নূর ইসলাম পমা: ওিাব পমাল্লুা ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫২৯৩ পমাঃ সািাম

৬৭২৪ ফপসয়ার পশখ সািাদত পশখ ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫০৭০ পমাঃ সািাম

৬৭২৫ সমাছা: সোলনয়া খাতুন সমা: আিী  াোন  ান্নান মল িা গৃল নী ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 8246769783 01748-190702

৬৭২৬ নাপিদ ওয়াপিদুজ্জামান ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৬১৩ পমাঃ সািাম

৬৭২৭ পমা: িাসমত আলী খন্দিার শািাদত ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৫৮৮ 1851670742 পমাঃ সািাম

৬৭২৮ পমা: শািাবুপিন কুটি পময়া ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৪৮০ 1777905660 পমাঃ সািাম

৬৭২৯ মুক্তার পশখ শািাদত পশখ ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫০৯৬ পমাঃ সািাম

৬৭৩০ অলভলজত সিৌধুরী অলধবাে সিৌধুরী পুরুষ কৃষক ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 9154330089 01740-548960

৬৭৩১ নাজমুল মন্ডল মুপজব মন্ডল ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৫৮৭ 17171663386 পমাঃ সািাম

৬৭৩২ পমা: মুপজব রিমান মৃত বাপরি পবশ্বাস ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫২০৯ পমাঃ সািাম

৬৭৩৩ বাদশা পময়া আিবর পমাল্লুা ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৮৮৪ 1930699729 পমাঃ সািাম

৬৭৩৪ টুকু পশখ নূর মিম্মাদ পশখ ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৯৩৫ পমাঃ সািাম

৬৭৩৫ পমা: ওিাব পমাল্লুা মৃত সারলি পমাল্লুা ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫২৯৯ পমাঃ সািাম

৬৭৩৬ বাবু সিার িালাম সিার ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৯২০ পমাঃ সািাম

৬৭৩৭ পদপ্ত রানী পবশ্বাস িপরদাস পবশ্বাস মপিলা  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫২৩৭ পমাঃ সািাম

৬৭৩৮ পমা: বাসার পময়া পমা: মুপজব পময়া পুরম্নষ  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫১৭০ পমাঃ সািাম

৬৭৩৯ পনমাই দাস  িানাই লাল দাস ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৯৩২ পমাঃ সািাম

৬৭৪০ সমা: আিালমন সমাল্যা সমা: তলববর সমাল্যা পুরুষ কৃষক ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 6006553231 01718-340362

৬৭৪১ সমা: িলরফুি লময়া আকবর লময়া পুরুষ কৃষক ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 4193784412 01745-135689

৬৭৪২ পমািম্মাদ ইপলয়াছ পশখ আব্দুল আপলম পুরম্নষ  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫০৪২ 1716422809 পমাঃ সািাম

৬৭৪৩ িদম আলী পশখ মৃত জপলল পশখ ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৮৫৪ 195982311 পমাঃ সািাম

৬৭৪৪ পমা: জাফর মন্ডল মৃত আরয়নপিন ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৪৭০ পমাঃ সািাম

৬৭৪৫ শ্যাম কুমার দাস অপনল কুমার দাস ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৬৩৬ পমাঃ সািাম

৬৭৪৬ পবল্লাল পশখ মৃত নুর আিরম্মদ ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫১০৬ 1739147935 পমাঃ সািাম

৬৭৪৭ পশপরনা খাতুন পমা: মপনরুল পবশ্বাস মপিলা  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫২০৭ 1863410662 পমাঃ সািাম

৬৭৪৮ ইন্দ্রপজত ির মৃত িাজারী ির পুরম্নষ  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৬৫৫ পমাঃ সািাম

৬৭৪৯ সবুজ পমাল্লুা তসরয়দ পমাল্লা ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৪১৫ পমাঃ সািাম

৬৭৫০ অতদ্বত সরিার মৃত িাজারী লাল ।।  াঙ্গুিা 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৬৩২ পমাঃ সািাম

৬৭৫১ পমা: ইিরামুল পমা: আপলয়ার পমাল্লা ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৯৬২ 1930795247 পমাঃ সািাম



৬৭৫২ লিলি সবগম আইন উলিন লিকদার মল িা গৃল নী ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 2843575271 01821-163214

