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1 শাপিদা  পিপিক পশখ পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৯৪৬ 01883175127 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

2 পমািাাঃ পশপরনা খাতুন জাফর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604778 0175828209 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

3 পমাাঃ আকরাম পমাল্যা পমাাঃ আব্দুল িাই পমাল্যা মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604820 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

4 পমা: পিকুল পমাল্যা মৃত মকবুল পিানসন পমাল্যা পুরুষ কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684602964 1819795599 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

5 পমা: পিপিক পশখ পমা: পসরাজ উপিন পশখ পুরুষ কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684602700 1850116176 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

6 পমাাঃ মুরাদ হুসাইন পমাাঃ চাদ আলী পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩১১১ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

7 পমা: নপজর পমাল্লা মৃত পমনসর পমাল্লা পুরুষ কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684603513 1858257616 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

8 পমাাঃ ইশারত পশখ মৃত মনয়নউপি পশখ পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৪৭২ 01743684656 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

9 পমাাঃ আলপমন পবশ্বাস পমাাঃনপবর পিানসন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৯৫১ 01724081913 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

10 পমা: রপকব পময়া পমা: িাপববুর রিমান পুরুষ কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684603084 1736895917 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

11 পমাাঃ সপিদুল ইসলাম মৃত প ালাম নবী পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩১৩১ 01728609186 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

12 পমািা: স্বপ্না খাতুন পমা; বাকী পময়া মপিলা কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684603132 1780444689 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

13 পমাাঃ সপজব পবশ্বাস পমাাঃ িারুন অর রপশদ পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৬৭৪ 01861780396 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

14 পমাাঃ কওিার পমাল্লা পমাাঃ সমনসর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২৪১ 01728609186 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

15 পমাাঃ রতন পমাল্যা পমাাঃ খপলল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৭৪১ 01755410097 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

16 পমাাঃ খপবর পবশ্বাস মৃত আপতয়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩০০৮ 01858312025 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

17 পমাাঃ আিাদ পমাল্লা মৃত মপমন উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩০৬২ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

18 পমাাঃ আলাউপিন পমাল্লা মৃত নবীর পিানসন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604695 01884408638 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

19 পমাাঃ মনয়ন উপিন পমাল্লা মৃত প ািাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২০৯ 01766805049 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

20 পমাসনলম ইজািার পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫০৭১৪০০০২২৪ মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

21 পমাাঃ ওপিদ মন্ডল পমাাঃ এপকন মন্ডল পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৬৬০ 0194305392 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

22 পমািাাঃ জানিদা পমাাঃ আপজজার মন্ডল মপিলা গৃপিনী কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৫৯৫ 01790097122 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

23 পমাাঃপমজানুর রিমান মৃত পরাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩১৩ 01785786607 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

24 পমাাঃআপমনুর পবশ্বাস মৃত আপজজার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯০৫৫১৬৬৮৪০০০২১৬ 01994602452 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

25 পমাাঃ লা লু পময়া পমাাঃ মকবুল পিানসন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩২০ 01748439594 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

26 পমাাঃ আব্দুর িবুর সদ ডার মৃত পরাস্তম সদ ডার পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩৩১২ 01790197608 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

27 পমাাঃমুনছুর পমাল্যা মৃত ইজািার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৩২৮ 01763340677 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

28 পমাাঃনরজাউল পমাল্যা মৃত মপির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৯৭২ 01770110947 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

29 পমাাঃ আপজমপিন পমাাঃ পমামনরজ মন্ডল পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৬২৭ 01780969995 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

30 পমাাঃ মািফুজার সদ ডার মৃত পরাস্তম সদ ডার পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604310 01931962926 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

31 পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম পমাাঃ পিকুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৯৪৫৫১৬৬৮৪০০০০৮৮ 01914610096 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

32 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ শুকুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৮৮৫৫১৬৬৮৪০০০০৫৪ 01854340207 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

33 পমাাঃ পমজানুর রিমান খান মৃত রজব আলী খান মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604199 01624150757 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার খাদয বান্ধব কম মসচূীর সবুবধাজ াগীজদর  হালনাগাদ তাবলকা



34 তাজউপিন আিনেদ রাজা পমা: িামনিল পমাল্যা পুরুষ প াবরনাদা 6 রাজাপুর 1502825910 1761892316 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

35 পমাাঃ আকবর পশখ মৃত িাদান পশখ পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 19825516684000000 01755327271 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

36 পমাাঃ ইস্রাপফল পমাল্যা মৃত িাপফজার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৩১৩ 01937305616 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

37 পমা: নান্নু পময়া পমা: িাপববুর রিমান সরদার পুরুষ প াবরনাদা 6 রাজাপুর 5516684604527 1968048326 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

38 পমাাঃ আপজম পমাল্যা দুদু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩১১৪ 01735276684 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

39 পমাাঃ ইমরান আলী পমাাঃ প ালাম রব্বানী পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604876 01765322711 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

40
পমাাঃ জামাল পিানসন 

পমাল্যা
 আব্দুল  ফ্ফার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩০৮১ 01846067747 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

41 পমাাঃ নাজমুল পিানসন মিানেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৮৩২ 01812215604 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

42 পমাাঃ কপবর পমাল্লা পমাাঃ নপজর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৫১৪ 0175979677 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

43 পমাাঃ মুক্তার পিানসন পমাাঃ আাঃ িাপমদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৪৫২ 01858872747 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

44 পমা: নাজমুল পশখ রুনিাল আপমন পশখ পুরুষ ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 5516684606841 1725142993 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

45 পমাাঃ বাবলু খান পমাাঃ আলতাফ খান পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৪৯৪ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

46 পমাাঃ রিমান পমাল্লা মৃত সনলমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৩৭৭ 01743739398 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

47 পমাাঃ শপরফুল পমাল্যা পমাাঃ আবনজল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৮৯৫৫১৬৬৮৪৯৭২৯৩৩ 01927618544 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

48 পজয়ার মন্ডল ফুলপময়া  মন্ডল পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৬১১ 01866729920 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

49 পমাাঃ কামাল পিানসন পমাাঃ ধলা পময়া পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604588 01745444419 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

50 পমাাঃ মাসুদ পময়া মৃত নওনসর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604532 01758287432 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

51 পমাাঃ আলী পময়া মৃত আকবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604210 01935034688 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

52 পমাাঃ আলম ীর পমাল্যা পমাাঃ পতাতা পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604432 01797784443 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

53 পমাাঃ ফপরদুল ইসলাম পমাাঃ মুপজবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604232 01919494902 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

54 পমাাঃ পজয়াউর রিমান পমাাঃ আবু সাইদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604389 01724081913 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

55 পমািা: পরানকয়া পমা: িানরজ পমাল্যা মপিলা ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 5516684607114 1736324155 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

56 পমাাঃ আবুল খানয়র পমাাঃ পখারনশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684602958 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

57 পমািাাঃ পরাপজনা খাতুন পমাাঃ মন্নু পময়া মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 19915516684000000 01745501889 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

58 পমাাঃিবুর পশকদার মৃত পিারন পশকদার পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৩৩৪ 01795540702 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

59 পমাাঃ আাঃ মান্নান পমাাঃ সুলতান মৃধা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604278 01983355694 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

60 প ালািী পব ম আব্দুল  ফফার পমাল্লা মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684603976 01980429039 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

61 পমাাঃ লা লু পমাল্লা পমাাঃ আলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604107 017461309836 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

62 পমাাঃআব্দুল আিাদ মৃত দুলাল সরদার পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604431 01956973120 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

63 পমাাঃ সবুর পশখ মৃত প ালাম নবী পশখ পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604195 01956973120 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

64 পমািাাঃ রাপজয়া পব ম পমাাঃ অতীন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ১৯৯৩৫৫১৬৬৮৪০০০০৩৫ 01727728103 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

65 সামনিল পমাল্লা মৃত খানলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604194 01929097148 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

66 পমাাঃ পমাশানরফ পিানসন মৃত জীবন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604543 01929094519 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

67 পমা: মািামুদ পমাল্যা পমা: লুৎফর পমাল্যা পুরুষ ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 3721257529 1633956158 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

68 পমাাঃ কামরুোমান(মুকুল) পমাাঃ আক্তার পিানসন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604793 01687888255 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

69 আজািার পসরাজ পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 551668460 01942949685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520



70 পমাাঃ িাপফজার মৃধা পমাাঃ শামছুল িক মৃধা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604270 01913724559 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

71 পমাাঃ িাপববার রিমান মৃধা পমাাঃ আাঃ িামাদ মৃধা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604422 01737893878 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

72 পমাাঃ আয়ুব মন্ডল মৃত িদন মন্ডল পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604958 01624517884 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

73
পমাাঃ পমজানুর রিমান 

পমাল্যা
পমাাঃ িয়দার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604910 01730111035 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

74 বাবন ইসমাইল পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604 01765276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

75 পমািাাঃ পজনলকা পব ম পমাাঃ মিব্বত পমাল্লা মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604893 01867003846 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

76 পমাাঃ প ালাম পকপবর মন্ডল পমাাঃ িব্দার পিানসন মন্ডল পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604304 01942924691 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

77 পমা: িাপববুর রিমান পমাল্যা মৃত আফজার পমাল্যা পুরুষ ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 5516684606608 1799855728 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

78 পমাাঃ আিাদ পমাল্যা পমাাঃ আফিার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১২৯৯ 01741305284 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

79 নাজমা খাতুন পমাাঃ আতর আলী পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮৩২ 01734028748 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

80
পমাাঃআপতয়ার রিমান 

পমাল্লা
মৃত উসমান পমাল্লা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৮৯০ 01922480809 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

81 পমা: সপিদুল ইসলাম মৃত আনিার উপিন পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684607288 175302757 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

82 পমাাঃ পজিাদ আলী পমাাঃআবুল পিানসন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604674 01735276684 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

83 পমাাঃ ইসলাম পমাল্যা পমাাঃ মান্নাফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৮৫৯ 01747244994 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

84 পমাাঃনতাতা পময়া পমাাঃ কলম পময়া পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 19705516684972800 01983139637 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

85 পমাাঃ মাসুদুর রিমান পমাাঃ শাপিদুর রিমান পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604164 01859946704 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

86
পমাাঃ উবায়দুর রিমান 

পবশ্বাস
মৃত নুরুল পবশ্বাস মপিলা কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৭২২ 01739918752 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

87 পমাাঃ রপবউল ইসলাম পমাাঃ আপমনিীন পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604872 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

88 পমাাঃজাফর পমাল্যা পমাাঃ জুরাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604959 01829747437 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

89 পমাাঃ মুিা পবশ্বাস পমাাঃ পিরমান পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684605013 01849605518 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

90 পমা: লাল পময়া মৃত অনজর ফপকর পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597260 1304894772 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

91 পমা: রপবউল ফপকর পমা: পমাতানলব ফপকর পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597560 1312400367 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

92 পমাাঃ িাপববুর রিমান সদ ডার মৃত বাপরক সদ ডার পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604573 01734276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

93 িায়রা জুলজানন মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 551668460 01745371452 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

94 পমাাঃ কানয়ম আলী পমাাঃ পনিার উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩৬৫ 01726514431 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

95 বাচ্চু পমাল্যা সুলতান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604703 01992519382 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

96 আাঃ িাপকম বদর উপিন পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604784 01941841061 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

97 আরপজনা পব ম আকুব্বর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604156 01704897687 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

98 পমাাঃ জহুর পমাল্যা মৃত পমনির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604590 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

99 আবজাল পশখ পসানাউল্যাি পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684605079 01747157557 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

100 পরবা খাতুন িাপববার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604601 01745444419 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

101 বাবু পমাল্যা মৃত পমাশানরফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604266 01994602483 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520



102 মনয়জউিী পদনলায়ার পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 19945516684000000 01742042051 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

103 িাপমদ কাজী মৃত ইবপদত কাজী পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604188 01729347660 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

104 ইউনুচ পবশ্বাস আজমল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604747 01713687873 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

105 জানিদা পব ম জব্বার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684603980 01957537806 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

106 শুকুরন পনিা কানয়ম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604215 01998399796 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

107 িান্নান মুপি মৃত তািােত পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684602440 01980245100 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

108 জাফর পমাল্যা মৃত পরাস্তম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604343 01757524635 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

109 সনলমান পবশ্বাস এপকন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604015 01980245100 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

110 পরননজানা পব ম রপবউল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604018 01829747136 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

111 ফুলজান পনিা ফজলু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604067 01931962927 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

112 আপলম কাজী মৃত ইবাদত কাজী পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604182 01738736095 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

113 পমাাঃ নাজমুল নুরুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 6716839683005 01920885398 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

114 মপলনা মালী শ্যামল মালী মপিলা গৃপিনী রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮৬৬ 01874720687 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

115 বাবু মন্ডল বাবন মন্ডল পুরুষ  যান শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯৪৯ 01995015546 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

116 পমা: আপরফ পমাল্যা মৃত রজন পমাল্যা পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5516684603647 1857294445 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

117 পমাাঃ সামছু পমাল্যা পমাাঃ রাোক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৯৭০ 01753300702 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

118 কমল মালী বীনজন মালী পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮১৪ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

119  ইরান মন্ডল বাবন মন্ডল পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৯২২ 01735788402 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

120 পমা: শুকুর পবশ্বাস মৃত মনয়ন উপিন পবশ্বাস পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5516684603545 1301386624 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

121 পমাাঃ মপফদুল ইসলাম পমাাঃ আাঃ রিমান সদ ডার পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৯৩০ 01745504896 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

122 পব ম উলফাত মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৫৮১ 01993108037 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

123 পদবাপশষ কুমার সরকার কাপলিদ সরকার পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯০০ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

124 পবপ্লব কুমার পবশ্বাস সরপজৎ পবশ্বাস মপিলা কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০ 01726275132 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

125 পমা: জামাল ফপকর মৃত ফুলপময়া ফপকর পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5516684603644 1518436135 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

126 িবন সরকার সাধন সরকার পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১০৭২ 01713748850 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

127 িারান মালী দুলাল মালী পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৬৩২ 01865544798 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

128 কানু সরকার রানজন সরকার পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৯৬৯ 01624527855 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

129 িঙ্কজ সরকার িপরমল সরকার পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৩৫০ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

130 পচনু রানী সরকার রাজকুমার সরকার মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর 5516684601347 01906357684 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

131 আনন্দ মালী পজানাকী মালী পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৬৩১ 01762058072 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

132 উদযািন িঞ্চানন পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮৫০ 01724091821 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

133 প ৌতম মালী রাধা মালী পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯৪১ 01766977973 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

134 সঞ্জয় মালী বজন মালী পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯০৪ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

135 পমাাঃ তপববর পমাাঃ পরাকমান পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৩২১ 01854340207 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

136 পমাাঃ আলম ীর পবশ্বাস পমাাঃ আকবর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১২৬৫ 01947269710 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

137 অরপবন্দু পবশ্বাস প্রমথ পবশ্বাস পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5516684603893 1407819108 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

138 পমাাঃ ইশারত পমাাঃ শপফউপিন পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৩০৯ 01726967637 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

139 পমাাঃ আপতয়ার পমাল্যা পমাাঃ আবুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৬৩৫ 01996457875 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

140 শান্তা পব ম পমাাঃ আতাউর মপিলা গৃপিনী রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৮০৫ 01766804710 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520



141 পশমুল পমাল্যা জানবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৬৩৭ 01632051830 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

142 করুনা রানী কাপলিদ সরকার মপিলা গৃপিনী রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮৯৯ 01762700025 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

143 পমাাঃ খপলল পমাল্যা পমাাঃ মাসুদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৭২০ 01729847335 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

144 পমা: আশরাফুল ফপকর পমা: পমাতানলব ফপকর পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 19905516684000100 1302831259 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

145 পমাাঃ বািারুল পমাল্যা পমাাঃদুদু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৪৪৫ 01940244185 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

146 পমাাঃ আব্দুলা আল মামুন পমাাঃ খানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১২৬৮ 01631065342 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

147 পমা: ততনয়বুর রিমান িাপববর সরদার পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597803 1736180950 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

148 পমাাঃ পমরাজুল পবশ্বাস পমাাঃ অপলয়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৮৮৪ 01723461147 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

149 পমাাঃ সুমন পশখ পমাাঃ পরজাউল পশখ পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৯৬৮ 01952104446 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

150 পমাাঃ চন্নু পবশ্বাস পমাাঃ মনয়ন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৫৪৭ 01776705695 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

151 প াকন পবশ্বাস অপজত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৪১৪ 017922368086 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

152 চঞ্চল পবশ্বাস তচতন্য পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ১৯৯৭৫৫১৬৬৮৪০০০০৭ 01879878361 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

153 কপলঙ্গ পবশ্বাস কাপলিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৬২০ 01963257391 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

154 শরপজৎ পবশ্বাস িপরিদ পবশ্বাস মপিলা কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৭৬২ 01777928435 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

155  লক্ষ্মী রানী প্রমথ পবশ্বাস মপিলা কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৮৯৫ 01933861211 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

156 অনশাক পবশ্বাস বাটুল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৫৭৭ 01776686452 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

157 সুরজয় পসন সুনীপত পসন পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৮২০ 01732018110 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

158 মপজডনা পব ম পমাাঃ িাপফজার রিমান মপিলা কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৭১৬ 01777358128 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

159 আপমনুর পবশ্বাস পমাস্তফা পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৮৫ 01741780294 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

160 আপজবর পমাল্যা কলম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৫৭৮ 01866366872 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

161  উমািদ সরকার কাপলিদ সরকার পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৭৩১ 01789351687 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

162 শ্যামল কুমার পবশ্বাস সুখলাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৭৩২ 01722067192 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

163 কানয়ম পশখ ওদুদ পশখ পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৯৩৬ 01982681014 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

164 পমা: পমাতানলব ফপকর মৃত অনজর ফপকর পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597268 1765799767 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

165 পমাাঃ আপকদুল ইসলাম মৃত মুপজবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৯৩৫ 01726275152 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

166 পমাাঃ িান্জজু পশখ মৃত আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৯৫২ 01953973120 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

167 পমা: আব্দুল্লাি ফপকর পমা: লাল পময়া ফপকর পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 7806199373 1720918112 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

168 পমািাাঃ পমপিরন পনিা পমাাঃ আলী পময়া মপিলা কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৯৬২ 01708077739 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

169 পমাাঃ শপিদুল পমাল্যা মৃত মুপজবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৪৫০ 01993108203 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

170 তপরকুল আকতার পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০ 01993580539 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

171 পমাাঃ দাউদ পমাল্যা মৃত আনলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৬৩০ 01854340014 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

172 িপববার পরাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭০৭০ 01759315541 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

173 পমািাাঃ রপিমা পব ম আব্দুল মপজদ পমাল্যা মপিলা কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৭৫৬ 01863714332 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

174 প ািাল মালী জানকী মালী পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৬৩৩ 01874108249 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

175 পকৌপশক কুমার মজুমদার অম্বরীশ মজুমদার পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫১০৯ 01778100596 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

176 জালাল পমাল্যা মৃত   ন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১০৫১ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

177 কপবর পিানসন রুকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫২৬৩ 01726595842 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

178 মাপনক বপদরিী পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৩০৪ 01776033551 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

179 পমাাঃ পসপিকুর রিমান মৃত আব্দুল লপতফ পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯৫৩ 01782084169 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520



180 পমাাঃ ইপিস পমাল্যা পমাাঃ ইমানিী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৯৮৬৯ 01782084169 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

181 সুপজত সরকার সুশীল সরকার পুরুষ কৃপষ রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮৫০ 01754736272 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

182 পমা: ইউসুফ পমাল্যা পমা: সামনিল পমাল্যা পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5516684603652 1953321256 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

183 মন্টু পবশ্বাস যতীন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা 06 রাজাপুর 5516684604179 01705141898 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

184 কাপতডক পিািার পপ্রয়নাথ পিািার পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৭৩৮ 01745371452 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

185 পমা: পিমানয়ত পমাল্যা মৃত পমািন পমাল্যা পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5516684603601 1858137657 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

186 পমাাঃ জাপিদুল তালুকদার পমাাঃ পসরাজ তালুকদার পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬২১৫ 01728338509 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

187 পরানকয়া ছুরাি মপিলা কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ১৯৮৯৫৫১ 01779415071 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

188 পমাাঃ ইপিস পমাল্লা পমাাঃ ফুলপময়া পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৩১১ 01687092812 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

189 পমাাঃ কাবুল পমাল্লা জালাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬০৩১ 01860216367 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

190 পমাাঃ কপবর পমাল্লা সালাম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৭৮ 01868091822 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

191 পমাাঃ সাবু পবশ্বাস মৃত নুর মিেদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৬৪ 01724016826 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

192 পমাাঃ তপববুর পশখ পমাাঃআনয়নউপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬০৬৩ 01722033659 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

193 পমাাঃ মান্নান পময়া  মৃত পমাাঃ মপতয়ার পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ১৯৯৪৫৫১৬৬৮৪০০০০৫৫ 01623137890 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

194 নুপর পব ম িাপলম পশখ মপিলা বনগ্রাম 3 রাজাপুর 5516684600127 1725367600 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

195 আবুল বাশার পসকদার পমাাঃ শপিদ পশকদার পুরুষ কৃপষ  ঙ্গানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৬৫ 01757254286 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