৬৭৫৩ পমা: তততা পশখ মৃত পখাররশদ পশখ ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৮৫৯ 1708999324 পমাঃ সািাম

৬৭৫৪ ফারতমা পবিম পমা: জালাল পমাল্লা মপিলা সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৭৬৭ 1794246430 পমাঃ সািাম

৬৭৫৫ পমা: পসরাজুল আব্দুল মারলি পমাল্লা পুরম্নষ সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৭৯৪ 1858877121 পমাঃ সািাম

৬৭৫৬  িাপসনা পবিম পমা: বাদল ফির মপিলা সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬২০৯ পমাঃ সািাম

৬৭৫৭ িায়না খাতুন সমা: আবুি কানিম মল িা গৃল নী ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 1943857518 01719-266943

৬৭৫৮ শপরফুল ইসলাম পমা: আপলয়ার পমাল্লা ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৯৬১ পমাঃ সািাম

৬৭৫৯ সমাছা: োিমা সবগম সমা: ফরমান সমাল্যা মল িা গৃল নী েতযাবানপুর ৬ পবরইলিপলতা 8651756051 01306-769846

৬৭৬০ রপিমা পবিম আিরমদ আলী পময়া মপিলা সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ১৯৮২৫৫১৫৭২৩০০০০০০ পমাঃ সািাম

৬৭৬১  পশফালী খাতুন পমা: শিীদ পমাল্লা ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬২২৪ 1726721551 পমাঃ সািাম

৬৭৬২ পিাসাইন ফপির আ: মান্নান ফপির পুরম্নষ সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৮ পমাঃ সািাম

৬৭৬৩ সাজ্জাদুল জাল্লা পমাল্লা ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ১৯৯০৫৫১৫৭২৩০০০১০০ পমাঃ সািাম

৬৭৬৪ আব্দুিা  সমািা আকবর সমািা পুরুষ কৃষক ভাঙ্গুড়া ৬ পবরইলিপলতা 3293607184 01930-699729

৬৭৬৫ পমাছা: ফপরদা খাতুন মৃত আরব পসখ মপিলা সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬২৬৬ 1705330166 পমাঃ সািাম

৬৭৬৬  সাজ্জাদুল ইসলাম মৃত শািজান পমাল্লা পুরম্নষ সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৯৪২ 1749832055 পমাঃ সািাম

৬৭৬৭ ফনতমা সবগম োনদক সমাল্যা মল িা গৃল নী েতযাবানপুর ৬ পবরইলিপলতা 4643630082 01749-832055

৬৭৬৮ পমা: বাদশা পমাল্লা মৃত খারদম পমাল্লা ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৬২৭১ 1767474172 পমাঃ সািাম

৬৭৬৯ পমা: ইসলাম পশখ মৃত বাবন পশখ ।। সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৯৬০ পমাঃ সািাম

৬৭৭০  ফপরদা ইয়াসমীন নুর আলী পমাল্লা মপিলা সতুবানপুর 6 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৫৮৭১ পমাঃ সািাম

৬৭৭১ অনন্ত সরিার অজুডন সরিার পুরম্নষ চাদপুর 5 পবরইলিপলতা ৫৫১৫৭২৩৩০৪৫৯৫ পমাঃ সািাম

৬৭৭২ মারজদা লালমিম্মদ পুরম্নষ  বািারবাি ১ পিািাল গ্রাম 6894229662 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৩ পমাঃ পদালাল পমাল্যা পতাতা পমাল্যা ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৮৮৩৪৬৬৬৪৪৬ 1747245492 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৪ হুমায়ন জয়নাল ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৮৩৮১ 1779742987 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৫ জয়নাল মৃত ইউসুফ ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৬৮৭ 1757367863 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৬ মঞ্জুর  পতলাফ ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৮৫৫৩ 1845471591 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৭ িারম্নন আবুল পমাল্যা ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০৪৮১ 1776528645 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৮ রাপশদা পসপিি মপিলা ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৮৪৬২ 1871442023 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৭৯ শপরফুল বাপরি পুরম্নষ ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০০৪ 1743280452 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮০ নওয়াব আলী পনছার উপিন ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০০২ 1872273305 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮১ আলম পবশ্বাস সামরসল িি ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 3294279157 01302367213 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮২ সরিল পমাল্যা ওদুল পমাল্যা ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 7794388269 01302459770 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৩ পবপুল পবশ্বাস জালাল পবশ্বাস ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 6444342122 01701819105 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৪ পরজাউল শপিদুল ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 6903126263 01319997606 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৫ আনারম্নল পমািারিস ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০১০৮ 1759324434 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৬ িাপদসুর মিম্মদ পব: ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 4644376933 01762177174 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৭ বাকু পবশ্বাস নুরুল িি পব: ।। বািারবাি ১ পিািাল গ্রাম 4844283588 01764532179 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৮ পিপবর সামরসল ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৬৯৭ 1843094508 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৮৯ পমলন পবশ্বাস ইপলয়াস পবশ্বাস ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 5994304458 01779993096 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯০ আশরাফ জববার ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৮৯৭ 186364803 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯১ িাপসয়া খাতুন উথার পবশ্বাস ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 5094266599 01789351767 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮



৬৭৯২ নারয়ব আ: িাই ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 4194248466 01319529281 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৩ রপফকুল নাপছম পবশ্বাস ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০১৩১১ 1864555514 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৪ খাইরুল িফ্ফার পবশ্বাস ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 1494367285 01874135626 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৫ নারদর পমাল্যা পমাবাররি ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫২৯ 1722653754 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৬ আপছয়া খাতুন িলম ফপির ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 1494255795 01815585605 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৭ সাইদুর সমরছর ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৯৪৬ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৮ খাইরম্নল আঃ রিমান ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫৮৫ 1876743498 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৭৯৯ িারছম লাল পময়া ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫৭০ 1845471591 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০০ িান্নান মিরসদ ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫৩৭ 1710819108 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০১ আক্তারুজ্জামান পিালাম রসুল ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম 5544277303 01765492474 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০২ পলয়ািত পমাবারি ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫২৬ 1865898151 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৩ সুরমান নুরম্নল ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫৩১ 1757254061 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৪ পমাশা পমাল্যা আঃ িারদর ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০১১৯৩ 1741865630 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৫ মািাবুর মৃত পিালাম রসুল ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৬৭৮ 1740039691 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৬ সারিব আলী মান্নান ।। ।। ১ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৮২০ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৭ উজ্জল পবঃ মিম্মদ পবঃ ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯২৭৭ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৮ শাপিনুর শামরছল ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯২৭৬ 1875321644 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮০৯ িাপদর সালাম ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯০২৯ 1839726287 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮১০ পজলস্নুর রিমান জন্নাত ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯০৫৯ 1736600132 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮১১ ইপলয়াস পবশ্বাস মৃত পমাতারলব ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯২২১ 1832429768 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮১২ জাপির পবশ্বাস স্বজল ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৮৯১৮ 1865971665 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮১৩ ইিলাস পিালামরসুল ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৮৯১১ 1734586290 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮১৪ নান্নু ছারলি ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০৪ 1884346400 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৮১৫ মুকুল পবশ্বাস কুরমান পবঃ ।। ।। ২ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯০৬৮ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮
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৬৯৩০ আপছরন ওপলয়ার ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩২৩৭ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩১ পমারমনা সামরলস ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৬৩০ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩২ মিন িারসম ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম 4651435622 01790933075 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৩ পমজানুর রিমান পিালাম ছররায়ার পুরম্নষ ।। ৫ পিািাল গ্রাম 7794255773 01713907819 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৪ বাশার পময়া তারির ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৪১১ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৫ িাপফজার পনফাজ উপিন ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৭০৮ 1771738730 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৬ এনামুল িাপদর ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম 5059241736 01781222104 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৭ বারির পলািমান ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৭০৫ 1866626833 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৮ ইব্রািীম সুলতান ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩০৯০ 1950405720 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৩৯ পমজানুর িাপিম ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৭৭০ 1980419616 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪০ পিাহুর িারশম ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৮৮৮ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪১ খায়রম্নল লাকু ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০৮০৪৩ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪২ তারির িপন ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৭৭২ 1760531126 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪৩ হুমায়ন বাপরি ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৪০২ 1727665309 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪৪ নাজমুল জালাল ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০৪২ 1727665309 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪৫ জাফর আিরম্মদ সাত্তার ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম 8694328140 0 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪৬ পমাসত্মাি মনুরপিন ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩২০৮ 1861584132 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪৭ শপরফ ফপসয়ার ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৩৯২ 1849679724 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮



৬৯৪৮ পিারসন আলম ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৪০৯ 185818126 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৪৯ নান্নু পময়া আরয়ন উপিন ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৩৩২ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫০ মাফুজ জয়নাল ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৮৮২ 1910682789 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫১ িামাল ওিাব ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩২৬৭৬ 198074843 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫২ পমিাইল খারলি ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩০৪৪ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৩ আমজাদ মৃত আফছাস সদ ডার ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪০৩৩ 17139233639 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৪ আবু তারলব মৃত মপজদ ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩০৮২ 1748207527 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৫ আপজম পশখ ছরলমান পশখ ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম 9144275436 01781819469 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৬ মিরলি পশখ মৃত ছবদুল ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৪০৫ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৭ িারশম পময়া মৃত আলম ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৩০৬ 1774928735 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৮ ফপরদ ইশারত পশখ ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম 1022159287 01849337628 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৫৯ জািাপঙ্গর ছত্তার ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৯৬ 1954151901 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬০ বকুল পময়া  মৃত খারলি ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৪১২ 1770997986 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬১ সাইদ আপমন উিীন ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম 3744383260 01757777862 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬২ মপচ পময়া আবু বক্কার ।। ।। ৫ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৩৯৫ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৩ সমীর  ি জিদীশ  ি ।। তারিারা ৬ পিািাল গ্রাম 5544291759 01307679399 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৪ সুপজৎ সুপধর ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৭৯৪ 1839110439 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৫ পবনয় কুমার দাস রামিদ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮০৬ 1726721544 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৬ পবঞ্জু দাস রামিদ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮২১ 1956680284 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৭ আসুরতাষ পবঞ্জুিদ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৪৪২ 1775223655 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৮ শ্রীবাস পনররাধ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮০৪ 1794737620 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৬৯ ষপষ্ট রানী পবশ্বপজত মপিলা ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২২৯৮১৬ 1716628653 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭০ ররমন্দ্র রনপজত পুরম্নষ ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮২৭ 1855114363 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭১ সনৎ দাস জরিন্দ্রনাথ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮৫৯ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭২ পবদুুত পবশ্বাস সপতষ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮৭৮ 1790016903 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৩ িপবত্র কুমার পবশ্বাস িপরমল পবশ্বাস ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 8694304315 01861247544 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৪ িপরমল িঞ্চানন ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮৬৯ 1723460015 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৫ আনন্দ মাখন লাল িাত্র ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 3744275425 01915230009 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৬ িাপতডি অপ মানর্ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩০০১৯ 1838539771 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৭ অমর প্রফুলস্ন ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৬৩৭ 1762347293 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৮ রতন শুরবাধ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩০০১৭ 17091379823 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৭৯ আনন্দ দাস অপধর ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৪৭৬ 1778487167 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮০ নারায়ন পপ্রয়নাথ  ি ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 1494260399 01769775186 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮১ পবররন রামিদ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৮৩৫ 1806137035 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮২ মধুসুদন পশিদার রামিদ ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৫৬২ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮৩ পিৌতম সরিার বাদল ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 7794284172 01728623353 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮৪ পদিালী রানী রামিদ মপিলা ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৭৯৮ 1724781968 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮৫ মিারজ্জল সমরসর পুরম্নষ ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৭০৮ 1780305414 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮৬ টুকু পময়া পমািারজ্জল ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৬৮৮ 1780305414 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮৭ নুর মিম্মদ পমাল্যা আনসার পমাল্যা ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 8694386429 01316831728 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮



৬৯৮৮ কুম ডান নুরম্নল ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৭৫৩২ 1860361410 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৮৯ পবশারথ পসানাউলস্নাি ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৯৬৩২ 1871596103 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯০ মঙ্গল দাস বনমালী ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 3744274170 0 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯১ মুস্তাপিন মুপজবার ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 5515733209279 01305090483 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯২ পদলীি কুমার দাস অতুল ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম 8244360551 01746012301 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৩ চুপন লাল সৃপষ্ট ধর ।। ।। ৬ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩০০১২ 1709137123 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৪ পসানাতন মন্ডল সুকুমার মন্ডল ।। িরথর িাট ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩১১৭ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৫ রাধানাথ পনশী মৃত অমুল্য পবশ্বাস ।। প ÿি পিায়াল বাথান ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৯৪১ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৬ পমাছাঃ শাপিদা খাতুন পিালাম সাররায়ার মপিলা প ÿি ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০০১ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৭ পমাঃ ছারলি পমাল্যা নারদর পিারসন পুরম্নষ ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৯৯৪ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৮ এপতম পমাল্যা জববার পশখ ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৮০৬ 1734480917 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৬৯৯৯ আবুল িাসান িওছার পমাল্যা ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০০ িাপববার িাজারী ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪০৮৫ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০১ নুরজামাল এলাপি ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০১০৩৪৫ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০২ আবজান লালপময়া ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৮৪২ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৩ পশপরনা খাতুন উপজর আলী মপিলা ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৯৮৭ 1757110428 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৪ আপবরন পতলাফ ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪১৮৫ 1947103555 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৫ আপতয়ার পমাবারি পুরম্নষ ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪১৮৩ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৬ মফরজল মিম্মদ ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৩০৫ 1781502386 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৭ খরয়র পশািরাব ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪১৪৭ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৮ নপয়ম উপিন পমাতারলব ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪২৯২ 1857455938 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০০৯ মাপনি পমাতারলব ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৮৩৮ 1745935936 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১০ সুর্ ড পবপব পতলাি মপিলা ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৭৯৮ 1969804010 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১১ িামরম্নল আফজাল পুরম্নষ ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪২৭০ 1919447822 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১২ পমজান মৃধা শুকুর মৃদা ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০১০৬৬২ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৩ ইমদাদুল আরনায়ার ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৮৩৬ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৪ ছত্তার পমাল্যা এপিম ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০১২৯১৬ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৫ আপজজার আরয়ন উপিন ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৩০২ 1766830898 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৬ িাজী কুল পিালাম নবী ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০১০৮৭৩ 1962410007 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৭ মপতয়ার পমাবারি ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪২৭৭ 1723546274 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৮ মুকুল আপমর ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪১৭৭ 1954833345 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০১৯ নুরম্নল ইসলাম শুকুর পমাল্যা ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৮০৫ 1862992036 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২০ সুপজৎ পদ তুলসী িদ ।। িরথর িাট ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৫০৭ 176349229 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২১ মদন অধর ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৭১১ 1991869916 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২২ অরশাি সরমত্মাস ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৬৪৭ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২৩ জািাপঙ্গর পখাররসদ ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০৯৯৯১ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২৪ িাপববুর রম্নিল ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৯৯৯৮ 1837044116 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২৫ লুতফার মারলি ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৭০৬ 1861743317 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২৬ িাজালী িদ পূণ ডচন্দ্র ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৬২৯ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২৭ অপখল িপরিদ ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৬৫৮ 1757471355 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০২৮ চুন্নু পময়া িাপফজার ।। ।। ৭ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৬৬৩ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮



৭০২৯ অঞ্জপল রায় মৃত  পিািাল রায় মপিলা পিািাল গ্রাম ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৪১৪ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩০ পমাঃ ছারদি পশখ মৃত বািাদুর পমাল্যা পুরম্নষ ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৯৪৯ 1846479379 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩১ সবুজ পশখ মুন্তাজ পশখ ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম 4194297927 01770066224 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩২ বাপশ পময়া রাজ্জাি ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩২৫০০৬ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৩ বাচ্চু সব্দাল ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৬৭৯ 1852051066 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৪ নজরম্নল ছদুল ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৫০৮২ 17754687735 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৫ দুলাল আমরজদ ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০০৪ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৬ সালাম রম্নসত্মম ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৯৩২ 1980057594 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৭ জািাঙ্গীর মুজারির আলী ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম 9144275626 01753981046 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৮ মপতয়ার মজু িারটায়ারী ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৪০৫৭৮৫ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৩৯ অপু পময়া আরনায়ার ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০০০১২ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৪০ নূর নবী ছবদুল ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৪৯৬১ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৪১ ফপরদ মারলি ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩০০১৬৫৭ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৪২ ইবাদত মপিউপিন ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩৩৩৩৪৪৯৬ 1988651352 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৪৩ বাচ্চু  আবুল পিারসন ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম 2844304150 01762804814 পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮

৭০৪৪ পবনয় শুপশল ।। ।। ৮ পিািাল গ্রাম ৫৫১৫৭৩৩১৬০০৮৫ bvB পমাঃ পমরিদী িাসান ১৭১৩৯০৪২৪৮
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