196 পমাাঃ িপবর পিানসন পমাল্লা মৃত পমাখনলস পমাল্লা পুরুষ  বরনাদা রাজাপুর 5516684604594 01994456616 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

197 পমািা: ফুলজান পব ম লুৎফর পমাল্লা মপিলা বনগ্রাম 3 রাজাপুর 5516684600626 1623587520 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

198 শপফকুল নুর মিেদ পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

199 পমাাঃ ইপলয়াি মন্ডল ইসারত মন্ডল পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৫৪৬ 01746935535 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

200 পমাাঃ ততনয়বুর রিমান পমাাঃ আইয়ুব পিানসন পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫১১২ 01860213545 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

201 পমাাঃনমাশানরফ পমাল্যা পমাাঃ আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫২৮৮ 01759394459 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

202 ওনিলা পরাকমান পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫১৭৯ 0174319407 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

203 িািাম পমাল্যা পমাাঃ জহুর পমাল্যা পুরুষ  বরনাদা রাজাপুর 19955516684012240 01912975241 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

204 পমাাঃ পকিমত আলী মৃত মপজদ পশখ পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৫০৭ 01964598756 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

205 পমাাঃমাছুদার রিমান মৃত এসনলম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ  ঙ্গানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৮০ 01929613649 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

206 পমাাঃচুন্নু পশকদার আলী পশকদার পুরুষ কৃপষ  ঙ্গানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬১৩৭ 01747674308 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

207 জনবদা ইনতাজ মপিলা কৃপষ প াবরনাদা ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৪০৯ 01778272973 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

208 পমািা: সুপম খাতুন পমা: িাপবল পশখ মপিলা বনগ্রাম 3 রাজাপুর 19915516684000100 1893189156 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

209 পশিাব পবশ্বাস রপশদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৮০৮ 01829747437 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

210 আনশক এলাপি এশারত পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৩৪৯ 01743534171 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

211 িত্তার পমাল্যা ইউছুব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬০৯৮ 01743534171 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

212  আফিার সদ ডার আিালত সদ ডার পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০ 01752634719 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

213 আজব পমাল্যা ইমাইিী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৮২ 01776607514 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

214  মপরয়ম পব ম আওয়াল পশখ মপিলা কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬২৮০ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

215 মির পশখ মপমনিী পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬০০৮ 01765276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

216 আননায়ার ওদুদ পুরুষ  যান শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯২০ 01934518366 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

217 শপরফুল ইসলাম মিানেল পশখ পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩৭৮ 01743880175 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

218 পমা: আব্বাস আলী পমা: লানয়ক আলী পুরুষ প াবরনাদা 6 রাজাপুর 2406434320 1991887546 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520



219 কানিদ পমাল্যা দুদু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫১০৮ 0193861858 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

220 পমা: জহুর পমাল্লা মৃত রানিন উপিন পমাল্লা পুরুষ বনগ্রাম 3 রাজাপুর 5516684600508 1727901792 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

221 পমাাঃ মাজারুল ইসলাম ওপিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৯০ 01625848107 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

222 পমাাঃ আপমনুর রিমান পমাাঃ মুপজবুর রিমান পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৩৩৭ 01922095231 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

223 পমা: আপসফ িাসান পমা: ওবায়দুল িাসান পুরুষ  ং ানন্দপুর 8 রাজাপুর 8262281366 1756891209 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

224 পমাাঃ পতাতা পশখ মৃত আওয়ল পশখ পুরুষ শ্রপমক রাজাপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৯০৫ 01747574711 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

225 আকারুোমান মৃত আিালত সদ ডার পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৮৪ 01776529975 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

226 পমাাঃ জান্নাত পমাল্যা মৃত পজাবান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ১৯৩৯৫৫১৬৬৮৪০০০০০১ 01781390543 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

227 কালাম পমাকানিস পুরুষ কৃপষ প াবরনাদা ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৯৮৮ মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

228 পমাাঃনজরুল ইসলাম মৃত জালালপি পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ১৯৯০৫৫১৬৬৮৪০০০২৬৫ 01931962250 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

229 পমাাঃ শামসুর রিমান পমাাঃ আজািার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৬২০ 01735276685 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

230 পমাাঃ িানশম পশকদার মৃত জনয়নিীন পশকদার পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩৯০ 01927403405 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

231 পমাাঃ রাোক খান আব্দুর রউি খান পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬০১৮ 018424142135 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

232 পমা: ইব্রািীম পিাসাইন পমা: পসরাজুল ইসলাম পুরুষ  ং ানন্দপুর 8 রাজাপুর 1952945853 1518604109 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

233 পমা: ইয়াপসন পময়া পমা: মপতয়ার রিমান পুরুষ  ং ানন্দপুর 8 রাজাপুর 7352875293 1521412405 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

234 পমা: িান্নু পময়া মৃত জালাল আিনেদ পুরুষ  ং ানন্দপুর 8 রাজাপুর 5516684605092 1910962911 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

235 পমাাঃ পদনলায়ার খান পমাাঃ আবুল পিানসন খান পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৬০৮ 01990703161 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

236 সামছুর রিমান পবশ্বাস আাঃ রপশদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৬০৫৯২১ 01947836718 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

237 পমাাঃ মািাবুবুর রিমান মৃত সালাম পশকদার পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৬৪৮ 01744308179 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

238 এ আপলম পশখ লুৎফর পশখ পুরুষ  ং ানন্দপুর 8 রাজাপুর 3312281047 1319747437 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

239 পমা: আবু কালাম আজাদ মপিউিীন পমাল্লা পুরুষ বনগ্রাম 3 রাজাপুর 5516684600536 1726217108 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

240 পমাাঃ রাপশদুল ইসলাম পমাাঃ আলতাফ পিানসন পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৬১৩ 01918227039 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

241 পমা: আরমান পিানসন পমা: আবু জাফর পুরুষ  ং ানন্দপুর 8 রাজাপুর 19935516684000000 1917323857 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

242 পমাাঃ পিকুল পময়া পমাাঃ মিানেল পশখ পুরুষ কৃপষ  ং ানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৩৭৭ 017383459222 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

243 পনম ডল রায় ধীনরন্দ্রনাথ রায় পুরুষ বনগ্রাম 3 রাজাপুর 5516684600441 1846068782 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

244 ফুলজান পখারনশদ মপিলা কৃপষ প াবরনাদা ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬০৯৪ 01681025612 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

245 আবু সাঈদ পবশ্বাস মপির উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনতযানন্দপুর ০৮ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৫৮৫৫ 01940264164 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

246 পমাাঃ পশমুল পশখ পমাাঃ রুনিাল পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৮০৩ 01854340207 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

247 পমাাঃ মুপজবর রিমান পমাাঃ মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৯২২ 01986932056 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

248 পমা: মপনরূল ইসলাম পমা: পসরাজ পমাল্লা পুরুষ ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 5516684606839 1962503058 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

249 পমাাঃ রাজু পশখ পমাাঃ ফয়নজল পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৯৩৫৫১৬৬৮৪০০০০১৩ 01942551370 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

250 আপিয়া পব ম পমাাঃ আকবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৭৬৬ 01864742095 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

251 পমাাঃ আবুল বাশার পশখ মৃত কানিদ পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৮২৫৫১৬৬৮৪০০০০০২ 01916948443 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

252
পমাাঃ আপমনুর রিমান 

পমাল্যা
মৃত আব্দুস িবুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭২৪০ 01789891634 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

253 পমাাঃ পসিাব উিীন পমাাঃ আাঃ মপমন উিীন খাঁন পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭১৬৬ 01952305941 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

254 পমাাঃ বাবুল পমাল্যা আব্দুর শুকুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৯৫৫৫১৬৬৮৪০০০০০৫ 01916842762 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

255 পমাাঃ পজন্নাি কাজী মৃত পতাফানেল কাজী পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৭০২ 01957536132 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

256 পমাাঃ রাজু আিেদ পশখ পমাাঃ আপতয়ার রিমান পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৯১৫৫১৬৬৮৪০০০০৯০ 01792368086 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520



257 পমাাঃ মজনু পমাল্যা পমাাঃ আকরাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৫১৮ 01943196136 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

258 আব্দুর শুকুর মৃত  পরব পিানসন পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭১৭৪ 01960907765 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

259 তসয়দ আইয়ুব আলী তসয়দ সানিব আলী পুরুষ ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 5516684606651 1837654185 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

260 পমাাঃশািাদৎ পশখ পমাাঃ রাোক পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৭৬৩ 01851176913 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

261 তসয়দ রপবউল ইসলাম তসয়দ সফর আলী পুরুষ ঝ ড়পদয়া 9 রাজাপুর 5516684607218 1738404430 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

262 পমাাঃ ওদুদ পমাল্যা মৃত আপফল উিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৭৬৪ 01703755506 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

263 পমাাঃ নানদর পিানসন পমাাঃ সুলতান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭১৪৯ 01789351090 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

264 পমাাঃ মাফুজার রিমান মৃত মপমন উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৯৪৪ 01930676874 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

265 পমাাঃ রজব আলী পমাাঃ মুনছুর পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭১৬৫ 01703755506 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

266 পমাাঃজাপিদুল ইসলাম পমাাঃশুকুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৮৮৫৫১৬৬৮৪০০০০৪৭ 01952305826 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

267 তসয়দ শপফক আলী তসয়দ পসািরাব আলী পুরুষ ঝ ড়পদয়া রাজাপুর 5516684607208 01921917074 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

268 পমাাঃ নুরুল শরীফ মৃত আাঃ মান্নান শপরফ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৯১৮ 01961969150 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

269 পবপজত কুমার পিািার মৃত িাজারী িদ পিািার পুরুষ নাও াং া রাজাপুর 5516684598520 01707723836 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

270 স্বপ্না রানী মপননকষ্ট পবশ্বাস মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৩৯০ 01715811472 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

271 পলচু রানী পবশ্বাস পবমল পবশ্বাস মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৫৫৪ 01857934994 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

272 পমা: বপির কাজী পমা: কুদ্দুস কাজী পুরুষ নাও াং া 2 রাজাপুর 5516684598132 1312505400 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

273 পমাাঃ আপতয়ার পশখ মৃত িদন পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭০৪৫ 01923403233 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

274 পমাাঃ নান্নু পশখ মৃত আাঃ মানলক পশখ পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৯৫০ 01933861217 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

275 মরপজনা পব ম পমাাঃমুস্তাপফজুর খান মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৮৩৩ 01778383010 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

276 পমািা: বনানী খাতুন তকব্বর পশখ মপিলা নাও াং া 2 রাজাপুর 8712346157 1403359368 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

277 পমািাাঃ রানবয়া পমাাঃ মকবুল পিানসন মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭১২৮ 01822176659 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

278 পমািাাঃ ফানতমা খাতুন পমাাঃ ধলা পময়া মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৭৬০ 01783957409 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

279 পমাাঃ মিব্বত আলী খান পমাাঃসসকত আলী খান পুরুষ কৃপষ রািাতপুর ০৭ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৯২০ 01879878361 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

280 পমািাাঃ পিনলখা খাতুন পমাাঃ প ালাম রব্বানী মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৫৯৫৫১৬৬৮৪০০০০০১ 01996490194 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

281 পমাাঃ সানিব আলী মৃত নওনশর আলী পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ১৯৭৭৫৫১৬৬৮৪০০০০১১ 01732172490 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

282 পমাাঃ আপতয়ার পবশ্বাস পমাাঃ সানদক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৯৯৪ 01929405029 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

283 পমাজানেল পকানিল পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৯২৮ 01723586370 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

284 তসয়দ আিেদ আলী তসয়দ ইয়ার আলী পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৭৩৫ 01957536132 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

285 পমা: পকয়ামত পবশ্বাস মৃত আনবদ পবশ্বাস পুরুষ নাও াং া 2 রাজাপুর 5516684598208 1762119627 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

286 খন্দকার পমাশারফ পিানসন খন্দকার আশরাফ আলী পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৬৯৬ 01915909490 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

287 পমা: আপতয়ার কাজী মৃত  পি কাজী পুরুষ নাও াং া 2 রাজাপুর 5516684598135 1317890376 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

288 পমািাাঃ পজসপমন পমাাঃ মপফদুল ইসলাম মপিলা কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭১০১ 01916101816 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

289 কাপতডক পবশ্বাস মিানদব পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৪১৯ 01938614760 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

290 নারান পবশ্বাস অনন্ত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৪৪২ 01762445947 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

291 শ্যামল পবশ্বাস ধীনরন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৩৭৩ 01938614760 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

292 সাধন পবশ্বাস ধীনরন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঝ ড়পদয়া ০৯ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬৩৭২ 01762445947 মননাপজৎ পবশ্বাস 01719663520

293 পমাাঃ মািাবুর পশখ পমাাঃ ছুরাি পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৬০১ 01687079819 স্বিন রায় 01719663531

294 অনশাক পবশ্বাস গুরুিদ পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭২৬১ 01752176359 স্বিন রায় 01719663531



295 পমাাঃ সনরায়ার পশখ পমাাঃ িানয়ন ইপিন পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮০৯২ 01852051333 স্বিন রায় 01719663531

296 সুবাস কুড়ী মৃত ভুনবন কুড়ী পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৪৫৪ 01733799224 স্বিন রায় 01719663531

297 পমাাঃ সাইফুর পিানসন পমাাঃ ফকরুল পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৯৯৬ 01840899306 স্বিন রায় 01719663531

298 পমাাঃ কানয়ম পশখ মৃত তিম পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯১৯৯০ 01867662756 স্বিন রায় 01719663531

299 পমািাাঃ মনমনা মৃত পিরমান পশখ মপিলা কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৬৪১ 01687079819 স্বিন রায় 01719663531

300 মািাবুর পশখ মৃত সুলতান পশখ পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭০০৮ 01867528921 স্বিন রায় 01719663531

301 পমাাঃ তাপরকুল পশখ পমাাঃ আবুল পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৬৫৫ 01729990243 স্বিন রায় 01719663531

302 পমাাঃ পজয়াদ পশখ পমাাঃআপজদ পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭০৯১ 01861743156 স্বিন রায় 01719663531

303 পমাাঃ ওপিদ মন্ডল মৃত আওয়াল মন্ডল পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৭৮৮ 01623729865 স্বিন রায় 01719663531

304 পমাাঃ আসাদুল পমাল্যা পমাাঃশুকুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৫৯৮ 01883175466 স্বিন রায় 01719663531

305 পমাাঃ আপবর পিানসনব মৃত িওার পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৫২০ 0176047289 স্বিন রায় 01719663531

306 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ িায়দার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৪৩৩ 01859872735 স্বিন রায় 01719663531

307 পমাাঃ পকৌিার পমাল্যা মৃত   ন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৪২০ 01709137237 স্বিন রায় 01719663531

308 পমািাাঃ মমতাজ পব ম পমাাঃ জহুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৩১৩ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

309 পমাাঃ হুমায়ন কপবর পমাাঃ উবায়দুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭০৪৮ 01777362639 স্বিন রায় 01719663531

310
পমাাঃ প ালাম সনরায়ার 

পবশ্বাস
মৃত পরাস্তম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮০৬৪ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

311 পমাাঃ ওপিদুল পময়া পমাাঃ আয়ুব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ১৯৯০৫৫১৬৬৮৪০০০১৯৭ 01708789832 স্বিন রায় 01719663531

312 পমাাঃ সাইফুল পমাল্যা মৃত পখারনশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭০৪৯ 01956151755 স্বিন রায় 01719663531

313 পমাাঃ আপজবর পমাল্যা মৃত  রী মিেদ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭০১৬ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

314 পমাাঃ পমাসনলম খান মৃত কাপবল খান পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৮৯০ 01825029047 স্বিন রায় 01719663531

315 পমা: মন্নু পময়া মৃত অনজর ফপকর পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684607259 1750119743 স্বিন রায় 01719663531

316 পমাাঃ আলী পময়া মৃত রপফউপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭১৪৬ 01835454152 স্বিন রায় 01719663531

317 পমাাঃনান্নু পময়া পমাাঃ  রানশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৪৭০ 01850466327 স্বিন রায় 01719663531

318 পমাাঃ আবু তানির পবশ্বাস মৃত মপিউপিন পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৩৫৪ 0191343172 স্বিন রায় 01719663531

319 পমাাঃ িাপফজুর পমাল্যা পমাাঃ পমাকানিস পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৮০৫ 01775736891 স্বিন রায় 01719663531

320 শ্যামল পবশ্বাস শুকুমার পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৭৪৯ 01771739316 স্বিন রায় 01719663531

321 পনপখল চন্দ্র কুপড় মৃত ভুবন কুপড় পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮০০২ 01794221438 স্বিন রায় 01719663531

322 পমাাঃ নান্নু পমাল্যা মৃত পখারনশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭০৫৪ 01857844120 স্বিন রায় 01719663531

323 পমা: আবু কালাম সরদার মৃত ইিািাক সরদার পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684599596 1746114791 স্বিন রায় 01719663531

324 পমাাঃ পমরাজ পমাল্যা আাঃ রাোক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ১৯৯০৫৫১৬৬৮৪০০০১৯৬ 01914580483 স্বিন রায় 01719663531

325 ফুলজান আফতাব মপিলা গৃপিনী রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯ 01914580483 স্বিন রায় 01719663531

326 পমাাঃ শপিদুল জুমারদার পমাাঃ আকুব্বরর জুমারদার পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭২৭৬ 01879951370 স্বিন রায় 01719663531

327 পমাাঃ কালাম পমাল্যা পমাাঃ লস্কর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৩০১ 01627729066 স্বিন রায় 01719663531

328 িপবত্র কুমার বীনরন্দ্র নাথ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৬৮১ 01719663531 স্বিন রায় 01719663531

329 পমাাঃ জাপকর পিানসন মৃত দপবর পশখ পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮০৪০ 01736369956 স্বিন রায় 01719663531

330 পমাাঃ আবুল খানয়র পমাল্যা মৃত লস্কর পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৪৬৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

331 রতন সািা পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১১০ 01719663520 স্বিন রায় 01719663531



332 রপিমা খাতুন জং মৃত বাবন পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৬৫২ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

333 পমা: আলামীন পবশ্বাস পমা: অপলয়ার রিমান পুরুষ রািাতপুর 7 রাজাপুর 5549006996 1637130504 স্বিন রায় 01719663531

334 লুৎফর মন্ডল মৃত তাইনজল মন্ডল পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৭৮৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

335 পমাাঃ পমরাজ মন্ডল লুৎফর মন্ডল পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৮৫১ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

336 পমাাঃ নুর ইসলাম পমাাঃ রানশদ পমাল্য পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭২৪২ 01787932331 স্বিন রায় 01719663531

337 পমািাাঃ রপিমা খাতুন মৃত কানশম সদ ডার মপিলা গৃপিনী রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৩২৯ 01854399502 স্বিন রায় 01719663531

338 পমাাঃ পজয়াউর রিমান পনিার উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭২০৬ 01735303107 স্বিন রায় 01719663531

339 পমাাঃ সালাম প্রামাপনক মৃত প ালাম সনরায়ার মপিলা গৃপিনী প াবরনাদা ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

340 পমাাঃ মিানেম পমাল্যা পমাাঃ মিম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ১৯৯০৫৫১৬৬৮৪০০০২২৫ 01859873034 স্বিন রায় 01719663531

341 মুক্তার পমাল্যা রানিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৪০৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

342 পমািা: নারপ ি িারপ ন সাইফুর রিমান পমাল্যা মপিলা নাও াং া 2 রাজাপুর 5516684598870 1744744001 স্বিন রায় 01719663531

343 পমাাঃ সামনিল পমাল্যা মৃত রুনিাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১৯০ 01988538714 স্বিন রায় 01719663531

344 রবীন্দ্রনাথ পবশ্বাস রনমশ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯১৭২ 01718089052 স্বিন রায় 01719663531

345 কৃষ্ণ কুমার পবশ্বাস পচএরঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯১৫৫ 01766161878 স্বিন রায় 01719663531

346 পমাাঃ মুপজবর পশখ পমাাঃ জপলল পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৫১২ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

347 পশবনাথ রায় সুনরন্দ্র নাত রায় পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৯৫১ 01719486252 স্বিন রায় 01719663531

348 পমািাাঃ নবীরন পনিা পমাাঃ তািােদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৪৭৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

349 জয়ন্ত মজুমদার পনপখল মজুমদার পুরুষ নাও াং া 2 রাজাপুর 7802873450 1784416048 স্বিন রায় 01719663531

350  ক্ত প্রসাদ মজুমদার  নবশ চন্দ্র মজুমদার পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৭১১ 01753050267 স্বিন রায় 01719663531

351 পমাাঃ মপিয়ার মন্ডল পমাাঃ রানশদ মন্ডল পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১৬২ 01706546649 স্বিন রায় 01719663531

352 ফুলজান পমজানুর রিমান মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১৮৮ 01859873035 স্বিন রায় 01719663531

353 কপনকা খাতুন পমাাঃ মপজদ পশখ মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ১৯৮৮৫৫১৬৬৮৪০০০০৬৩ 01739696196 স্বিন রায় 01719663531

354 পমাাঃ চুন্নু পশখ পমাাঃ মতনলব পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ১৯৯০৫৫১৬৬৮৪০০০১২৩ 01935162617 স্বিন রায় 01719663531

355 রবীন্দ্রনাথ পশকদার মৃত যতীন্দ্র নাথ পশকদার পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৩০৬ 01920118701 স্বিন রায় 01719663531

356 পমাাঃ পশয়াব পশখ পমাাঃ রপশদ পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯০০৮ 01760288533 স্বিন রায় 01719663531

357 পশফালী রানী অপধকারী কাপলিদ অপধকারী মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯০৭২ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

358 পমািাাঃ রুিালী খাতুন পমাাঃ তকব্বর পশখ মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৫৪৬ 01937236929 স্বিন রায় 01719663531

359 হুমায়ন পবশ্বাস আ: ওয়াদুদ পবশ্বাস পুরুষ পনতযানন্দপুর 8 রাজাপুর 5516684605823 1405650024 স্বিন রায় 01719663531

360 পমাাঃ িায়দার পশখ পমাাঃ আাঃ িাপকম পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর 5516684598882 01405112832 স্বিন রায় 01719663531

361 পমাাঃ নুরুল ইসলাম পমাাঃ দপললিী পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৫১৫ 01990540108 স্বিন রায় 01719663531

362 পমাাঃ আয়ুব পমাল্যা পমাাঃ ফুল পময়া পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৪২৮ 01997752921 স্বিন রায় 01719663531

363 পমাাঃ কদর পবশ্বাস পমাাঃ আসাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৪৩৬ 01727954793 স্বিন রায় 01719663531

364 পজয়াউর রিমান পবশ্বাস িাপববার পবশ্বাস পুরুষ পনতযানন্দপুর 8 রাজাপুর 5516684605956 1991862931 স্বিন রায় 01719663531

365 পমাাঃ নান্নু পশখ পমাাঃ ফুল পময়া পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৬৭৩ 01798043364 স্বিন রায় 01719663531

366 পমাাঃ আবুল পশখ পমাাঃ িওার পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯০৮৬ 01729826597 স্বিন রায় 01719663531

367 পমাাঃ মান্নান পমাল্যা পমাাঃ িাচু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৬৯৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

368 পবউটি খাতুন পমাাঃলুৎফর রিমান মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৭৫০ 01940025124 স্বিন রায় 01719663531

369 পমাাঃ ইসলাম পশখ পমাাঃ শািাজপি পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৪৩৮ 01706556649 স্বিন রায় 01719663531

370 সালমা খাতুন পমাাঃ ফপিয়ার মন্ডল মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮২১৭ 01706546649 স্বিন রায় 01719663531



371 মলয় প্রামাপনক মৃত সুনসন প্রামাপনক পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৯৭০ 01758014743 স্বিন রায় 01719663531

372 পমাাঃ প ালাম নবী পমাল্যা পমাাঃ ইমানিী পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১৪৩ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

373 পমাাঃ জপির পমাল্যা পমাাঃ দপবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯১৫২ 01766161878 স্বিন রায় 01719663531

374 পমাাঃ পজয়ারুল খান পমাাঃ শুকুর খান পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯২৫৪ 01833836779 স্বিন রায় 01719663531

375 আপজজার পমাল্যা মৃত ইমান উপিন পমাল্লা পুরুষ পনতযানন্দপুর 8 রাজাপুর 5516684605987 স্বিন রায় 01719663531

376 পমাাঃ জাপকর পশখ পমাাঃ আপজজার পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯০০০৫ 01747786669 স্বিন রায় 01719663531

377 পমাাঃ রাোক পশখ পমাাঃ আনলক পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮২৮৬ 01861743167 স্বিন রায় 01719663531

378 পমাাঃ রসুল পশখ পমাাঃ মানলক পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯২৯৬ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

379 পমাাঃ সাইফার পবশ্বাস পমাাঃ মকবুল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৪০২ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

380 পমাাঃ আশরাফুল ইসলাম পমাাঃ আবুল পিানসন পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ১৯৯৪৫৫১৬৬৮৪০০০১৬৮ 01843939960 স্বিন রায় 01719663531

381 পমািাাঃ পরপজয়া খাতুন পমাাঃ মান্নাফ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৩৫৬ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

382 িানয়রা পমাাঃ পদলাল উপিন মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

383 রামিদ সরকার মাখন লাল সরকার পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯১৯৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

384 পমাাঃ জপমর পমাল্যা পমাাঃ িানবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮৩৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

385 পমাাঃ িানসম আলী পশখ পমাাঃ দপললিী পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮৯৯ 01747523157 স্বিন রায় 01719663531

386 পমাাঃ পজয়াউর আলী পশখ পমাাঃ  নী পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১৬৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

387 আতাউর রিমান পবশ্বাস মৃত আবুল পিানসন পবশ্বাস পুরুষ পনতযানন্দপুর 8 রাজাপুর 5516684605883 1782560273 স্বিন রায় 01719663531

388 পমাাঃ ইকবাল পমাাঃ কুদ্দুস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৪৯৮ 01924074893 স্বিন রায় 01719663531

389 রুি কুমার লক্ষন মন্ডল পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮৪৫ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

390 পমাাঃ পফনরাজ পমাল্যা পমাাঃ রপকব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৯৬৮ 01723546023 স্বিন রায় 01719663531

391 পমাাঃ কামরুল ফপকর পমাাঃ খানলক ফপকর পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৫১৪ 01729657914 স্বিন রায় 01719663531

392 পমাাঃ প ালাম রসুল পমাাঃ প ালাম পকবপরয়া পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮০৪ 01994199816 স্বিন রায় 01719663531

393 পমাাঃ নুরুল ইসলাম ফপকর মৃত বানির ফপকর পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯০১৫ 01990540118 স্বিন রায় 01719663531

394 পমাাঃ মপনরউপিন পশখ মৃত মািােপি পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৪৫১ 01912978291 স্বিন রায় 01719663531

395
পমাাঃ আপমনুর রিমান 

পমাল্যা
পমাাঃ লাল পময়া পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯২৪৯ 01744263145 স্বিন রায় 01719663531

396 অনশাক কুমার পবশ্বাস মনরঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর 5516684598666 ০১৭৪২৪৬৯৮৪০ স্বিন রায় 01719663531

397 সুপমতা পমাকন্দ লাল মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

398 কপবর পমাল্যা সালাম পমাল্লা পুরুষ পনতযানন্দপুর 8 রাজাপুর 5516684605978 1949205456 স্বিন রায় 01719663531

399 পিাসননয়ারা বানয়পজদ মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৯৪৩৮ 01709137228 স্বিন রায় 01719663531

400 পমাাঃ নজরুল পশখ মৃত খপলল পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮০৫ 01630360445 স্বিন রায় 01719663531

401 সনপজৎ প্রফুল্লা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৬১২ 01719663520 স্বিন রায় 01719663531

402 বাবূল কুমার পবশ্বাস সুপনল কুমার পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৫০৫ 01946590226 স্বিন রায় 01719663531

403 পপ্রম কুমার পবশ্বাস আশুনতাষ পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৯৬৯ 01734639738 স্বিন রায় 01719663531

404 পমা: শামীম পিানসন পমা: িানদক পশখ পুরুষ বনগ্রাম 3 রাজাপুর 7804321268 1729181916 স্বিন রায় 01719663531

405 পমা: পমজানুর রিমান পমা: মতনলব পমাল্যা পুরুষ বনগ্রাম 3 রাজাপুর 8712347973 1776708779 স্বিন রায় 01719663531

406 রব্বানী মকবুল পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৩১২ 01846068973 স্বিন রায় 01719663531

407 িারুন পবশ্বাস দপললিী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৭৬৩ 01860774619 স্বিন রায় 01719663531



408 মন্নু পশখ নুরুল পশখ পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৩৪৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

409 পমাবানরক পমাল্যা মৃত সামাদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৭১৯ 01621330927 স্বিন রায় 01719663531

410 পসরাজুল আনতার আলী পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮৫৬ 016284775207 স্বিন রায় 01719663531

411 পসমা খাতুন পরিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯২৮১ 01914580483 স্বিন রায় 01719663531

412 জািাঙ্গীর পবশ্বাস পসপিক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮১৫৫ 01750816580 স্বিন রায় 01719663531

413  ফ্ফার রপফক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৩৬৩ 01724906771 স্বিন রায় 01719663531

414 প্রকাশ পবশ্বাস মৃত িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৬৭৮ 01986245484 স্বিন রায় 01719663531

415 পমা: জািাঙ্গীর মৃধা পমা: তািাজত মৃধা পুরুষ বনগ্রাম 3 রাজাপুর 19925516684000100 1724240438 স্বিন রায় 01719663531

416 পমাাঃ রপফক পবশ্বাস পমাাঃ নুরুল পবশ্বাস পুরুষ রাজিা রাজাপুর 5516684602147 স্বিন রায় 01719663531

417 জুপতকা পবশ্বাস মন্টু পবশ্বাস মপিলা রাজিা রাজাপুর 5516684601962 01812239595 স্বিন রায় 01719663531

418 অপ মানুয মজুমদার প ালানাথ মজুমদার পুরুষ ব্যবসা নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৮৪৫৯৯ 01751682879 স্বিন রায় 01719663531

419  ননশ চন্দ্র পবশ্বাস পননরাধ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৮৫৯৯১১০ 01775766469 স্বিন রায় 01719663531

420 মাপনক কাজী রপিম কাজী পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮২৫৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

421 পমা: ইউনুচ পমাল্যা পমা: পনয়াল উপিন পমাল্যা পুরুষ রাজিা 4 রাজাপুর 5516684602240 1727141159 স্বিন রায় 01719663531

422 আপকদুল ইসলাম মপমন পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৮৫৩ 01928575650 স্বিন রায় 01719663531

423 পজািনা িঙ্কজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯২৪৬৮ 01910365040 স্বিন রায় 01719663531

424 শ্যামল পবশ্বাস মৃত রাম চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ রাজিা 4 রাজাপুর 5516684602480 1832445996 স্বিন রায় 01719663531

425 পমা: লাল পময়া পমা: মকনিদ পমাল্যা পুরুষ রাজিা 4 রাজাপুর 5516684601515 1775561845 স্বিন রায় 01719663531

426 পমািাাঃ িার ীন খাতুন পমাাঃ মুকুরল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৭৬৯ 01833836779 স্বিন রায় 01719663531

427
পমাাঃ মপিয়ার রিমান 

পবশ্বাস
মৃত আব্দুল িাপকম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৭৬৫ 01845144987 স্বিন রায় 01719663531

428 পমািাাঃ লাইলী পমাাঃ লা লু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০০৬২ 01740914623 স্বিন রায় 01719663531

429 পমাাঃ বাবু ফপকর মৃত প ালাম কানদর ফপকর পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০১৭১ 01821900852 স্বিন রায় 01719663531

430 শিরা খাতুন পমাাঃ জামাল ফপকর মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৩২৪ 01821700852 স্বিন রায় 01719663531

431 পমাাঃ ইউনুচ ফপকর পমাাঃ পমাতানলব ফপকর পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৩২৩ 01762445115 স্বিন রায় 01719663531

432 পমাাঃ রাজু ফপকর পমাাঃ মপতয়ার ফপকর মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৬৮৮ 01881444658 স্বিন রায় 01719663531

433 পমািাাঃ মননায়ারা িার ীন পমাাঃ ততনয়ব পবশ্বাস পুরুষ গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৮৯৬২ 01874108317 স্বিন রায় 01719663531

434 পমাাঃ কামাল পমনন পমাাঃ পিয়ার আলী পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৩৫৪ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

435 পমা: পনল পময়া মৃত নানদর পিানসন পবশ্বাস পুরুষ রাজিা 4 রাজাপুর 551668460147 1932635701 স্বিন রায় 01719663531

436 পমাাঃ নজরুল পমাল্যা পমাাঃনরাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০১৯০ 01842919776 স্বিন রায় 01719663531

437
পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম 

তানরক
মৃত পিপিক পসখ রাজিা রাজাপুর 19875516684000029 1624155757 স্বিন রায় 01719663531

438 পমাাঃ রপবউল ফপকর পমাাঃ জনাকব আলী ফপকর পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০০৪২ 01884415946 স্বিন রায় 01719663531

439 পমাাঃ জুনয়ল পমাল্যা পমাাঃ সুরমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৮০৮ 01987047874 স্বিন রায় 01719663531

440 পমাাঃ পফনরাজ পশকদার পমাাঃ আপজম পশকদার পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৪১০ 01866866976 স্বিন রায় 01719663531

441 পমাাঃ মািফুজার পমাাঃ পতাতা পশখ পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৩৮২ 01704646069 স্বিন রায় 01719663531

442 পমাাঃ পমাতানলব পশখ পমাাঃ সুরত পশখ পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৭২৫ 01715488139 স্বিন রায় 01719663531

443 পমাাঃ আপজম পমাল্যা পমাাঃ মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০১০০ 01765181850 স্বিন রায় 01719663531



444 পদানলনা আকবর পশখ মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৩৯৮ 01753761010 স্বিন রায় 01719663531

445 তারা পবপব পমাাঃিানরজ পশখ মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৬১৭ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

446 পমাাঃ নপজর খান পমাাঃ ইনিার আলী খান পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৭৯০ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

447 পজনলখা পব ম পমাাঃ মুন্নাি পশখ মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০০৯৫ 01770314564 স্বিন রায় 01719663531

448 পমাাঃ বাদশা ফপকর পমাাঃ জনয়নপিন পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৩৭২ 01770614564 স্বিন রায় 01719663531

449 দপবর মনছুর পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০২৪৮ 01754736227 স্বিন রায় 01719663531

450 পমাাঃ সা র পবশ্বাস মৃত আলাউিীন পবশ্বাস পুরুষ রাজিা রাজাপুর 5516684602101 01887293203 স্বিন রায় 01719663531

451 পমাাঃ আবজাল মিেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০২৭৮ 01753688257 স্বিন রায় 01719663531

452 পমািাাঃ জপরনা খাতুন পমাাঃ পমন্টু িাওলাদার মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০২৪১ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

453 রপিমা পব ম পমাাঃ বকুল পশখ পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০২৮৯ 01993555191 স্বিন রায় 01719663531

454 পমাাঃ তসয়দ আলী পমাাঃ জহুর পমাল্যা পুরুষ রাজবনগ্রাম 2 রাজাপুর 5516684598700 01780547617 স্বিন রায় 01719663531

455 পজসপমন পমাাঃ সা র পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৯২০ 01725555882 স্বিন রায় 01719663531

456 পমা: িারুন অর রপশদ পমা: িাপববুর রিমান পুরুষ রাজাপুর 7 রাজাপুর 2354493260 1796388339 স্বিন রায় 01719663531

457 পজািরা খাতুন পমাাঃ দুলাল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০২৪৩ 01987047074 স্বিন রায় 01719663531

458 পমািা: পরখা পব ম পমা: জয়নুল আনবদীন মপিলা রাজাপুর 7 রাজাপুর 5516684599723 1311862549 স্বিন রায় 01719663531

459 পমািাাঃ িাপমদা খাতুন পমাাঃ জনজ িাপববুর রিমান মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৫৪৩ 01758470178 স্বিন রায় 01719663531

460 পমাাঃ ফপিয়ার ফপকর পমাাঃ আজ ার ফপকর পুরুষ গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৪৫ 01735276685 স্বিন রায় 01719663531

461 কাজল সরকার মৃত িঞ্চানন সরকার পুরুষ রাজাপুর 7 রাজাপুর 5516684600820 1826013641 স্বিন রায় 01719663531

462 পমাাঃ আয়ুব পিানসন পমাাঃ আপমর পিানসন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩৯০ 0178918908 স্বিন রায় 01719663531

463 উবাইদুল্লাি পসকদার পমা: কপবর পসকদার পুরুষ রাজাপুর 7 রাজাপুর 1954413855 1745650710 স্বিন রায় 01719663531

464 সাইফুল পজায়ািার ইয়াকুব পজায়ািার পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 4721704402611 1753689650 স্বিন রায় 01719663531

465 পমাাঃ অপলয়ার পশখ মৃত িপববর পশখ পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৭৭৬ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

466 পমাাঃ আতাউর সদ ডার পমা: মন্টু সদ ডার পুরুষ রাজাপুর 7 রাজাপুর 8203298982 1843441465 স্বিন রায় 01719663531

467 পমাাঃ মপনরুল পমাাঃ নবু সদ ডার পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০১১৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

468 পমা: আবুল জুমদার পমা: পরাকন জুমদার পুরুষ রাজাপুর 7 রাজাপুর 5516684599968 1952104486 স্বিন রায় 01719663531

469 সাথী রানী সরকার কুমদ সরকার মপিলা রাজাপুর 7 রাজাপুর 1921716609 1943198929 স্বিন রায় 01719663531

470 পমা: কানসম পমাল্যা মৃত পখারনশদ পমাল্যা পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597767 1319988466 স্বিন রায় 01719663531

471 রপফক পরাকমান পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৪০২ 01624153757 স্বিন রায় 01719663531

472 আকপলমা খাতুন পমাসনলম ফপকর মপিলা রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597763 1791137104 স্বিন রায় 01719663531

473 রাপকব পমাল্যা আনিার উপিন পমাল্যা পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 5516684597503 1735425452 স্বিন রায় 01719663531

474 পমাাঃ ওপিদ পমাল্যা পমাাঃ অপলয়ার রিমান পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৭৩৯২ 01754736272 স্বিন রায় 01719663531

475 পমাাঃ আবু বক্কার পমাল্যা মৃত প ালাম মওলা মপিলা গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৬৭৭ 01726507160 স্বিন রায় 01719663531

476 পমাাঃ আনতার আলী মৃত ইউসুব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০ 01821886431 স্বিন রায় 01719663531

477 পমাাঃ আবু বক্কার পমাল্যা মৃত পফলু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২২৬৬ 01726914041 স্বিন রায় 01719663531

478 পমাাঃ জাফর মৃত বরকত পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০ 01918107529 স্বিন রায় 01719663531

479 পমা: নাজমূল িাসান পমাল্যা মৃত আনিার উপিন পমাল্যা পুরুষ রাড়ীখালী 1 রাজাপুর 19945516684000100 1819081684 স্বিন রায় 01719663531

480 পমাাঃ জানকর পবশ্বাস মৃত পসপিক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২১৭৬ 01767496748 স্বিন রায় 01719663531

481 পমাাঃ মইনুর পবশ্বাস পমাাঃ জয়নাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২১৮৮ 01839467366 স্বিন রায় 01719663531



482 পমাাঃ রুনিাল আপমন পমাাঃমািাবুর রিমান পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৫৬৭ 01765427611 স্বিন রায় 01719663531

483 পমাাঃ কৃষ্ণ প ািাল প াস্বামী মৃত কানাই সািা পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২১১৫ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

484 পমাাঃ পমন্টু কুমার িাড়ই পমাাঃ অধীর কুমার িাড়ই পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৬১১ 01708625576 স্বিন রায় 01719663531

485 পমাাঃ মপনরুল পশখ পমাাঃ আপতয়ার পশখ পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩২৩ 01710268254 স্বিন রায় 01719663531

486 পমাাঃ ফপিয়ার পমাল্যা পমাাঃ মনয়ন উপিন পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩৬৪ 01857067252 স্বিন রায় 01719663531

487 পমাাঃ সন্নসী সরকার মৃত ঝনরা সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬১৪৯৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

488 পমাাঃ রপকব পমাাঃ দপললউপিন পশখ পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩০৩ 01784885939 স্বিন রায় 01719663531

489 পমাাঃ মুনজুর পমাল্যা মৃত আনয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩৫৯ 01743991461 স্বিন রায় 01719663531

490 চায়না রানী পনমাই সািা মপিলা গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৫৭৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

491 পমাাঃ পমরাজ পমাল্যা পমাাঃ সাইদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩৩১ 01736896034 স্বিন রায় 01719663531

492 পমাাঃ িাপফজার পবশ্বাস মৃত মপমনিীন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২১৩২ 01710603917 স্বিন রায় 01719663531

493 পমাাঃ পমজানুর রিমান পরাকমান মৃধা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৯২ 01687330676 স্বিন রায় 01719663531

494 শুকুমার কুমার সরকার মৃত ননরন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৫৩৭ 01745487803 স্বিন রায় 01719663531

495 অরুন কুমার রায় মৃত যতীন্দ্র কুমার রায় পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৮৩ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

496 পমাাঃ কুদ্দুস পমাল্যা পমাাঃ নপিাল উপিন পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৫৫ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

497 পমাাঃ সুবাস মজুমদার মৃত পবনায়ারী মজুমদার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮০১ 01714871684 স্বিন রায় 01719663531

498 পমাাঃ ওিাব পমাল্যা পমাাঃ রানশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৬০৪ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

499 পমাাঃ ন্নানু পমাল্যা পমাাঃ লুৎফর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ১৯৯১৫৫১৬৬৮৪০০০১৯১ 01714871684 স্বিন রায় 01719663531

500 পমাাঃ পরজাউল পবশ্বাস মৃত বপদর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০১৬ 01872275973 স্বিন রায় 01719663531

501  টিটু কুমার মালী সুনসন কুমার মালী পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৪৫৫৫ 01730893262 স্বিন রায় 01719663531

502 পমাাঃ িান্নু পময়া পমাাঃ সামনিল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৬১২৫ 01920950793 স্বিন রায় 01719663531

503 পমািা: িার ীনা পমা: িানদক পশখ মপিলা কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684602705 1745675655 স্বিন রায় 01719663531

504 পমাাঃ জাপিদুল ইসলাম পমাাঃ পসপিক পশখ পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৩৮২ 01938692592 স্বিন রায় 01719663531

505 পলংকন সরকার মৃত মাপনক চন্দ্র সরকার পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ১৯৯৩৫৫১৬৬৮৪০০০০০৭ 01753429774 স্বিন রায় 01719663531

506 পমাাঃ ওপিদ পমাাঃ মান্নান পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৪৬৮ 01762192645 স্বিন রায় 01719663531

507 সঞ্জয় সরকার মৃত মধুসূধন সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৯২ 01724028773 স্বিন রায় 01719663531

508 শ্যামল সরকার মৃত সূয ড কান্ত সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৬৬ 01755410013 স্বিন রায় 01719663531

509 রাম কৃষ্ণ সরকার মৃত রনপজৎ সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৯২৪ 01704625276 স্বিন রায় 01719663531

510 সাধন কুমার পবশ্বাস মৃত শুমু্ভ পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২২৭৬ 01866427995 স্বিন রায় 01719663531

511 রপবন সরকার মৃত সুনদব সরকার পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৯৪০ 01623984223 স্বিন রায় 01719663531

512 পমাাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাাঃ িবুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৫৩০ 01714871684 স্বিন রায় 01719663531

513 আসমা খাতুন মপতয়ার কাজী মপিলা গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৪২২ 01762179989 স্বিন রায় 01719663531

514 পমাজাম কাজী  মৃত পিানয়দ কাজী পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৪১৯ 01925366842 স্বিন রায় 01719663531

515 পমাাঃ পসপিক পমাল্লা পনয়াল উিীন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৯৪৫৫১৬৬৮৪০০০০৮৯ 01984625926 স্বিন রায় 01719663531

516 পমাাঃ কানসম কাজী মৃত িনয়দ কাজী পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৬৯০ 01944838169 স্বিন রায় 01719663531

517 পমাাঃ পমটুর পবশ্বাস  পমাাঃ কালাম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৯৭৫৫১৬৬৮৪০০০০০৯ 01861787339 স্বিন রায় 01719663531

518 শ্রীবাস কুমার সরকার মৃত সূয ডকান্ত সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৬৯ 01745450575 স্বিন রায় 01719663531

519  সাধনা সািা অমল কুমার সািা পুরুষ গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৭৮২ 01777428558 স্বিন রায় 01719663531



520 পমাাঃ আব্দুল জব্বার পমাল্যা মৃত পরাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৫০৩ 01716836563 স্বিন রায় 01719663531

521 পমাাঃ শওকত আলী পমাাঃ মপতয়ার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ১৯৮৩৫৫১৬৬৮৪০০০০০৯ 01760787075 স্বিন রায় 01719663531

522 শ্রীবাস প্রামাপনক মৃত প্রমথনাথ প্রামাপনক পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৯৪৯ 01843930665 স্বিন রায় 01719663531

523 রাজকুমার িাড়ই অপধর িাড়ই পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৩৫ 01708625576 স্বিন রায় 01719663531

524 পবনয় কুমারিাড়ই সতীশ চন্দ্র িাড়ই পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৩০ 01708625576 স্বিন রায় 01719663531

525 পমাাঃ সনলমান পশখ পমাাঃ িারুন পশখ পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩২৫ 01736896034 স্বিন রায় 01719663531

526 অপনমা সরকার অপসম সরকার মপিলা কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৪২৬ 01731576971 স্বিন রায় 01719663531

527 পমাাঃ সানিব আলী পমাাঃ কালাম পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৫৬৫ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

528 পমা: কপরম খান মৃত পমামনরজ খান পুরুষ কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684603429 1732287381 স্বিন রায় 01719663531

529 পমরা সািা  পনতাই সািা মপিলা গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ১৯৯১৫৫১৬৬০১৬১৫ 01720141165 স্বিন রায় 01719663531

530 পকামল চন্দ্র সরকার মৃত পনতাই চন্দ্র সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৬১ 01708625576 স্বিন রায় 01719663531

531 পমািাাঃ পমলপনা থাতুন মৃত ওপলয়ার মপিলা গৃপিনী রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৭৭ 01995051406 স্বিন রায় 01719663531

532 পমাাঃ আপজজার রিমান পমাাঃ পমাকনিদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৫১১ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

533 পমাাঃ আইয়ুব পমাল্যা মৃত আব্দুল িাপকম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৩৫৫ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

534 আব্দুল  ফ্ফার পমাল্যা মৃত পমাকনিদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৬৯২ 01718852701 স্বিন রায় 01719663531

535 আকাশ সরকার মৃত অতুল চন্দ্র সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৩৭৪ 01739036163 স্বিন রায় 01719663531

536 পমাাঃ রপফক পবশ্বাস পমাাঃ নুরুল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২১৪৭ 01830795616 স্বিন রায় 01719663531

537 ইয়াকুব রিমান পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৫১৫ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

538 িপরনতাষ কুমার মন্ডল পবষ্ণুিদ মন্ডল পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৯১৬ 01855780325 স্বিন রায় 01719663531

539 শুবল কুমার দাস সনন্তাষ কুমার দাস পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৭৯৬ 01780305882 স্বিন রায় 01719663531

540 প্র াষ সরকার মৃত সূয ডকান্ত সরকার পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৮৬০ 01731576971 স্বিন রায় 01719663531

541 পমাাঃ পনজাম পমাল্লা পমাাঃআপলম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২৭৬ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

542 পমাাঃ শপরফূল ইসলাম পমাাঃ ইসলাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৯৩৫৫১৬৬৮৪০০০০৬৮ 01846908763 স্বিন রায় 01719663531

543 পমাাঃ মিানেল পমাল্যা মৃত মপমন ইপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৮৩৫ 01863506397 স্বিন রায় 01719663531

544 পমাাঃনবীর পিানসন পবশ্বাস মৃত ঈমান উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩১৪৮ 01753452032 স্বিন রায় 01719663531

545 পমাাঃচুন্নু পবশ্বাস িাপলম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২৩২ 01745650661 স্বিন রায় 01719663531

546 পমাাঃ আবুল পময়া মৃত ইউসুব পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২৬৬ 01856254179 স্বিন রায় 01719663531

547 পমাাঃ জাপিদ পময়া পমাাঃ িারুন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ১৯৮৮৫৫১৬৬৮৪০০০০৬৩ 01926612800 স্বিন রায় 01719663531

548 পমাাঃআলাউপিন পবশ্বাস পমাাঃ তজুব্বার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২০৭ 01749049142 স্বিন রায় 01719663531

549 পমাাঃ রমজান আলী খান পমাাঃ আনরাজ আলী খান পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৪৫০ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

550 পমাাঃ ইশারত অলী খাঁন মৃত পরাস্তম খান পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩৫৩১ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

551 পমাাঃ আবুল কানসম পমাাঃ পবলানয়ত পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০৩২২২ 01830242320 স্বিন রায় 01719663531

552 পমাাঃ আমনজদ পমাল্লা মৃত এনদান পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কলমধরী ০৫ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২৯৩৪ 01780973153 স্বিন রায় 01719663531

553 পমািা: আনলয়া খাতুন পমা: আখতার পশখ মপিলা কলমধরী 5 রাজাপুর 5516684603061 1730253166 স্বিন রায় 01719663531

554 পমাাঃ শপরফুল পমাল্যা আজিার পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭৬৫৯ 01868357416 স্বিন রায় 01719663531

555 পমাাঃ লানয়ব আলী পমাাঃআজািার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাড়ীখালী ০১ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৭২৭৪ 01843068254 স্বিন রায় 01719663531

556 পমাাঃন ালাম রসুল পমাাঃ ওদুদ পশকদার পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮২২২ 01964572283 স্বিন রায় 01719663531

557 পমাাঃআব্দুর রউফ কাজী পমাাঃ আাঃ রিমান কাজী পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৮৬৯৭ 01777427022 স্বিন রায় 01719663531



558 পমাাঃপবল্লাল পমাল্লা পমাাঃজাফর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ১৯৮৪৫৫১৬৬৮৪০০০০০৯ 01994199816 স্বিন রায় 01719663531

559 নুরল নবী মিেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৬৭ 01749966264 স্বিন রায় 01719663531

560 পিয়াম সদ ডার আবু বক্কার সদ ডার মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০১৬০ 01881444658 স্বিন রায় 01719663531

561 পমাাঃ িারুন পমাল্যা মৃত প ালাম পিানসন পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০০৩৯ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

562 পমাাঃ জানকর পমাল্যা ইউছুব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০৩১৪ 01740021449 স্বিন রায় 01719663531

563 পমাাঃঅপলয়ার পমাল্যা  মৃত কালা পময়া পুরুষ কৃপষ বনগ্রাম ০৩ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০০১৭৮ 01703002017 স্বিন রায় 01719663531

564 আনমনা পবলানয়ত পুরুষ কৃপষ নাও াঙ্গা ০২ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯১২৮ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

565 লায়লা িার ীন পমাাঃ মপনরুল ইসলাম পুরুষ ব্যবসা রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০১৬১৩ 01719836563 স্বিন রায় 01719663531

566 ইসলাম পশখ িানশম পশখ পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৬৩ 01758777065 স্বিন রায় 01719663531

567 পমাাঃ মন্নু পশখ মৃত পমাকনিদ পশখ পুরুষ কৃপষ রাজিা ০৪ রাজাপুর ৫৫১৬৬৮৪৬০২০৩৪ 01758171195 স্বিন রায় 01719663531

568 িাইফুর মপমন উপিন পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৮৫৫৫৪৭৯ 01936112041 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

569 সাোদ রপিম পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৯৪২ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

570 আপজজুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ আড়মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ১৯৮৭৫৫১৬৬৭৩০০৩১৯৩ 0192434102 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

571 সাথায়াত লুৎফার পুরুষ কৃপষ ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯০৩৭ 01946421696 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

572 আপমর পিানসন ইসলাম পুরুষ কৃপষ ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯০৯৪ 01924343021 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

573 ফানতমা পনিাল উপিন মপিলা গৃপিনী ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬৭৩০০০০৪ 01964458629 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

574 আবু বক্কার ইউসুি পুরুষ কৃপষ ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯০৪৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

575 মননা  াজী আপজম পুরুষ কৃপষ ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯১৮৯ 01986245884 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

576 আকতার পসানিল আলী পুরুষ কৃপষ ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯১৮৭ 01924343021 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

577 আননায়ার পদনলায়ার পুরুষ গৃপিনী দীঘ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬৬৭ 01916101972 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

578 নূরমিেদ পমাসানরফ পুরুষ কৃপষ দীঘ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬৯৮ 01929648546 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

579 রপিমা ফানয়ক মপিলা গৃপিনী দীঘ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮০৬ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

580 মািাবুবুর রিমান মপতয়ার পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১৯৫ 01961129857 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

581 আ: আপলম পনিার উপিন পুরুষ কৃপষ দীঘ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৫৮০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

582 জীবন পনসা িাপফজার মপিলা গৃপিনী বল িপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯২২১ 01946175475 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

583 কানয়ম রপশদ পুরুষ কৃপষ পদ  মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৫৫১ 01936624378 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

584 পিয়ারী মৃত ওপলয়ার পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৫৬৮ 01967486285 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

585 আননায়ার িানসম পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯৮০ 01728687314 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

586 পজয়াউর রপশদ পুরুষ কৃপষ পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৫৫৬৫৮ 01936624378 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

587 বানয়াপজদ পজাির পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৮৩ 01765279991 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

588 রাপিলা পব ম সাইফুর মপিলা কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯২০৬ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

589 জপরনা পনসার উপিন মপিলা গৃপিনী ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৪৮৩ 01986245884 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

590 মপজডনা মপজবর মপিলা গৃপিনী পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬৪০ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

591 পসারাফ পমাল্যা ওিাব পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৩৬৫ 01933847141 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

592 ইয়াপসন ওসমান পুরুষ কৃপষ ঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮১৪১ 01863191646 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

593 সুলতান আবু বক্কার পুরুষ কৃপষ পদ  মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬৩৬ 01946591187 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

594 মন্টু পনিাল পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯২২ 01954661698 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

595 আবুল খানয়র ইয়াকুব পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৬৭ 01967486285 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

596 মুক্তার পিপিক পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৭৯৩ 01921910492 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



597 িনরায়ার রতন পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৯৭৯ 01964858629 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

598 মপনরুল িানশম পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯০৫ 01728687314 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

599 উসমান পশিাব পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮৭৩ 01996457684 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

600 পিকুল ইিাক পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৪৩৯ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

601 মপফজুর িনলমান পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩৪১ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

602 িাপববর আকমল পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬০৯১ 01986245905 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

603 শামনসল শুকুর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১০৫ 01934518356 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

604 পসপলম ইসমাইল পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৪৩১ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

605 উমর ফারম্নক রানশদ পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১৪১ 01986245905 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

606 জাফর আপরফ পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩৪৭ 0199233387 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

607 মপফজার আকমল পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১১৪ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

608 লা লী বাবুল মপিলা গৃপিনী চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩৪৯ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

609 পসপলনা আিাদ মপিলা গৃপিনী চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬২৯৮ 01715143298 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

610 আপমনুর তপববর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬২০২ 01985962193 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

611 মননাআলী জহুর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১৮০ 01960058325 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

612 নুরুপময়া শুকুর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১৯৭ 01934518356 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

613 মুপজবর পকপবর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬২৬১ 01936112026 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

614 রিমত পিরম্ন পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৬৯ 01936112026 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

615 িাপববর খুরনসদ পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩৮৬ 01937881247 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

616 আিাদ িাপফজার পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৪৪৫ 01713143298 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

617 শপরফুল শামচুল পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬২৫৮ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

618 িাইফুর এনিম পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩৯৮ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

619 আপলজার মুজানে্ফর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩১৩ 01920873013 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

620 ধলাপময়া তফপসর পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১০৭ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

621 ততবুর িায়ফুর পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৮৭৯ 01990501811 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

622 পিয়ারী িাপফজুর মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯৩০ 01934518364 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

623 মািফুজার আ: পিানসন পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯২৪ 01765279991 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

624 পজন্নাত তািানেদ পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯৫০ 01947629757 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

625 আলম ীর িাজী িাত্তার পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯২৯৯ 01920414427 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

626 পশফালী ইউনুচ মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৫৭৪ 01997682595 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

627 িপল ইস্রাপফল মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৩৪৪ 01935035162 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

628 পনিার দাউদ মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৮৭৬ 01933847141 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

629 আপল িাসান িামনচল পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৬২৩ 01943195979 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

630 ফানতমা িায়ফার মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯১৩ 01990501811 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

631 পিনা ফপিয়ার মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৪৫৩ 01954661698 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

632 পমজানুর মানজদ মপিলা কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৩৩০১ 01728925107 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

633 পফনরাজা নুরইসলাম মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৭৬৩ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

634 পবল্লাল উসমান পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৩৬০ 01925687442 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

635 মপনরুল আনিার পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৬১ 01933847141 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



636 আকবার কালু পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৯৭৯ 01867338266 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

637 কামাল ইউসুব পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬২৯ 01768611245 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

638 পশউপল মৃত মািফুজার রিমান মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া 5.51667E+12 01913289125 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

639 আব্দুলস্নাি  ফফার পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৪৬৪ 01867338255 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

640 মপশউর রউফ পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৩৪৯ 01940283217 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

641 বাপক পময়া িত্তার পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৯৪৯৩০৯ 01921728313 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

642 ইসিাক পনিাল পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৫৫৮ 01914750680 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

643 শুকুর  ফুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৭৩৭ 01948994719 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

644 সুপফউলস্নাি সপিদুল পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮৩৪ 01980419759 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

645 পজরু কুদ্দুস পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০২ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

646 পমাাঃ মটুক জমািার মৃত পমাকনিদ জমািার পুরুষ
নাপরনকলবাড়ী

য়া
02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646411 01990541114 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

647 তপববর পখারনশদ পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬২৭১ 01996457684 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

648 টুকু রানশদ পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১৮২ 01986245905 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

649 নপজর রানিন পুরুষ কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯২৬৯ 01921285145 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

650  ানুমপত মানলক মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৭৭ 01997682393 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

651 মাফুজা ফজর মপিলা কৃপষ মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৪১ 01195615815 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

652 পমািাাঃ পজািরা খাতুন পমাাঃ মকবুল পমাল্যা মপিলা িলাশবাড়ীয়া 04 িলাশবাড়ীয়া 5516673658711 01944324004 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

653 ফরিাদ ইস্রাপফল পুরুষ কৃপষ চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ২৬১৭২৩৯২৫০৯৭৯ 01988321022 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

654 মামুন নাপজর পুরুষ কৃপষ পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৫৯২ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

655 পসপলম িালাম পুরুষ কৃপষ পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬০৪ 01714479030 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

656 িাসান ওয়ানজল পুরুষ কৃপষ পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬৩১ 01941963574 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

657 ইমদাদুল বক্কার পুরুষ কৃপষ পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৬৩৭ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

658 ফুলপময়া মানজদ পুরুষ কৃপষ পদ মাপঝ ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৭৭ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

659 পমািাাঃ রত্না পব ম পমাাঃ আব্দুল্লাি পশখ পুরুষ বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673658531 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

660 শািাদত খানলক পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৮৮৪ 01969000988 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

661 পরানকয়া সািাদত মপিলা কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৮৮৭ 01969000988 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

662 সপফকুল জহুর পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৮৯৬ 01721524390 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

663 ইমরাজ আবু বক্কার পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৬৩১ 01919442873 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

664 শািানারা শপরফুল মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০২৪ 01951104339 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

665 িারুন কানসম পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৯৬৪ 01951104339 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

666 শপরফুল পমাসনলম পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৮৫৭ 01943167691 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

667 িাপলমা নজরম্নল মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৮৮৫ 01996207674 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

668 িাপমদ জীবন মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৮৪৫ 01996207674 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

669 পল ন পবলানয়ত পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৩০৪ 01996207674 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

670 িামচুর রউফ পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৮৯৬ 01921152508 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

671 তুপিন রিমান পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৭৮৯ 01996494312 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

672 পমাাঃ সািাবুপিন পবশ্বাস মৃত প ালাম কপবর পবশ্বাস পুরুষ যনশাবন্তপুর 03 িলাশবাড়ীয়া 5516673650122 01902991396 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

673 পিানসন কাজী মান্নান কাজী পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৭৩০ 01861791653 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



674  ফফার পরাসত্মম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৫৯০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

675 িাপফজুর রিমান পতাবানরক পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৬১২ 01912746691 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

676 পমানমনা িার ীন সানিব আলী মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৭৮৬ 01867338187 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

677 আননায়ারা িার ীন  ফফার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৪৬৮০৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

678 িাচান কাজী মান্নান কাজী পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৯২৩ 01920204265 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

679 আিাদ পমাল্যা মানজদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৪৫৮৯২ 01924779736 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

680 খাইরুল ফুল পময়া পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪০১৭২ 01919454641 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

681 এসনমাতারা আশরাফ পময়া মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৫৯৬ 01917113143 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

682 মপসয়ার রিমান ইপিস পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৮৩৩ 01986613489 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

683 শুকুর সদ ডার িাপকম সদ ডার পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৬৭৯ 01990531309 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

684 খপবর উপিন শািাদত পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০৪০৪৫ 01624678899 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

685 আলাউপিন লুৎফর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৩ 01980919231 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

686 িনবদা খাতুন সাবু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৮২৪ 01916682426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

687 পবজন বালা কালপিদ পবশ্বাস পুরুষ গৃপিনী বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬১৪২ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

688 প ৌপর রানী িপরিদ অপধকারী মপিলা গৃপিনী বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬০০৪ 01915563054 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

689 ঝরনা পব ম মপফজুর মপিলা গৃপিনী বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬০৪৭ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

690 পমাাঃ পিনকন্দার পমাল্যা পমাাঃ আাঃ খানলক পমাল্লা পুরুষ বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673658546 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

691 ইসমাইল পিানসন শামনচল িক পুরুষ কৃপষ শড়াবাপড়য়া ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০১৫৩৬৩ 01985303109 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

692 শামচুল িক িব্দুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ মান্দারবাপড়য়া ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৬০৬ 01734029290 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

693 পকবপরয়া পলাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৭৩৬৪৫৮০২ 01920204265 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

694 ইব্রািীম শপফজপিন পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৯৬৭ 01960041916 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

695 পমাাঃ আকতার ফপকর মৃত আনয়ন উপিন ফপকর পুরুষ বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673645250 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

696 পমািাাঃ রওশনারা পব ম পমাাঃ শুকুর পমাল্যা মপিলা বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673645492 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

697 ইপলয়াচ খানলক পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৩ 01919442873 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

698 বাবলু পময়া রাোক পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০৬১৭ 01986613489 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

699 ইজািার প ািাল পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৭৩৩ 01920204265 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

700 িপল পসপলম সদ ডার মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৭৪৬ 01778631834 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

701 পকানমলা নজরম্নল সদ ডার মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৯১২ 01990531509 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

702 মপনরা উচমান  পন মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৬৮৬ 01947359411 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

703 আনলকজান পমাকনিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া 01929874880 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

704 ইমারত খানলক পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৭৫৯ 01990531509 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

705 বপবতা পতজারউপিন মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৭১৮ 01920204265 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

706 জািাঙ্গীর পমাফানেল পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৩০১ 01928843680 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

707 পিানসন আলী রজব আলী পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৮২২ 01960031253 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

708 সুন্দরী নুরম্নল িক মপিলা গৃপিনী শড়াবাপড়য়া ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬১৯০ 01985303109 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

709 ইপলয়াচ সদ ডার আনয়ন উপিন পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৯১৫ 01990531509 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

710 রউফ বক্কার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫০৭৭৪৬৪০৬৭২ 01986919231 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

711 মপজদ  ফফার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া 01980419725 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

712 শপিদ আকবর পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৫০৮ 01980419725 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



713 িাপমদ মিাত্তাব পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭০২৫ 01861791653 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

714 পফনরাজ বক্কার পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০৪৫০৪ 01929086205 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

715 বািাউপিন রাোক পুরুষ কৃপষ পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫০৭৭৪০০০১৩৬ 01945413356 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

716 কল্পনা িপরিদ মপিলা গৃপিনী বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ২২২০২০৩০১০৭২০০৮৭ 01915563054 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

717 বানকলা পমাসত্মফা মপিলা গৃপিনী নারনকলবাপড়য়া ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৪২২ 01940661420 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

718 পসপলনা খাতুন পমাবানস্বর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মান্দারবাপড়য়া ০২ িলাশবাড়ীয়া 5.51667E+12 01943195979 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

719 িাপবনা শািীন মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৫৫৯ 01994094986 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

720 মুক্তার মপতয়ার পুরুষ কৃপষ  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১১ 01918598976 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

721 শরীফা পমজানুর মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৯০৭ 01996493840 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

722  ানু মন্ডল পবনয় মপিলা গৃপিনী চররামপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৩২৭ 01736555423 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

723 ফুলজান িাপখ পময়া মপিলা গৃপিনী শড়াবাপড়য়্ ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬১৮৯ 01985303109 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

724 পসপলনা মন্টু মপিলা গৃপিনী নারনকলবাপড়য়া ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৩৮৩ 01933312310 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

725 উপম ডলা  ন ন্দ্র নাথ মপিলা গৃপিনী চররামপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৩৫৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

726 শামছুন্নািার রউফ মপিলা গৃপিনী  বানীপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৮৯৬ 01954035527 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

727 িল্লবী ইপিস মপিলা গৃপিনী পদউলী ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৫৪০ 01924779736 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

728 অমনলন্দু চক্রবতী অতুল চক্রবতী পুরুষ কৃপষ বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬২৩৯ 01916569567 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

729 প ৌতম পদনজন পুরুষ কৃপষ বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬২৪১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

730 পবদুযৎ পবমল পুরুষ কৃপষ বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬০৩২ 01991995734 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

731 পবলকা শুশান্ত মপিলা গৃপিনী বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬০৮৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

732 সুনখন পযাপ ন্দর পুরুষ কৃপষ বল িপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬০৫৫ 01953773302 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

733 পমািাাঃ আনয়শা মৃত আবুল পবশ্বাস মপিলা  বানীপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673643982 01999715266 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

734 পমািাাঃ পলপল িার ীন পমাাঃ মুপজবার ফপকর মপিলা  বানীপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673643989 01913175120 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

735 মাফুজার সাইদ পুরুষ কৃপষ চররামপুর ০২ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৫৬৭ 01961142326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

736 পরনিনা শামচুর রিমান মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০২৪ 01982680453 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

737 খাইরুল আপজম উপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯৮৯ 01916379017 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

738 পনজাম আবুতানলব পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯৫৯ 01950624710 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

739 িাইফুর িব্দার পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯১৫৮ 01951909347 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

740 পমলন পমাল্যা পসনকন্দার পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯৪৩ 01950624710 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

741 শপফউপিন ইমান উপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৬ 01960031498 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

742 িানলিা কালাম মপিলা কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯১৮২ 01997147311 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

743 পমািাাঃ মপরয়ম পব ম মৃত আলতাি পিানসন মপিলা বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673645485 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

744 আননায়ারা ফুল পময়া মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৬৭০ 01935332151 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

745 পজািরা রববানী মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৭৬৩ 01983737910 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

746 জানমলা িানয়ন মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৬৮৪ 01960031498 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

747 পববী আফসার মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯২৪ 01953096216 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

748 হুপরয়া রপফকুল মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯১০৬ 01931049066 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

749 পমাতানলব অপখল উপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৬০১ 01944950416 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



750 উেল আলতাব পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১০৬৫ 01931049066 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

751 সুপফয়া পব ম িানশম মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ১৯৬৫৫৫১৬৬৭৩০০০০৬ 01917073012 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

752 জািানারা অনচন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫৪১৬৬৭৩ 01918354556 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

753 ফপজলা জহুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৭৩ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

754 রানবয়া আইয়ুব মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ১৯৭৮৫৫১৬৬৭৩০০০০০৮ 01757099513 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

755 জািানারা জয়নাল মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৬৩২ 01778631834 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

756 জপরনা ওনমদ মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৮২৬ 01983737910 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

757 কানশম িনলমান পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৭২৪ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

758 আইয়ুব ঈমান উপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৭২৯ 01917073012 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

759 পমাসনলম মুনছুর পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৭৫০ 01863490853 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

760 পমাাঃ চুন্নু পময়া মৃত আব্দুর রাোক পমাল্য পুরুষ বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673658513 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

761 রওশন আনয়ন উপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৮৩৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

762 পজনলন পব ম ওনিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ 01915515860 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

763 িান্নু পসাবিান পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৭৬৮ 01937517523 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

764 কতুরী পতারফান মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৮১১ 01718851326 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

765 পসপলনা নুর মিেদ মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৪৫০ 01933185537 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

766 শাপিদা প ালাম রববানী মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১১৩৮ 01934541097 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

767 মাকু পময়া মানলক পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬২৪৫ 01985303109 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

768 মুশানরফ আয়নাল পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১২০০ 01767393937 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

769 কামাল আবু িাইপয়দ পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬১৮৫ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

770 জালাল সুলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১২৫৫ 01995777391 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

771 পলচু িাপবব মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৪৩০ 01948585596 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

772 নুরম্ন পময়া প ালাম রববানী পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১১৪৯ 01934541908 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

773 নানয়ব আলতাব পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১১৭৪ 01780305542 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

774 পরপমলা কুদ্দুস মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১১৩৫ 01998287334 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

775 জালাল িাঞ্জু পুরুষ গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১১৪৮ 01944250936 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

776 রুিসী ওবায়দুর মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০২১৪ 01998287334 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

777 শাপিদা পব ম পসাবািান মপিলা কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১১৪২ 01961945846 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

778 আপতয়ার শুকুর পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৩১০ 01929081197 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

779 আিেদ আপমর পিানসন পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১২৩৭ 01922060102 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

780 আলািী  পন পময়া মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯৪৩৬ 01923077813 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

781 পমাাঃ ইপিস পমাল্যা পমাাঃ ইউনুস পমাল্যা পুরুষ কাপলশংকরপুর 09 িলাশবাড়ীয়া 5516673657396 01920275624 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

782 পিনলনা িানরজ মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯২০৫ 01937517523 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

783 নািাবা রপশদ মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৪১৯ 01952442128 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

784 আপম্বয়া রপফকুল মপিলা গৃপিনী উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৩৬৪ 01916664167 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

785 মপফদুল আনলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১৪০ 01948585596 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

786 সপলম পমাল্যা আপবর পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৬৩৮ 01778631834 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

787 িানশম ইমান উপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯১৯৩ 0197383910 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



788 শািানাজ নানয়ব আলী মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৫৫২ 01778631834 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

789 আপমনুর আলতাব পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৭৩৩ 0198373910 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

790 হুমায়ুন কাঞ্চন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯১৮০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

791 ফুলজান পব ম আাঃ িাপলম পময়া পুরুষ বলরামপুর 07 িলাশবাড়ীয়া 5516673340111 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

792 মামুন পশখ প ালাম রসুল পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০১২৬১৯ 01944950416 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

793 অমনরশ মিানদব পুরুষ পদনমজুর িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৫৬৬ 01710016282 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

794 আবুল খানয়র ইয়াপসন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৬৩৭ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

795 পমাাঃ আক্কাস ফপকর মৃত পতজার উপিন ফপকর পুরুষ পবলপবলা 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646455 01925431179 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

796 পমাাঃ শািজািান পমাাঃ ফজনলয়ার রিমান পুরুষ কাপলশংকরপুর 09 িলাশবাড়ীয়া 19765516673657780 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

797 কাইয়ুম রতন পুরুষ পদনমজুর িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৫৪৫ 01840786929 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

798 পমাাঃ ওমর ফপকর মৃত আাঃ মানজদ ফপকর পুরুষ পবলপবলা 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646275 01995051760 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

799 িাপবনা লপতফ মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৬৯৩ 01935332151 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

800 রানসল িাপসয়ার পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯৭২ 01913873862 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

801 আতর আলী িনলমান পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৮১৮ 0198373910 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

802 প ালািী আননায়ার মপিলা কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৭৮২ 01995449107 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

803 এনরান পব ম সবুর পমাল্যা মপিলা কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৪৪৬ 01955785381 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

804 ফরিাদ ফুল পময়া পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১০৭০ 01956458279 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

805 ইকরামুল পসপিক পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১০৪৩ 01917073012 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

806 পমািাাঃ আনারপত পমাাঃ পরাস্তাম পমাল্যা মপিলা পবলপবলা 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646287 01404234914 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

807 আপখরন পনসা পরাকন মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৭০০ 01971710014 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

808 সুপিয়া পব ম রপফউপিন মপিলা কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৬০৫ 01714413070 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

809 পমািাাঃ আনপজরা খাতুন মািমুদ পমাল্যা মপিলা পবথুড়ী 06 িলাশবাড়ীয়া 8220858131 01990707139 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

810 পমাাঃ নুর ইসলাম পমাাঃ  াফফার পমাল্যা পুরুষ  পরান র 08 িলাশবাড়ীয়া 551667365821 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

811 পসালাইমান িানয়ন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৭৭৭ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

812 তপববর পমনির পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৭২১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

813 রানী পবশ্বাস কানাইলাল মপিলা গৃপিনী িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৫৩৫ 01778631834 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

814 পমািাাঃ র্পল খাতুন মৃত িাপববর পমাল্যা মপিলা পবথুড়ী 06 িলাশবাড়ীয়া 5516673654819 01997816822 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

815 জামাল আপিরপি পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৭৬৪ 01784617709 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

816 আপমরুল শপফজপিন পুরুষ কৃপষ িলাশবাপড়য়া ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ ০১২৫৮৮ 01960031498 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

817 নুরুোমান আলাউপিন পুরুষ কৃপষ উথালী ০৪ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৭ 01780305542 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

818 অরপবন্দু পবশ্বাস মৃত মাখন লাল পবশ্বাস পুরুষ বনগ্রাম 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673651706 01918047429 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

819 শুকুরন নবীর মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০১৬ 01965443549 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

820 রানবয়া সামচুর মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪২৭২ 01960464054 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

821 কনমলা শািাবুপিন মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৪৩৬৪৪১১৪ 01917948096 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

822 শাপিনুর রিমান বাদশা পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৭৫৯ 01921937032 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

823 ইয়াসপমন ফপচয়ার মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১৭৭ 01836309236 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

824 র্াপলয়া আজ র মপিলা পদনমজুর পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১০১ 01824141708 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

825 পলপিকা পবারিান মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১২৫ 01992231048 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



826 জািানারা মািাবুবুর মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০৫৫ 01924855843 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

827 িপবরন পনসা পমাসািাক মপিলা পদনমজুর পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০৯৬ 01833667824 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

828 পশপরনা চুন্নু মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৭৩৬৪৪২০১ 01786392589 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

829 সুনখন চন্দ্র পসকদার মৃত পযাপ পন্দর পসকদার পুরুষ বল িপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646055 01953773302 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

830 সালাউপিন বপির পুরুষ  যান চালক পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৪১১৪৭৪১৩৯৮৭৫৩ 01935658677 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

831 বাকা সাম পসখ পুরুষ  যান চালক পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৯৪১ 01738219232 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

832 বাচ্চু পমপমন পুরুষ  যান চালক পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৭৮৪ 01995053109 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

833 মননায়ারা পসপলম মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০৮৭ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

834 আবজাল নপবর পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০১৭ 01965443549 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

835 পিরু চানপময়া পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৩০৮ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

836 বড়ুপবপব আপমন মপিলা কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৬০৫ 01917948096 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

837 চায়না জনয়ন মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৬০৩ 01961142689 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

838 পলয়াকত পরাকমান পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৬৪৪০ 01855582732 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

839 পল ন পলয়াকত পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৫০ 01982406291 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

840 জহুর ইমানপি পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৩৬৫ 01838384068 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

841 পসকন আবুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৯৯৯ 01721671361 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

842 সাচ্চু চান পুরুষ  যান চালক পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৬৩৭ 01980750089 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

843 পমাাঃ চুন্নু পবশ্বাস মৃত কওিার পবশ্বাস পুরুষ বল িপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646063 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

844 ফারুক পময়া রসত্মম পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১৩০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

845 িারুন আদম পুরুষ  যান চালক পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৩৬৫ 01917288996 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

846 রপব আ: িক পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৯০২ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

847 রুপবয়া মধু পুরুষ গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৫৯৮ 01931813927 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

848 নুরুল ওয়াদুদ পুরুষ পমস্ত্রী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৬০০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

849 পনম ডল কুমার পচৌধুরী মৃত নৃনিন্দ্রনাথ পচৌধুরী পুরুষ বল িপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646218 01817345126 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

850 হুপরয়া প ালাম নপব মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০৩৯ 01715365139 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

851 সাপিদুল রপফউপিন পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৩২০ 01935033516 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

852 আননায়ারা পবলানয়ত মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০০৫ 01920882426 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

853 সাথাওয়াত তািানেত পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৫৮৮ 01933189390 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

854 পমাাঃ মন্নু পময়া মৃত আব্দুর রাোক পমাল্য পুরুষ বলরামপুর 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673658512 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

855 আপমনুর পমাসত্মফা পুরুষ  যান চালক পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৫০১ 01837462368 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

856 নাপসরুল িানসম পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৫৩৭ 01758482891 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

857 শির আলী দ ীর পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০১৭৩৬৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

858 পমাসনলম রাঙািানচা পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

859 রতন এবন সদ ডার পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১৯৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

860 পরপজয়া পসরাজ মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০১০ 01777428983 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

861 আক্কাচ আলী রপশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫০৩৩ 01922713310 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

862 সাপিদা পব ম কানদর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৪৯৩ 01991981416 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

863 নারপ স পব ম উপজর পমাল্যা মপিলা কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ২৬১৩৮৬৯০৫২১৬০ 01991981416 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

864 রপফকুল জহুর পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৪৯১ 01838384064 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



865 পমাাঃ মন্টু পমাল্যা মৃ দপলল উপিন পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673659030 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

866 ফারুক পমাল্যা পমাাঃ নুর আজম পমাল্যা পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673659036 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

867 পমাাঃ ইবনুল কানয়স মৃত আবু তানলব পমাল্লা পুরুষ মণ্ডল াতী 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673647291 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

868 মপতজান সামাদ মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৩৩১ 01954929645 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

869 আজাদ পতলাি পিানসন পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৯২০ 01992520214 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

870 পমাাঃ সাকাওয়াত পিানসন পমাাঃ আব্দুর রিমান পমাল্যা পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 82528516739 01942082519 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

871 পরামানা সালাম মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১৪৪ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

872 িাপলমা জহুর মপিলা গৃপিনী রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৯৯৬ 01735118422 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

873 মাফুজার আ: িক পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৬৫৭ 01980919634 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

874 ইয়াকুব রউফ পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৫৫৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

875 মুরাদ পসনকন্দার পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৪৩০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

876  রীব পিানসন আ: শুকুর পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১২৯ 01775221285 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

877 আলাউপিন জহুর পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬১৫০২৮ 01981672097 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

878 পকাবাদ ইসলাম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৮৪৮ 01867338176 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

879 লুৎফর লপতফ পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৪২৬ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

880 জুনয়ল বাবুল আক্তার পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৩১২ 01940282926 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

881 বাবু পময়া পমজবাি পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১০৩ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

882 শ্রীকান্ত পবশ্বাস কাপঞ্চরাম পবশ্বাস পুরুষ মধুপুর 03 িলাশবাড়ীয়া 5516673653499 01881358290 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

883 নুরআলম আ: আপল পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৯৮৬ 01959716795 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

884 নুরুোমান সুলতান পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৩৭৫ 01762399502 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

885 কপরম িাপববুর পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৯৮৩ 01918049902 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

886 মািাবুবুর রসুল পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫০২৫ 01998287597 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

887 মািফুজার কানশম পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫২০৫ 01984193890 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

888 িপমর পবলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৮১২ 01925944645 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

889 সমীর সমািার মৃত তশনলন্দ্রনাথ সমািার পুরুষ মধুপুর 03 িলাশবাড়ীয়া 5516673653308 01925311174 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

890 আ: শুকুর িাপফজার পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫২২১ 01955919147 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

891 নুরইসলাম সুলতান পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৩৭৮ 01934036750 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

892 পমাাঃ রপবউল ইসলাম পমাাঃ ওপলয়ার রিমান পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673647353 01939107133 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

893 দুলাল মপনরউপিন পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫১৪৯ 01996236301 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

894 আ: রিমান আওয়াল পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৯৫১ 01991920969 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

895 আদরী ইব্রিীম মপিলা গৃপিনী রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫০০৪ 01998287317 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

896 মনা পময়া (রউফ) আপনচ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৮০৪ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

897 প ালাম পমাসত্মফা আ: কপরম পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৭৪৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

898 পমািাাঃ কুলছুম খাতুন পমাাঃ খানলক খপলফা মপিলা মন্ডল াতী 07 িলাশবাড়ীয়া 5102825931 01927728707 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

899 শির আপল আনয়ন উ&&িন পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫১৮১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

900 ইমদাদুল িানরজ পুরুষ কৃপষ রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৮৫২৩৫২৩৯৫০ 01992471593 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

901 কাইয়ুম পিানসন পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৩৩১৩০৪৭২৯৩৭৬৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

902 নাপিদ সুলতানা নাপসরম্নল মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৫৭৮ 01793621626 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

903 মপরয়ম আলতাব মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৪৪ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



904 পলপলমা আপমর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৪৬০ 01925944645 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

905 পরনা ফপরদ মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৫৭১ 01919497480 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

906 পিকুল সুলতাব পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৩৩ 01947630286 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

907 পজসপমন ওবায়দুর মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৪২২ 01927139400 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

908 সপখনা সবুর মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪২৮৪ 01728953389 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

909 িপবরন পব ম নবীর পিানসন মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া 01745644662 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

910 শরীফুল আক্কাস পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪২৬৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

911 আবজাল পরাকমান পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪১২৩ 01851434379 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

912 পরানকয়া খানলক মপিলা গৃপিনী রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৮৯১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

913 পমািাাঃ আনলয়া পব ম পমাাঃ আলাউিীন মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া 5516673644549 01858182560 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

914  াজী পশখ খানলক পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

915 আপল িাসান আপজজ পুরুষ কৃপষ পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৪৪৩৫১ 01937860528 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

916 কপবর প ািাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৫৪৫৪৯০ 01985843187 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

917 রপকব পমজবা উপিন পুরুষ পদনমজুর পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪০৯০ 01855872617 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

918 ঝন ডা পব ম কাবুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৯৭৪ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

919 টুকু পময়া ইয়াপসন পুরুষ কৃপষ বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৫২৪ 01914136876 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

920 মানজদা মান্নান মপিলা গৃপিনী বলরামপুর ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৫৩৯০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

921 আপখরন সািাবুপি মপিলা গৃপিনী পজাকা ০৫ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৪৩২ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

922 িায়াকুন পনসা বপদর মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০৯৫ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

923 চাঁন পময়া আউয়াল পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৯৭২ 01916681815 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

924 জািাঙ্গীর িাপলম পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৭৯০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

925 আ: আপল ওয়ানজদ পুরুষ কৃপষ পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৭৩৬৪৪৯৯১ 01993815788 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

926 ইসকান্দার রববানী পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫০২১ 01704646429 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

927 পলয়াকত সুলতান পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৩৩১ 01946591848 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

928 বাবলু  পমাতানলব পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫২৯৯ 01961142689 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

929 চায়না মন্টু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৩০১ 01961142689 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

930 পমাাঃ িাসান পবশ্বাস মৃত ওয়ানজলা পবশ্বাস পুরুষ পদ মাপঝ 02 িলাশবাড়ীয়া 5.51667E+12 01941963574 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

931 মননায়ার  ফ্ফার মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১১২ 01736074980 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

932 পমাাঃ িইফুর পমাল্লা মৃত পনিার উপিন পুরুষ মন্ডল াতী 07 িলাশবাড়ীয়া 5516673643886 01995449149 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

933 আকতার িপবর পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০২৫ 01939219323 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

934 রাপজবুল ওিাব পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০৪০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

935 আনমনা ইজািার মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া 01956446733 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

936 পমনু তাপরক পময়া মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৮১২ 01928843680 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

937 ইবাদত পিাসন কাজী পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১৪ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

938 সাইফুল কুদ্দুস পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১৭ 01995449107 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

939 িাই পশখ বলাই পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১৫২ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

940 টুলু পরাসত্মম পশখ পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪২৩৪ 01966089297 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

941 পনয়ামুল জীবন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

942 পমলন বপদর উপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০১৯৩৪৪ 01792367686 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



943  পসপলনা ইমান উপিন মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০১৯৩৬৬ 01732867412 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

944 কামরুল এনলম পশখ পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪২০৪ 01952102769 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

945 মন্নু পশখ আপজম উপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১১৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

946 সুলতান িাচু পুরুষ কৃপষ পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৭২৭ 01993580648 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

947 পিয়াম আক্তার পুরুষ কৃপষ পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৭৮ 01993580648 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

948 মপনরুল  পস্কনন্দার পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০২৩৩ 01946515066 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

949 লুৎফর পফলু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৩৩৮ 01995053736 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

950 আিেদ পরাকমান পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৯২৯ 01994458058 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

951 কামরুল িাপববার পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৮১৮ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

952 মারুফ প ালাম রসুল পুরুষ গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪২২৩ 0171206216 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

953 নবীর পিাসাইন আ: িানশম পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০৫৭ 01953003141 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

954 ইিীস তাপমজ উপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০৫৭ 01930311396 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

955 আ: জপলল মানলক পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৯০০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

956 ইসলাম কালা পরাকমান পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া 01956446733 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

957 কুলসুম িাননায়ার পুরুষ গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১০১ 01971216744 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

958 শরীফুল ইসলাম িাইফুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৮২৪ 01924229540 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

959 আ: শুকুর িাঞ্জু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১৮০ 01946278868 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

960 মন্নু আপজউপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১১৯ 01966968592 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

961 আপল পমরাজ মপিরউপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৪৬০ 01995625479 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

962 পমরাজ উপিন আপির উপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪২২১ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

963 পনিার উপিন মপিউপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১৪৩ 01995071788 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

964 আ: খানয়র মপিউপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৪৫০ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

965 পমন্ট পময়া বপদর উপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৭৫৩ 01995449107 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

966 আক্কাচ পরাকমান পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

967 কামরুল আ: কালাম পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১০১ 01923951910 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

968 কাঞ্চন িাত্তার মপলস্নক পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৪৪১ 01963257826 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

969 িারুল খাতুন িনরায়ার মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৮০৪ 01993815762 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

970 িাপসবুল পসপিকুর পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৩ 01785763549 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

971 পল ন তপমজ উপিন পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১০৩ 01952102769 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

972 রপবউল ওপিদ পুরুষ কৃপষ পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১৬২ 01993580648 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

973 পমাসনলম উপিন রানিন উপিন পুরুষ কৃপষ পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৭১৭ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

974 পমাাঃ মাসুদার রিমান পমাাঃ পসািরাব পিানসন পুরুষ মপিমান র িলাশবাড়ীয়া 5516673651579 01916052625 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

975 পকয়াম সানলক সদ ডার পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮৮৪ 01952413091 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

976 আলম পমাল্যা পকপবর পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫০৬৩ 01926304685 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

977 পমাাঃ ইশারত পমাল্যা মৃত িনলমান পমাল্যা পুরুষ পদউলী 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673645801 01969136103 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

978 খানয়র ওনিদ সদ ডার পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৯৭৬ 01985961659 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

979 তপববর কপফল উপিন পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৪১৪ 01996288614 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

980 ওদুদ পমাল্যা পবলানয়ত পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫০০৭ 01725502522 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

981 নুরইসলাম িব্দুল পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫২২৬ 01941964691 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213



982 পজয়াউর পমাসনলম পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৪১১৪৭৮৯২২৩৫০৭ 01920637390 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

983 পজনতন্দ্রনাথ পবনরন্দ্র পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

984 িান্নান পশখ রপফ উপিন পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৪০৪ 01755410189 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

985 পশিাব উপিন আলতাব পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৪২৬ 01724327174 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

986 ওিাব পশখ জনয়ন উপিন পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫১৫০ 01982681123 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

987 ধল পময়া কপফল পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৪৮৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

988 আইয়ুব আলতাব পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০২৩ 01739088459 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

989 আববাস পশখ মাপিম পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫১০৩ 01998384712 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

990 জপরনা আলতাব মপিলা গৃপিনী পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

991 িাপলমা ওিাব মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪২৫৭ 01993815788 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

992 পমপরনা চাঁন পময়া মপিলা গৃপিনী পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৫১৯ পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

993 সারপজনা মকবুল মপিলা গৃপিনী পমৌফুলকাপন্দ ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৫২২৪৭৪৪০৭১৯ 01993815788 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

994 মঞ্জুর িাত্তার পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৯৭৫ 01925516152 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

995 রমজান রাোক পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২১৯ 01982681223 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

996 তাসপলমা মুসপফকুর মপিলা গৃপিনী পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০২৬৬ 01925516152 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

997 পনিারন পনসা ফপসয়ার মপিলা গৃপিনী পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৩৬৭ 01966986606 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

998 পজল্লুর রিমান ইসলাম পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫২৮৩ 01988961659 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

999 পমাাঃ লুলু মীর মৃত রওশন মীর পুরুষ পদউলী 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673645611 01301917030 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1000 ইসলাম ওনিদ পুরুষ কৃপষ পখাদ ডফুলবাপড় ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫২৮১ 01988961659 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1001 জপল িার ীন পমাাঃ মানলক পমাল্যা মপিলা
নাপরনকলবাড়ী

য়া
02 িলাশবাড়ীয়া 1452253253 01921943861 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1002 সাপিনা আশরাফুল মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০১২ 01935264851 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1003 আনমনা কালাম মপিলা গৃপিনী পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০৪৫ 01992607907 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1004 পসিাব ফুলপময়া পুরুষ কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৪৫৬ 01839727809 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1005 মাফুজার সুলতাি মপিলা কৃপষ পবথুরী ০৬ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪০৯১ 01946414297 পমাাঃ শপরফুল আলম 01763214213

1006 ইকবাল পমা: লাল পময়া পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৯৬৪৮৭৩৩ 01976683920 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1007 দাউদ ইউসুফ পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৫২ 01926960587 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1008 খাপদজা আপতয়ার মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৪৯৭ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1009 পসপিকুর ইমান পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯২৫৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1010 পমানমনা বানয়পজদ মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৬৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1011 আফজাল নুরম্নল িক পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫.৫১৬৬৭E+১২ 0192185145 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1012 নুর ইসলাম ফজলু পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৫৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1013 সনবলা আকা পময়া মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৭৪৭ 01992333308 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1014 আিাদ আসকার পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬১৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1015 খানদজা ওসমান মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪৬৩৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1016 পমাাঃ সালাউপিন পসরাজ পমাল্যা পুরুষ মান্দারবাড়ীয়া 02 িলাশবাড়ীয়া 19995516673000000 01914882262 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1017 র্পল পব ম তপরকুল মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯২১০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1018 মাজু পবপব  াজন মন্ডল মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া 01936112476 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1019 পমাাঃ আপজজ পশখ মৃত: শুকুর পশখ পুরুষ পমৌফলকাপন্দ 06 িলাশবাড়ীয়া 5516673654707 01959294285 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1020 পিাসননয়ারা আবুল পময়া মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৮৬৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1021 আিেদ আনয়ন উপিন পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৬৪৪ 01914884184 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1022 িাপসনা পব ম পমাতািার পমাল্যা মপিলা পমৌফলকাপন্দ 06 িলাশবাড়ীয়া ,19725516673000003 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1023 শািাদৎ আ: বাপর পুরুষ পদন মজুর মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৫৯৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1024 আসমা আফজাল মপিলা পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮০৩ 01922873132 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1025 িাপিয়া জািাঙ্গীর মপিলা পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১০৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1026 পমািাইনমন আ: রাোক পুরুষ পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮৯০ 01946591633 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1027 সাখাম পমাপমন উপিন পুরুষ পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬১৯৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1028 সানিব আলী পজাির আলী পুরুষ পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া 01939587874 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1029 আজম পময়া আজানির পুরুষ পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ১৯৯১৫৫১৬৬৭৩০০০০৭৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1030 পসপলনা মপনরম্নল মপিলা গৃপিনী চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮২২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1031 পরনবকা ইসিাক মপিলা গৃপিনী চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৩৭ 01997682443 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1032 িাপকম পময়া মপমনউপি পুরুষ পদন মজুর চরঝামা ০১ িলাশবাড়ীয়া ২৬৯৪৮১২৬১৯০২৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1033 নুরজািান পবারিান উপিন মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৯৬৪৮৭৩৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1034 পমাসা: ফপরদা মিেদ মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮৮২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1035 ফানতমা আ: শুকুর মপিলা গৃপিনী মনিশপুর ০১ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৫৮৫৪ 01995624130 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1036 িপচনা আওয়াল মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৮২০ 01953326343 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1037 কনমলা চন্টু মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৮০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1038 নপমতা রানী কৃষ্ণ মপিলা পদন মজুর মধূপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৭১২ 01920754465 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1039 অরুন সমািার পযাপ ন্দ্রনাথ পুরুষ পদন মজুর মধূপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৩০৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1040  ননশ কাপঞ্চরাম পুরুষ পদন মজুর মধূপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৪৩৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1041 িপল আপকদুল পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯৪৪ 01953326343 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1042 পলপল চাঁনপময়া মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৬১৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1043 পমকাইল পমামত্মাজ পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৪৩৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1044 খাপদজা পজয়া মপিলা পদন মজুর চর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৫৩৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1045 পরাপজনা চান্দু মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৭৩৬৫০৪১৪ 01926960587 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1046 পবল্লাল তারা পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৬০১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1047 িাপববুর রিমান মৃত শািাদত পিানসন পমাল্যা পুরুষ যনশাবন্তপুর 03 িলাশবাড়ীয়া 6715831501609 01928466387 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1048 পমািাাঃ িালমা পব ম পমাাঃ নবীর পিানসন মপিলা পরান র 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673647425 01952442871 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1049 পমন্টু পময়া মনয়ন উিীন পুরুষ পরান র িলাশবাড়ীয়া 19915516673000100 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1050 পমাাঃ পসপলমুোমান পমাাঃ মাফুজার রিমান পুরুষ পরান র িলাশবাড়ীয়া 8255576343 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1051 পলয়াকরত পমাল্যা মৃত পিরু পমাল্যা পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 5516673647839 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1052 নাজমা আকরাম মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০২১৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1053 িাইদ আ: িক পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০৩০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1054 পবউটি আলফাত মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৯১৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1055 পল ন আবুল পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯২৬৮ 01995624130 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1056 পখাকন পপ্রয়নাথ পুরুষ পদন মজুর মধূপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৩৯৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1057 মনয়ন পসফাতউলস্নাি পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৫০৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1058 চাঁন পময়া পমাজানির পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭১৫৯ 01718103342 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1059 আপনচ  ফ্ফার পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০৯৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1060 পমাাঃ পসনকন্দার পমাল্যা মৃত বজলুর রিমান পমাল্যা পুরুষ িলাশবাড়ীয়া 04 িলাশবাড়ীয়া 5516673650939 01996236074 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1061 আলীম মকবুল পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৬৬৬ 01734164801 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1062 পমাসনলম মানলক পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩১৩৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1063 শুকুরন পনসা আবুল কালাম মপিলা পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০২২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1064 আলী মুিী পরাসত্মম পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৬১৯ 01923678680 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1065 নপবরন আপজজার মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৭৫৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1066 খপবর ফজলু পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৯১০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1067 পরপজয়া ফজর মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০১৭৫ 01913634378 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1068 নাজমা আশরাফ মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৮৫৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1069 আননায়ার ইসািাক পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৯৬৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1070 ইস্রাপফল বাপশ পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৭০৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1071 পমাাঃ বাবুল আক্তার মৃত আপতয়ার রিমান পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 551667367506 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1072 িাসান ইজািার পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩১৭৫ 01740602695 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1073 নারপ ি মপসয়ার মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৫২৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1074 পিানসন কাওিার পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৫২৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1075 পসনকলা জনবদ মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৫৩৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1076 পরাকন আপজত পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৬৭৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1077 পল ন আ: িক পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৪৩৪৬৮ 01926960587 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1078 ফপরদা আিাদ পময়া মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০৬১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1079 আরপজনা িাপমদ মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০১৩৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1080 সানজদা আপলম পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০১০৫ 01716268792 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1081 িরপসত পুপলন পুরুষ পদন মজুর মধুপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৭৩১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1082 পবপুল নীলরতন পুরুষ পদন মজুর মধুপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩২৬৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1083 রুিকুমার রপবন্দ্রনাথ পুরুষ পদন মজুর মধুপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৩৯১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1084 সুফল প ািাল পুরুষ পদন মজুর মধুপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩২৩৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1085 আিাদ ওয়ানজদ পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০১৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1086 আনমনা িালাম মপিলা পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০১১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1087 িাপকনা আবুল খানয়র মপিলা পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০২৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1088 পজন্নাত আবুল মুিী পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০০৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1089 নািপরন জনয়ন উপিন মপিলা পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৪৫ 01939587878 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1090 িাপবরন িামাদ মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৫১৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1091 নওনশর কুিতুল্যা পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৯৯৭০৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1092 বাবু মপনরম্নপিন পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৪৯৬৭৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1093 িাসনাত আলীবার পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪০৫ 01915900179 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1094 শপিদুল আ: িক পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৫৫৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1095 পিরু মুনসুর পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪০৩৪৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1096 ওপলয়ার আফজাল পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০৩৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1097 মুকুল পজন্নাি পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৬৩৭ 01984929477 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1098 আোক পখয়াল উপিন পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩৬৬২৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1099 পদপি রানী পবশ্বাস িরপবলাস কুমার পবশ্বাস মপিলা বনগ্রাম 07 িলাশবাড়ীয়া 5516673651754 01949392442 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1100 িাপস পব ম পজয়ারম্নল মপিলা পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০৭৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1101 কালাম ধলা পময়া পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩০২১ 01921152699 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1102 সানলিা রপফক মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৯২৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1103 ইরফান পরাকমান পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৯২২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1104 মপতয়ার আপবর পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪০১২৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1105 কনমলা ধলা পময়া মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৫০২৪৮ 01921728307 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1106 রানশদ খানলক পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৪৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1107 খপলল আজ ার পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৭২০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1108 সুপফয়া রাোক মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০১৯২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1109 রববানী আিলত পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০০৭৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1110 আলম ীর আকবর পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯২৬৪ 01980191668 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1111 ফরমান পশামনসর পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৪৯৭০০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1112 নান্নু মকনিদ পুরুষ পদন মজুর চরযনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৩১১৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1113 পরনবকা সবুর মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৩৭ 01922873132 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1114 রাপজয়া মুনছুর মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০১৬৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1115 ফুলজান শপরফুল মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৬৫০১৪১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1116 র্াকু পমািােদ পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬০৪০৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1117 িাসমত আনলক পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০২৯৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1118 মুপজবর পমাকানেল পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৬৩ 01917535899 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1119 িনরায়ার সবুর পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪৬৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1120 মািমুদা পবলস্নাল মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৭০৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1121 রুিসানা পমটুল পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1122 শনলাকা মুক্তার মপিলা পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০২১০ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1123 পমজানুর তাপরকুল পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৪১১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1124 আববাস কাঞ্চন পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৪৮ 01980191608 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1125 িানলক মান্নান পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০৯৪৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1126 আজ র বদর পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০১০০৩১ 01995624130 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1127 জাফর জনয়ন পুরুষ পদন মজুর যনশাবন্তপুর ০৩ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫০০৪৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1128 সুমী িার ীন নূর মিেদ মপিলা পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০২৪৫ 01986191668 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1129 পমাাঃ রাজু পময়া পনিার পিানসন পুরুষ মনিশপুর 01 িলাশবাড়ীয়া ,6004311954 01611806580 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1130 ওিাব পশকদার কপসম উপিন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪২৮২০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1131 িাপফজুর ওয়ানজদ পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৪৭১৩০২৭৩৩১৮৬৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1132 আাঃ আপলম আাঃ িাত্তার পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৫২২১৭ 01913756596 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1133 আবু সাইদ আাঃ মপজদ পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২১৮৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1134 কামরুোমান মান্নান পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৯৪০৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1135 আাঃ রপশদ খানলক পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৫৬২ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1136 ফরিাদ দুদু পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৩১০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1137 বাবু িানতম পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৯৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1138 তপববার কালাপময়া পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৫২৪৩২ 01995624130 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1139 কাওিার আপবর পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২১২৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1140 আশরাফ তসয়দ পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২১১৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1141 স্মৃপত অনুফ মপিলা পদন মজুর বনগ্রাম ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৫৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1142 লপতফা আপজত মপিলা পদন মজুর বনগ্রাম ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৯৫ 01924116390 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1143 রাধা রানী প ৌর মপিলা পদন মজুর বনগ্রাম ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৪৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1144 কামরুল সাইফুর পুরুষ পদন মজুর বনগ্রাম ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৭৪৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1145 পসানা বানু পিপজর মপিলা পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৫১৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1146 আবুল কালাম বাবন পুরুষ পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬০৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1147 আবুতানলব আপজমুপিন পুরুষ পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৫৪৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1148 িাপসনা ইসরাপফর মপিলা পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৩৩ 01924216390 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1149 টিটু নুরম্নল িক পুরুষ পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1150 বাপক পবলস্নাি রপফ উপিন পুরুষ পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1151 কাওিার জদন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৩৫৮ 01924216390 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1152 মানিম িানতম পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৭৪৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1153 ইয়াপসন  ফফার পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1154 আপবরন পনসা মনয়ন উপিন মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1155 জাপকর রপশদ পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪২৬৭৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1156 িাসমত শুকুর পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩০৭৮ 01995624130 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1157 উেল ইয়ার আলী পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৫৫০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1158 ফানতমা আপমনুর মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৭১২ 01921152699 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1159 ওিাব সাফাউপিন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৭৬৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1160 আননায়ার মানজদ পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৭৬৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1161  নলজান পমাজািার পমাল্যা মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪ 01921728307 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1162 পবপুল ইমান উপিন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪২৫২৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1163 নাজমা বানশা মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪২৭৬০১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1164 ঠান্ডা আপজম পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৭০৬৪২৮৬৭ 01926960687 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1165 ওমর িালাম পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ১৯৮৩৫৫১৬৬৭৩০০০০১১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1166 রুপবয়া আত্তাব মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৮৪৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1167 ফুলজান রপশদ মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২০৪৪ 0191175449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1168 মন্নু চানপময়া পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1169 মননায়ার সামনচল মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪১৮৫৪ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1170 পফনরাজা ওবায়দুল মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৯৬২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1171 পরাপজনা িারম্নন মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৯৫৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1172 িাপলম পশখ মনয়ন উপিন মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1173 নুরজািান সনলমান মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৮৯১ 01716268792 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1174 শপরফুল নানদর পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২২২৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1175 শরাফত বাপরক পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৪১ 01926772825 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1176 পকিমত বাপরক পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৪২৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1177 মািাবুবুল পমজানুর পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৩৩৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1178 পরজাউল আিালত পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০২২৪৮৯ 01926587874 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1179 তািানেদ রইচ পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৫০৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1180 পতাতা পময়া কাঞ্চন পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২১৪৩ 01928780592 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1181 রপফকুল আনয়নউপিন পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২২০৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1182 িান্নান তািানেদ পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৩০৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1183 ফুল পময়া পসানাউলাস্নাি পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৫৭১ 01718200817 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1184 সীমা খাতুন মাপনক মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৫৯৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1185 িানলিা পব ম ফুলপময়া মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৫২৫৭২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1186 নুরজািান তািানেদ মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৪৭৫ 01784527180 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1187 পরনা পব ম পমাসত্মফা মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৪৫৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1188 পসািা ী পব ম আিেদ মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৫০৬ 01925678207 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1189 আয়শা আ: রপশদ পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1190 জাফর পশখ মকনলচ পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1191 লুৎফর মনয়নউপিন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1192 শপিদুল ইসলাম আবুল কালাম পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৬৫৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1193 পনতাই নকুল পুরুষ পদন মজুর বনগ্রাম ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৬৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1194 অপশত মাখন লাল পুরুষ পদন মজুর বনগ্রাম ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪১৬৯১ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1195 জাপকর িাকাওয়াত পুরুষ পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৬৭২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1196 রুনা রিমান মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১৬ 01918209631 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1197 পমাাঃ পমজানুর রিমান মৃত আপবর পিানসন পমাল্লা পুরুষ মপিমান র িলাশবাড়ীয়া 5516673651578 01753408905 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1198 িলাশ ইমারত পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০২৩৯৯৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1199 সুজন আপমনুর পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০২৫৮০৩ 01718209631 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1200 পমাাঃ সাননায়ার পময়া আাঃ সামাদ পমাল্যা পুরুষ মান্দারবাড়ীয়া 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646718 01940284315 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1201 পলপল আপতয়ার মপিলা পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৫৭৫ 01926182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1202 ওপলয়ার কানদর পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩২৯৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1203 নাপিমা মিেদ আলী মপিলা পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৭২৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1204 মঙ্গল সামচুল পুরুষ পদন মজুর মপিমান র ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২৭৩৬ 01918572085 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1205 পমাাঃ নপজর পমাল্যা মৃত মািাত্তাব পমাল্যা পুরুষ মান্দারবাড়ীয়া 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646720 01957366890 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1206 পমাাঃ আরাফাত ইসলাম পমাাঃ িাপফজার রিমান পুরুষ মনিশপুর 01 িলাশবাড়ীয়া ,8704351041 01846533080 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1207 আপিয়া শুকুর মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ ৬৪৩০৪৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1208 ইপলয়াস শামনচল পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪২৬৪২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1209 কপবর মপমন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৬৩১ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1210 পিপিক িপকরন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৭২৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1211 পমলন আফজাল পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১০০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1212 আকবর মনয়নউপিন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৬৩৮ 01725314560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1213 আক্তার রপশদ মপিলা পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫১৮৫২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1214 িাইফুর পনিার উপিন পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াপত ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৮৮৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1215 িাননায়ার শামচুল মপিলা পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫২২০৯ 01914287451 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1216 মপতয়ার দুদু পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর র্াঙ্গািাড়া ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০৮১৩৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1217 ইপিস নানদর পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৮১ 01712544092 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1218 অনিদ পমাজানির পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩৩৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1219 পমাাঃ তারা পময়া মৃত  নির পমাল্যা পুরুষ মনিশপুর 01 িলাশবাড়ীয়া 5516673648940 01954152736 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1220 সাইফুল বপশর পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৩৪০২৬৪ 01718252678 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1221 সুলতান বানসর পুরুষ পদন মজুর মন্ডল াতী ০৭ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৩০৫৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1222 নুর মিেদ মৃত রতন পমাল্যা পুরুষ পরা-ন র 08 িলাশবাড়ীয়া 551673659042 01955811816 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1223 ওমর ফারম্নক লুৎফর পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭৪৫ 01784960887 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1224 শপিদুল ইসলাম প ালাম সুজাদ পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১২৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1225 মপনরুল সামনিল ফপকর পুরুষ শড়াবাড়ীয়া িলাশবাড়ীয়া 5061972641 01905762571 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1226 শাপিদা আবজাল মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭০৬৫ 01924545760 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1227 নাজপমন মুসত্মাপফজুর মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৩৬৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1228 নািার শািাজান মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৯৯৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1229 সপখনা শািাদৎ মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭৪১ 0191175449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1230 জুনলখা িাপকম মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৪২২৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1231 পমািাাঃ সুন্দরী পব ম পমাাঃ আবু িাইদ পমাল্যা পুরুষ শড়াবাড়ীয়া িলাশবাড়ীয়া 5516673646193 01929081405 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1232 িাপমদ আকবর পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৯২০ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1233 ইিাক মান্নান পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬৭৩০০০০৮০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1234 জািানারা পিমানয়ত মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৩১৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1235 পমানমনা এনলম মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭৬২ 01967825762 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1236 কাজলপবপব খানদম পমাল্যা মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1237 ফজরনননসা আনয়ন মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮১৩৫ 01926182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1238 পমন্টু ইমানিীন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭৯৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1239 রাোক মানলক পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৮২৮ 019121542829 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1240 শারপমন পমরজান মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১১২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1241 বাবলু িামাদ পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭১২৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1242 তাসপলমা শওকত মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭৫৯ 01967867693 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1243 দুলাল দপলল পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯০১৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1244 ইরাদ্য আপজজার পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯০৩২ 01749896658 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1245 ইবদুল মফনজল পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭০৫০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1246 িাসমত রাঙ্গা পময়া মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৪৩৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1247 নুপরপবপব িাপমদ পমাল্যা মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪ 01718960887 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1248 পসািরাব আকবর পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭২৮৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1249 জালাল পমাকানিস পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৬৭১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1250 পরশমা আয়নাল মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯০০৮ 01713922531 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1251 রবীন্দ্রনাথ দাস মৃত পদনবন্দ্রনাথ দাস পুরুষ শড়াবাড়ীয়া 04 িলাশবাড়ীয়া 5516673646163 01307949603 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1252 নুরআলম মপমন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ ৬৪৭৫৪৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1253 কুলসুম রানশদ মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৮১৩ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1254 আবু সাইদ সনরায়ার পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৫৩৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1255 সনবজান পব ম িাপলম মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪০৭৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1256 পজাসনা িাপফজুর মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ২৬২১৪০০৬৩৮৪৮৯৫ 01921285145 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1257 হুমায়ন আিাদ পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৪২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1258 লা লী নবীর মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮০৭৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1259 পসানাই রববান মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭০৩ 01926960587 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1260 জাপমর রাোক পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭৫০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1261 পরপজয়া রিমান মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৪০৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1262 িাপসনা ওপরয়ার মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭২৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1263 তবদ্যনাথ চন্দ মৃত কৃষ্ণিদ চন্্দ পুরুষ শড়াবাড়ীয়া 04 িলাশবাড়ীয়া 5516673646250 01922712037 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1264 আিমা িনরায়ার মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৬৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1265 কালাম মনয়ন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৫৮১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1266 মান্নান িাচু পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৪১৬ 01921285145 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1267 স্বরস্বতী মন্মথ মপিলা পদন মজুর জলসুকা ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৪২৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1268 পমকাইল এলম পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭১৩ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1269 পদবাশীষ প ৌপমক মৃত পবভূপত ভূষন প ৌপমক পুরুষ শড়াবাড়ীয়া িলাশবাড়ীয়া 5516673646173 01980750153 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1270 চন্টু পময়া জপমর পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০২৭৫৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1271 প্রপমলা পমপির মপিলা পদন মজুর জলসুকা ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮২৭১ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1272 পল ন কুমার রপঞ্জত পুরুষ পদন মজুর জলসুকা ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১১০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1273 জাপিদুল কাঞ্চন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮১০৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1274 পশপশর সুকুমার পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮২৬৪ 01713922531 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1275 অপজত অনাথ পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮২৪৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1276 শ্যামল প ালানাথ পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮২৩০ 01926960887 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1277 আফনরাজা পিপিকুর মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯০৫৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1278 আপম্বয়া রম্নবানয়ত মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮১৫৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1279 কপবর চুন্নু পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭০০১ 01925601752 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1280 িাপিয়া পিদানয়ত মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০২৩৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1281 শ্রীধাম লংনকরশ্বর পুরুষ পদন মজুর জালশুকা ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৪৫৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1282 পতাজাম িানয়ন উপিন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭০৯৮ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1283 ইউনুচ আবুতানলব পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৪৯২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1284 পশখা বালা রপঞ্জত মপিলা পদন মজুর জালশুকা ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮২৭২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1285 সালমা লা লু মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৪০৬ 01982151728 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1286 বাপক খানলক পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪৮৭১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1287 পরজাউল এনলম পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৩০৮ 01921285145 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1288 আবু সাইদ বাপরক পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া 5516673647175 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1289 সামনচল িনয়মুপিন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭১৭৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1290 ইবনুল কানয়স আবুতানলব পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭২৯১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1291 মনা পময়া মিসীন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৫১৮ 01926960587 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1292 পনিার িনয়মুপিন পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭১৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1293 পরজাউল প ালাম নবী পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৭০৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1294 ইিািাক িানরজ পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৭৮৬৩ 01725607281 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1295 আক্তার িাপকম মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৯০৮৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1296 জানমলা তপববর মপিলা পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৮৩৪২ 01928875269 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1297 িরা শািাজান পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০২৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1298 শরাফত নওনশর পুরুষ পদন মজুর পরান র ০৮ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০০৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1299 পমািাাঃ আপিয়া পব ম মৃত িবুর পমাল্লা মপিলা পখািডফুলবাড়ী 06 িলাশবাড়ীয়া 5516673655014 01725502522 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1300 পসানিল পময়া পমাাঃ নূর ইসলাম পুরুষ
চরকাপলশংকর

পুর
09 িলাশবাড়ীয়া 19935516673000200 01913731073 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1301 আনবজান মুপজবর মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৪১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1302 আফনরাজা সুলতানা কাজী ইন্তাজ মপিলা চরঝামা 01 িলাশবাড়ীয়া 19985516673002700 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1303 আবুল পিানসন মুপজবর পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৫৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1304 আনপজরা পব ম দাউদ মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৬২৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1305 পরানমচা পসািরাব মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১০৪ 01916754891 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1306 আক্কাচ পমাল্যা পমাপমন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪৯৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1307 দাউদ মুপজবর পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৫২০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1308 রানবয়া ওিাব মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪৮৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1309 পমাাঃ মুকুল পময়া  িারুন পমাল্যা পুরুষ
চরকাপলশংকর

পুর
০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৯৯৭২২৯১৫৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1310 সাোদ পময়া িনরায়ার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪৮৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1311 রানবয়া ধলাপময়া মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১০৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1312 পমজানুর মুক্তার পিানসন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৯৭ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1313 শুকুরন আকা পময়া মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৬৫৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1314 সাবানা রপবউল মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৭৬৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1315 িানলিা ওিাব মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1316 সুপফয়া আবুল মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭০৮০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1317 ইয়াকুব পশপফজউপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩০৫ 01988768729 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1318 আপিরন পমাক্তার মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৯৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1319 পিপঞ্জরা মিেদ মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪৮১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1320 আনলয়া পনিার মপিলা পদন মজুর
বনগ্রাম 

আশ্রায়ন
০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭১১০ 01716182566 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1321 আঙ্গুর ফপরদ মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৬৬২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1322 রাপশদা ইফপতখার মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৯৬ 01926768620 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1323 আপিরন পমাক্তার মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৯৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1324 িাপববুল্লাি পিানসন পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮২৭৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1325 সানতারী মুন্নু মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮২৬৬ 01784220842 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1326 পিানসন পমাল্যা রিমান পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮২৭৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1327 নাঈম লাল্টু পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০৩৩০৮৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1328 রপিমা পসপিক মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০৩৩০৬২ 01924847124 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1329 চায়না লাল্টু মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০৩৩০৮৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1330 দুখু পময়া পনয়ামত পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৩৩ 01918192454 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1331 পমপরনা নুরইসলাম মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২৫৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1332 পমাাঃ এসনকন্দার মৃত কাওিার পমাল্যা পুরুষ চরযনশাবন্তপুর 03 িলাশবাড়ীয়া 5516673653100 01998386679 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1333 আপমনুর আকরাম পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮০২০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1334 সনবজান চুন্নু মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৮৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1335 আজ র প ালাম রসুল পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩০৮ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1336 কাকলী পসরাজ মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৬৭৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1337 আজাদ িনরায়ার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪৬৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1338 সাথী লানয়ক মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২৬৪ 01934267815 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1339 সুশীল কুমার মন্ডল মৃত সনন্তাষ কুমার মন্ডল পুরুষ চররামপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646443 01931049107 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1340 প ালাম রববানী সনরায়ার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩৭০ 01711288297 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1341 মুপজবর মানলক পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮০৯৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1342 পসপলনা পব ম বাদশা পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮০৪৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1343 পরানকয়া বাকা মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২১২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1344 রপফক সপফউপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৭৫৭ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1345 মপনরুল বাপক পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১২৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1346 আননায়ারা পমাসত্মফা মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮২৯৫ 01915906812 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1347 শািানারা পসপলম পরজা মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৪১২৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1348 মাখম পমাল্যা ফয়নজন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২০০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1349 পরানকয়া শামনচল মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ০৩১৮১৪ 01926960587 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1350 নজরুল মসনলম পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪৭৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1351 রুনবল আবু সাইদ পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1352 আপবরন িাপলম মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮০৪৬ 01716182560 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1353 পসানিল নুরইসলাম পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০২০২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1354 সপখনা আপতয়ার মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮০৮৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1355 পমাস্তফা আওয়াল পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৭৯৩ 01911705449 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1356 ইলাম মুনাউলস্নাি পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১০৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1357 িাপমদ আকাকচ পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩১৮ 01924875720 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1358 িাপসয়া আকরাম মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩৪৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1359 পজলস্নুর রিমান আনলক পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৭২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1360 আইউব রিমান পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫১৩ 01716812570 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1361 শািাদত িানচন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১৫৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1362 আপফল পমানসন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৬৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1363 জািানুর সইদ পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০৩৩৩৮৬ 01978209631 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1364 কুদ্দুস মান্নান পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৫৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1365 িাশমত প ালাম পিানসন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০৩২৪৯৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1366 কামাল মান্নান পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৬৪ 01716936827 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1367 পলবু পমাল্যা িায়দার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৫১৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1368 রুপবয়া মন্টু মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩৬৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1369 পরজাউল আবু পময়া পুরুষ কৃষক আশ্রায়ন ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৬১৭ 01731667125 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1370 আনলয়া পমািন কাজী মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭০২৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1371 পমাসাাঃ কাকপল িারপ ন পমাাঃ সুলায়মান পমাল্যা মপিলা কাপলশংকরপুর 1954417703 01998871973 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1372 পরনা পব ম সাকাওয়াত মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩ ৬৫৮৩৮৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1373 শাপিন শুকুর পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৯৯৪ 01976683920 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1374 আবজাল িানরজ পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৭৪৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1375 িন্টু ইয়াকুব পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৮৪৭ 01917286540 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1376  াদু বজলু পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১৯৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1377 শািাবুিীন প ালাম িায়দার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৬১ 01925719119 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1378 আকবর দপলল উপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১৫২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1379 মাফুজার ইয়াকুব পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৮৫০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1380 আপনচ আপজজার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৯৮৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1381 লা লী পিরম্ন মুিী মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০৮২ 01913208359 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1382 আনবদা জনয়ন উপিন মপিলা গৃপিনী আশ্রায়ন ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭০৯০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1383 কানয়ম আবুল পিানসন পুরুষ পদন মজুর আশ্রায়ন ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০৩৩৭৯৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1384 মপনরা সুরম্নজ মপিলা গৃপিনী আশ্রায়ন ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭১০৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1385 শািাজান মুপজবর মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৫২২২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1386 পশবলী রিমান পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৫০৮ 01934867823 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1387  াউজ আনয়ন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১৮৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1388 ইউনুচ পরাসত্মম পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭১৫২ 01976683920 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1389 ওসমান পসরাজ পুরুষ কৃষক কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৮৮৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1390 কুলসুম িাপকম পুরুষ কৃষক কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৬৪৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1391 পিপিক সামাদ পুরুষ কৃষক কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৫০ 01953326343 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1392 কামরুল পিপিক পুরুষ কৃষক কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৪৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1393 ফনজারা পরজাউল মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1394 পমািাাঃ মধুমালা পমাাঃ ফারুক পিানসন মপিলা চররামপুর 02 িলাশবাড়ীয়া 5516673646446 01929062849 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1395 পমািাাঃ পমপনর খাতপন পমাাঃ ধলা পময়া পশখ মপিলা পজাকা 05 িলাশবাড়ীয়া 5516673644664 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1396 পলটু ইয়াকুব পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮০৭৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1397 জামাল িাই পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০১৪ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1398 পমাাঃ জপিরুল িক পমাাঃ আাঃ  ফফার পমাল্যা পুরুষ পরান র িলাশবাড়ীয়া 5516673647414 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1399 রুিালী আবু বক্কার মপিলা পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৫১ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1400 নাপ ডস পসকন মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫৭৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1401 জািানারা জনয়ন উপিন মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৫২৬ 01929040765 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1402 শািারন মাপনক মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৭৫৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1403 মন্টু কাওিার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৮২১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1404 তিপমনা বাবলু মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৮৩২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1405 িপবরন চাঁন পময়া মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪১০ 01911344778 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1406 িাপলমা িাচান মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭১৩৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1407 মাসুম বাবু পময়া পুরুষ কৃষক কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০০২১২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1408 সবুজ ইখপতয়ার পুরুষ কৃষক কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০১২০ 01934867813 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1409 পমািাাঃ মনজুরা পব ম পমাাঃ ইবাদত পমাল্লা মপিলা পখািডফুলবাড়ী 06 িলাশবাড়ীয়া 5516673655048 01920871106 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1410 মপনরা পকবপরয়া মপিলা গৃপিনী কাপলশংকর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭১৮১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1411 ইপিস রপশদ পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪০৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1412 শাপিনুর ইপিস পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪০৫ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1413 পসনকন্দার পমাসনলম পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২১৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1414 মপফজার সানদক পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২৩২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1415 মপফজুর আবুল িক পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২৩২ 01920882902 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1416 আলম ীর কুদ্দুস পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪৩৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1417 ফপরদা ইসিাক মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২৮৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1418 অনলকা ইকলাচ মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩০৪ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1419 তাসপলমা জপসম মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩০০০২৩৯ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1420 পমাাঃ তপিদ পময়া পমাাঃ পতাবারক পিানসন পুরুষ ঝামা 01 িলাশবাড়ীয়া 1592038344326 01968002745 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1421 তারাপময়া জনয়নউপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪১৪ 01988453369 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1422 মাফুজার জালাল পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮২৩৮ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1423 পরজাউল জালাল পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮২৩৬ 01934867823 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1424 ফুরকান রানিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৮১৪ 01921284730 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1425 িাপফজুর আফতাব পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৫১০ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1426 বাবলু িত্তার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪৭৫ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1427 রনমচা মুপজবর মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৩৭৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1428 মুপজবর জদন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৬৫১৫২৪৭৪২৩৬৮৩ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1429 পমাসাাঃ িানলিা পব ম মৃত সনলমান পমাল্যা মপিলা কাপলশংকরপুর িলাশবাড়ীয়া 5516673657099 01928548144 পমাাঃআিাদুোমান 01715143299

1430 পমাাঃ আপনসুর রিমান পমাাঃ আিাদ পবশ্বাস পুরুষ পদ মাপঝ 02 িলাশবাড়ীয়া ,19955516673000036 01787025698 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1431 ইকবাল সপবজউপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪৩১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1432 সাবু িত্তার পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৮১১ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1433 বকুল পমাল্যা পসরাউপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২১৩ 0198366772 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1434 সাপবনা তপববুর মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭০০০২৪৭ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1435 জামাল আওয়াল পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭২৪০ 01921284730 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1436 িাপববুর পতলাি পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৬৫৭৬ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1437 পশর আলী আজাদ পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৩৭০ 01911344778 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1438 সালমা পসিাব মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭০৭৫ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1439 সাননায়ার ইমানপিন পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮৪২৫ 01937745624 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1440 জাপকর চানপময়া পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৭৪১২ পমাাঃআিাদুোমান 01715143298



1441 ফপরদা আিাদ মপিলা গৃপিনী কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া ৫৫১৬৬৭৩৬৫৮১৪৫ 01930484607 পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1442 বামু পবপব মিেদ আলী পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1443 বাবলু মনফল পুরুষ পদন মজুর কাপলশংকরপুর ০৯ িলাশবাড়ীয়া পমাাঃআিাদুোমান 01715143298

1444 কামরুল পমাল্যা িাইফার পুরুষ পদনমুজুর ফুলবাড়ী ০১ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৬২৯৯৮ 01838181388 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1445 বাবলু পমাল্য িানরজ পমাল্য পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭৪৫ 01838181588 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1446 আব্দুর রিমান মৃত সমনসর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৯৩০ 01792548734 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1447 িাইফুর রিমান মৃত পমাতানলব পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯১৫২ 01838181388 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1448 ওপিদুোমান মৃত আবু তানলব পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯২১১ 01832306503 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1449 দাউদ পিানসন মৃত প ালাম রসুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯১৯২ 01986265979 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1450 মাফুজার মৃত মানলক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৮২৬০ 01960854278 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1451 পমাাঃ সালাউপিন পমাাঃ আকবার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৮০৫৫১৬৬৬৩০০০০০৪ 01750173305 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1452 িাপলমুল ইকবাল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ২০০০৫৫১৬৬৬৩০০১৯৭৪ 01759058732 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1453 পমাাঃ আলীয়াস মকবুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৯৯১ 01915213806 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1454 পমাাঃ িাইফুর পমামনরজ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৮১০ 01781789055 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1455 চাঁন পময়া ইবাদত পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৪১৫ 0173822493 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1456 নজরুল মপতয়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৩৪৩ 01921323416 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1457 পলয়াকত মৃত আাঃ আপজজ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৪১৮ 01836866923 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1458 িপরনতাষ অপজত পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৯৯৪ 01791304298 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1459 পমাাঃ রান্নন মৃধা মৃত ইয়াপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৪১৩ 017331509676 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1460 সূর্য্ড মৃত মপিরউপিন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৯৭৬ 01836376141 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1461 িারুন আর রপশদ মৃত আাঃ আপজজ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৯৯৯ 01916213806 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1462 কুদ্দুস পশখ ঈমান পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৯৫৫ 01728907419 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1463 রপফকুল আপতয়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৩১৪ 01836649546 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1464 এসনকন্দার মৃত নুরুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭৬৬ 0196085428 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1465 পশকদার আব্দুল্লাি মৃত মাছুম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৬৪২ 019211521717 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1466 পমাাঃ পসানিল িারুনার রপশদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৮২৬৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1467 িারুল পব ম স্বামীাঃ িাপফজার মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৬৭৪ 01995805168 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1468 তুপিন পমাতানলব পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৪৯১২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1469 পরানকয়া পব ম িাপফজুর মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭৮৩ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1470 আবুল কানশম মৃত জপলল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৩৬০ 01798526700 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1471 মপতয়ার মৃত আাঃ িাপকম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৬৭১ 01960854278 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1472 কুদ্দুস পশখ মৃত আাঃ রাোক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭০৯ 01784126457 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1473 উবায়দুল্লাি মৃত মাছুম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭৩৫ 01784126457 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1474 শপিদ মৃত কওিার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৮৬২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1475 আপমনুর মৃত আাঃ মানলক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৬৯০ 01840354380 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1476 আপজজুল পশখ মৃত আপমনুপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭০৭ 01925061442 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1477 আক্কাচ মৃত আজমাইল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭৯১ 01923874119 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1478 পমাাঃ এরশাদ  নী মন্ডল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৫৮৬ 01624965321 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1479 পমাাঃ পিরু পশখ মৃত রাোক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৭৯৩ 01784126857 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1480 পমাাঃ ফজলুর পসরাজুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ২২২৯০০৭৫৫৭২৩৭ 01745625547 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1481 আওয়াল পিানসন মৃত প ালাম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৮৩১ 01940971286 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1482 পমািাাঃ স্বপ্না পমাাঃ ওিাব পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৮২৫৫১৬৬৬৩০০০৩৬ 0186179655 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1483 পশখা পব ম স্বামীাঃ পমাাঃ কামাল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৫৬২ 01798043451 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1484 পমাাঃ বাবুল মৃত বাপরক ফপকর পুরুষ পদনমুজুর চাকুপলয়া ।। নিা া 01919478046 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1485  পমা: চন্টু পমাল্যা পিতা- পমা: প ালাম রাববনী পুরম্নষ রামনদবপুর 3 নিা া 5516663663018 ১৯২৮২১৮৮৭২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1486 মহুবার পমাল্যা মৃত মুজাম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৬৪৮ 01946515759 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1487 িপবর পিানসন আাঃ রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৮১৭ 01927366054 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1488 শারপমন িার ীন স্বামীাঃ মৃত  মুরাদ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৩৬৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1489 বাপশ পময়া মৃত িানরজ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০১৩৭ 01925612962 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1490 পমাসাাঃ িাপসনা পজয়া পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৬০৪ 01784960277 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1491 পকয়াম উপিন িাকানয়ত পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৮১০ 01946334191 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1492 আিাদুোমান মৃত িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯১৫৫১৬৬৬৩০০০২৮৮ 01966961073 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1493 জািানারা পব ম পিরুজ পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০০৯৩ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1494 পমাাঃ পশমুল পমাাঃ পদনলায়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯০৫৫১৬৬৬৩০০০২৫৮ 019322457050 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1495 শপরফুল নানদর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৮৩৫ 01728653350 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1496 ওপিদার পশখ মৃত রতন পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২৫২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1497 দাউদ মানলক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৩৩৯ 01963256200 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1498 পরবা িার ীন জালাল কাজী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৬৫৫১৬৬৬৩০০২৪৪৮ 01969825006 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1499 পমািাাঃ শুকুরন পমাাঃ রতন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৭৫৫৫১৬৬৬৩০০০৬১১ 01960041952 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1500 উেল পময়া আনকার আলী পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০২৬৩ 01953342410 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1501 পরনিনা স্বামীাঃ রপবউল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৩৪৬ 01952942898 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1502 মাফুজার মৃত ফনত পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০১৩৪ 01998287291 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1503 খপবর আাঃ রপশদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৮৮৫ 01915905010 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1504 কুদ্দুস খাঁন মৃত প ািাল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০২২৩ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1505 জামাল উপিন আপতয়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৪৮৪ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1506 পমািাাঃ পরানকয়া স্বামীাঃ তপববর পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৩৪২ 01969869024 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1507 পমাাঃ বাশার মৃত পজতন পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৭৯৩ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1508 সাপবনা ইয়াসপমন পমাাঃ আপকদুল ইসলাম মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫২৫৭০৪১২৫৪৮৪ 01752060999 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1509 িানলিা খাতুন স্বামীাঃ ইউনুচ পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৩৩৮ 01948928728 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1510 পমািাাঃ পিনা স্বামীাঃ পমাাঃ আলী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯২৫৫১৬৬৬৩০০০০০৮ 01920235180 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1511 রানবয়া পব ম মৃত রানিন উপিন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৬৯৭ 01957536191 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1512 পসনকন্দার জািাঙ্গীর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০১৩৩ 01854275165 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1513 রুনবল পময়া মৃত আাঃ রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৬৫৫১৬৬৬৩০০০৪৩৭ 01997485627 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1514 আিাদ মুিী প ালাম রসুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৪৪৩ 01981894841 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1515 আনমনা পব ম নূরুল ইসলাম মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০১৭৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1516 বাপশ আাঃ িক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৪৯০ 01925317793 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1517 পমাাঃ িাসান ফপরদ পমাাঃ বদর উপিন মন্ডল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ২৬৩৭৪০৮৮৮০৯৯৩ 01923093040 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1518 পকপবর পমাল্যা মৃত আাঃ রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৮০৫ 01934811429 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1519 িনুফা িার ীন পমাাঃ পমজানুর রিমান মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০০৭২ 01966961073 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1520 পমাাঃ পরিন তপববর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৬৫৫১৬৬৬৩০০০৮৮১ 01957169690 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1521 জুনয়ল আমারত পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০৩৭৫ 01932697419 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1522 ওিাব পশখ মুক্তার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১১৬৪ 01925217282 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1523 তপরকুল ফুলপময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৬৯০ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1524 কামাল পমািাোদ পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৮৯১ 01923230663 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1525 পিরু পমাল্যা মৃত তানজল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৬৩৯ 01928131084 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1526 আকরাম পশখ মৃত চাঁদ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১২১৭ 01981315124 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1527  পমাাঃ শাপকল পমাল্যা পিতা-পমাাঃ শামনির পমাল্যা পুরম্নষ রামনদবপুর 3 নিা া 5516663663257 ১৯৭১৫০৮৩৩৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1528 জাফর খাঁন পমামনরজ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১০৯৪ 01917662664 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1529 আপলম খান মৃত খান রাপজবুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১১৫৪ 01760791999 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1530 পমাাঃ আলম ীর আাঃ মান্নন জমাদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২৬৭ 01710612543 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1531 পমাাঃ প কু পবশ্বাস মৃত বাবন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৪৭৮ 01934518352 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1532 আবু সাইদ মন্টু পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২৫৮ 01993555227 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1533 মিেদ পিানসন মৃত আনয়ন উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২১৯ 01918931813 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1534 পদপলয়াি মৃত ওতার উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৩৯২ 01941264794 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1535 আজ ার ঝানু পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৩৬৩ 01937699079 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1536 ওমর পশখ সাঈদ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১০৭৯ 01981894832 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1537 সাবু পশখ আব্দুর রাোক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৩৩৬ 01934518349 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1538 পমাাঃ ইউনুচ পশখ মৃত ইজািার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২৮০ 01953811250 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1539 ইপিস মৃত পমাকনিদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২১৩ 01946543179 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1540 ছুরমান পশখ িাইদ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১০৮১ 01957251897 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1541 জাপকর পিানসন লাল পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১১৮৩ 01957029423 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1542 আিেদ মৃত আনয়ন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২১৬ 01990646478 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1543 শপরফুল আকবার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৮৩৫৫১৬৬৬৩০০০০২২ 01915549370 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1544 প াকন পমাল্যা মৃত পমাতানলব পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২৯৯ 01931824120 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1545 নুর মিেদ মৃত পরাস্তম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৬৩৬ 01922874297 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1546 জানিদা মৃত পমানতাজ মপিলা পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২৩২ 01917356188 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1547 পমাাঃ পমল ন ফপরদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ১৯৮৯৫৫১৬৬৬৩০০০০০৯ 01921670931 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1548 মনানয়ম মৃত মকবুল পুরুষ পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১১০৭ 01926265705 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1549 পমাাঃ পলয়াকত মৃত আাঃ িাপমদ মুিী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৭৯১৮১০৭২৩৬২৫৭১২ 01929213622 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1550 পকানমলা খাতুন নূর ইসলাম মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১২৮৩ 01961347467 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1551 জাপকর পমাাঃ মপিরউপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৮২৫ 01924402524 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1552  পমািাাঃ আননায়ারা স্বামী-চাঁন পমাল্যা মপিলা রামনদবপুর 3 নিা া 5516663663020 ১৩০৩১৭৬৭৬৯ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1553 জপল আাঃ সবুর মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৮২৮ 01990707140 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1554 মান্নন খাঁ মৃত পমায়ানেল খাঁ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৭৭৯ 01923688837 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1555 আরজ পবশ্বাস মৃত পমাবানরক পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১২৮৫ 01953346503 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1556 সামছুল ইসলাম পমাাঃ ইমারত পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৬০৬ 01931878802 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1557 খাইরুল মুিী মৃত আবু তানলব মুিী পুরুষ পদনমুজুর     ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৮৪৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1558 আবুল খানয়র মৃত মকবুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১০৬১ 01939419247 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1559 জাপিদুল ইসলাম পিতা-মৃত আাঃ িক পমাল্যা পুরম্নষ ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663660776 ১৮৭১৫৯৬৮৩১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1560 পনিারন পনিা স্বামী- ইসলাম পমাল্যা মপিলা ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663659973 ১৭৩৯৬৯৯৩৭৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1561 আাঃ িালাম পশখ মৃত আনয়নউপিন পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২২২১ 01920693089 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1562 পমাাঃ িারুন অর রপশদ মৃত তানজল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬১৭০৭ 01966548783 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1563 পমাাঃ পিকুল পবশ্বাস মৃত চাঁদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৩৬৩ 01986932048 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1564 খসরুোমান লাল পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১১৭৩ 01739251059 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1565 আবুল খানয়র মৃত আাঃ মানলক পুরুষ পদনমুজুর কলা ািী ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৬০৯ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1566  পমাাঃ নুনরাল িক পমাল্যা
পিতা-মৃত আপজজার রিমান 

পমাল্যা
পুরম্নষ রামনদবপুর 3 নিা া 5516663662972 ১৯২১০৭৭৪০৬ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1567 লা লী পব ম স্বামী-মৃত-িাপববার পশকদার মপিলা রামনদবপুর 3 নিা া 5516663662951 ১৯৪৬৫৯০৮৫৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1568 রানজন্দ্র সরকার শপষ ভূষন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৭৪৬ 01944251396 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1569  পমাাঃ প ালাম রাবাবনী
পিতা-মৃত- আপফল উপিন 

পমাল্যা
পুরম্নষ রামনদবপুর 3 নিা া 5516663662924 ১৯৪৪৯৭৯৫৪০ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1570 আক্তার পমাল্যা  ফ্ফার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৪৬৪ 01918266094 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1571 পশল্পী খাতুন স্বামী-মৃত-নানয়ব আলী পমাল্যা মপিলা রামনদবপুর 3 নিা া 5516663662923 ১৯৯০৭৪৮৫৪৫১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1572 িাপববুর রিমান মৃত িানতম আলী পুরুষ পদনমুজুর কলা াপি ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৬৫০ 01757250608 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1573 িবুর পশকদার মৃত প লু পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৪৭৬ 01992867480 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1574 পমাাঃ আক্তার মৃত এনদান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর রামনদবপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩০৬০ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1575 পমাাঃ মিৎ পময়া মপতয়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৩৯০ 01932635498 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1576  পমাাঃ জুনয়ল পিানসন পিতা-পমাাঃ জপমর পিানসন পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663634720 ১৮৮৫৭১৯৮০৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1577 আইযূব মুপল পিতা-চাঁদ আলী মুিী পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5102838322 ১৪০৬৪৬৩৪৭৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1578 পশিাব পমাল্যা পিতা-মৃত-আয়নাল পমাল্যা পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663664351 ১৯৩৮১৩৮১৮৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1579 পমাাঃ মুপজবর রিমান পিতা-মৃত-মাপিম পশক পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663664373 ১৬৩২০৮১২৫৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1580 িানয়ন মৃত মদন পুরুষ পদনমুজুর রামনদবপুর ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৩৬৩ 01952469755 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1581 আপরফুল পমাাঃ কানয়স পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর রামনদবপুর ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩২৯৫ 01919878937 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1582 পরানকয়া পব ম স্বামীাঃ পমাাঃ আকতার মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩২২৩ 01924288078 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1583  পমাাঃ রপবউল ইসলাম পিতা- পমাাঃ সুবুর পমাল্যা পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663000007 ১৯৩৪২৬২৭২২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1584 কামরুল কালাপময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৮৪০ 01927280920 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1585 পমাাঃ পদনলায়ার মৃত ইয়াকুব পুরুষ পদনমুজুর রামনদবপুর ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৩৪৪ 01931276616 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1586 পসামর আব্দুস সামাদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৮৫০ 01940525973 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1587 পমাস্তফা পমাাঃ সামাদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৮৬৩ 01915369962 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1588 আনপজরা মৃত পনপুর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৮৫৫ 01960061135 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1589 প কু পমাল্যা রানশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া 5516663665736 ০1960441128 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1590 পমািাাঃ শারপমন ইয়াসপমন আাঃ মানলক  পশখ মপিলা গৃিীপন ।। ।। নিা া 551667643912 01829589021 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1591 পমাাঃ টিপু পমাল্যা পমাাঃ সামনিল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩২৫২ 01937237058 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1592 শারপমন সুলতানা টিিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নিা া 5 নিা া ২৪০২৮৭৮৫৭ ০১৯২৯৮৭৩৬৮৪ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1593 মুক্তার পিানসন মৃত সমনসর পুরুষ পদনমুজুর পবল্বিাড়া ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৮৬৬ 01996494517 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1594 িারুন জমািার পমাাঃ রানিন জমািার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪০৬৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1595 ইপিস মৃত পমানিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১১৭ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1596 বানয়পজদ পিাসাইন আবুল কালাম পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৬০ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1597 পফনরাজা িার ীন স্বামীাঃ পমাাঃ মাখু মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪০৮৭ 01717284212 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1598 পমািােদ জমািার মৃত বাবন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪০৭০ 01948134023 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1599 নুরুল জমািার মৃদ বাবন জমািার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১২২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1600 শািাজািান সমনসর মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৮৬২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1601 পলপি পিতা-এলািী মপিলা নিা া 5 নিা া 5516663666239 ১৯৯৫১৭৫৩৬২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1602 নান্নু মৃত বাদুল্লাি পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১০৪ 01936625026 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1603  পমািাাঃ পরপজয়া স্বামী-এলািী খান মপিলা নিা া 5 নিা া 5516663666217 ১৯৬০০৫৯০২৩ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1604 আব্দুর রিমান পিপিক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১৮১ 01923403305 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1605 আননয়ারা স্বামীাঃ রওশন সদ ডার মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১১৩ 01953657818 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1606 পসরাজুল মৃত দপললউপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৮৮৪ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1607 খয়বার পশকদার পিতা-মৃত-রপশদ পশকদার পুরম্নষ নিা া 5 নিা া 5516663665593 ১৮১৩৩৬৭৯৩৪ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1608 পমাাঃ মন্নু মৃত বাদুল্লাি পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১১৮ 01913727812 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1609 রাপশদা খাতুন আপলপময়া পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৮৫৭ 01945011912 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1610 আপবর পিানসন মানজদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৮৭৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1611 িাপববুর রিমান লাল পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১৫২ 01953845493 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1612 িাইফুর মৃত িাপকম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪২৩৯ 01996490274 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1613 চুন্নু মৃত বাদুল্লাি পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৮৯৯ 01992458224 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1614 শামীম পিানসন আসাদ পুরুষ পদনমুজুর দপরশালধা ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪১৫ 01982454328 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1615 পলিন আসাদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪১৪ 01993809287 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1616 কুদ্দুস মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৫৪৫ 01952305940 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1617 ওপলয়ার রিমান মৃত আবুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪৩১ 01995015753 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1618 জািাঙ্গীর মৃত মানজদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৫৯৭ 01946515038 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1619 ধলু পময়া মৃত আবু বক্কার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৬৬ 01921943935 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1620 শািা আলম ওয়াদুদ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭০৩ 01921323415 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1621 আপলম পশকদার িানলক পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭১৮ 01928515394 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1622 পমাাঃ সবুর মৃত দপবর পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৩৪৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1623 উেল পিানসন মৃত সামচুল পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭৬৫ 01935161846 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1624 আব্দুর রিমান মৃত আিেদ পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৫০ 01957171967 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1625 লাইলী পব ম আবু জাফর মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪১৩ 01989634688 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1626 সানজদা িার ীন স্বামীাঃ পমন্টু মুিী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪১৫ 01920513828 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1627 রুবানয়ত মুিী আবু জাফর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪৩৪ 01728499694 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1628 কুলসুম পব ম পমাাঃ আসাদ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৫৭৮ 01874720585 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1629 পমাাঃ জািাঙ্গীর আাঃ মান্নান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৩৬১ 01734028611 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1630 ঝন ডা পব ম স্বামীাঃ আবুল কালাম মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৮৮ 01949540997 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1631 পমাাঃ ফারুক পশখ পমাাঃ ইসািাক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৩২৯২ 01981639965 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1632 মপনরা খাতুন সামনিল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৭০৫৫১৬৬৬৩০১০৬১১ 01753653067 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1633 পমাাঃ জহুর মৃত দপবর পিানসন পুরুষ পদনমুজুর দপরশালধা 04 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৩৪৩ 01934262722 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1634 পমাাঃ সানিব আলী মৃত পতাফানেল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৩৪১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1635 ইস্রাপফল মৃত রুকমান পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪৬৮ 01929448117 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1636 সনলমান মৃত আলতাব পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৩৫২ 01960031335 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1637 আবুল খানয়র মৃত মুনতাজ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৪৪৫৪২৬ 01960031335 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1638 চায়না রানী পবশ^াাস স্বামী-পবদুযৎ পবশ^াাস মপিলা নিা া 5 নিা া 5516663666562 ১৭৬০৪৭৮১৮২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1639 আক্কাচ পমাল্যা মৃত আপিরউপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৫৭ 01957536820 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1640 পমাাঃ শপিদুল আইয়ুব মপল্লক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭৬৯ 01947973463 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1641 পশফালী পব ম স্বামীাঃ কালাম মুিী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৩৫৭ 01924229163 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1642 পমাাঃ জাপিদুল মৃত আব্দুল িাই পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৩৩১৩০৩১৮৪২৯২১ 01966958241 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1643 রাপশদা িার ীন পিতা- ফফার পমাল্যা মপিলা পবজড়া 6 নিা া 5516663669486 ১৭৪০৫৩৭৬৪৬ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1644 আকরাম মৃত আনলক পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪৪০ 01956973281 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1645 তসনয়দ পশখ মৃত আকমল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪০৭০ 01955904999 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1646 আপরফ পিানসন তসনয়দ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৭৬০ 01955904999 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1647 এসনকন্দার মৃত পবলানয়ত পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪০১ 0193822024 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1648 পমাশানরফ পমাল্যা পিতা-মৃত-মানজত পমাল্যা পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663667907 ১৩০১৩৭০২০৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1649 পনজাম পমাল্যা পমাসনলম পমাল্য পুরুষ পদনমুজুর রনপজৎপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৯৫ 01718803899 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1650  পমাাঃ নজরম্নল ইসলাম পিতা- ফফার পমাল্রা পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663669482 ১৮২০৫৬৫৩৯১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1651 তসয়দ রাজু তসয়দ শািাদৎ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯২৫৫১৬৬৬৩০০০২৩১ 01993808666 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1652 পমািাাঃ আননায়ারা স্বামীাঃ আবু তানির মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২২৭ 01961970810 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1653 পবশ্বপজৎ পবশ্বাস পদলীি পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭৮৯ 01716320217 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1654 পদলীি পবশ্বাস যতীন পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৩২ 01753859455 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1655 স্বিন পবশ্বাস মৃত পধনরন পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৮২ 01990327833 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1656 আাঃ  ফ্ফার পমাাঃ পতজার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯০৬ 01950461816 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1657 পফনরাজা পব ম স্বামীাঃ রপফক পবশ্বাস মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯১১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1658 প ালাম পমাস্তফা পমাাঃ ইসিাক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৯৯ 01775224610 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1659 পমাাঃ ওবায়দুর রিমান পিতা-জাফর খাতুন পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 5516663667442 ১৯৯৩৮০৮৫৯২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1660 পমাাঃ মপতয়ার পমাাঃ মন্নু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০০২ 01862451781 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1661 পমজানুর রিমান মৃত-আকমাল পমাল্যা পুরম্নষ জয়রামপুর 8 নিা া 5516663660848 - পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1662 পমািাাঃ শাপিদা স্বামীাঃ মৃত মানলক পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২২৮ 01838279045 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1663 আমজাদ পিানসন মৃত আাঃ িালাম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৬৫০১৯ 01766988023 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1664 মপনর পিানসন মৃত রমজান পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৩৬৬৫০২৪ 01773344627 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1665 পনিাল পবশ্বাস কাপতডক পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৮৮ 01790562145 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1666 আবুল কালাম মৃত  পন পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৮০ 01925532645 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1667 পসপলনা খাতুন স্বামীাঃ ইনতাজ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৯৬ 01765849697 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1668 পমািাাঃ পনিারন মৃত পমাকনিদ পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৭৩৬৪৬৬৮৮ 01946522349 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1669 আবু জাফর পশখ আবু সামাদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫১৫৯ 01924229445 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1670 রব্বানী মৃত পমাকানেল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৮৫ 01934262771 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1671 আশরাফুল মৃত রপশদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭৯৭ 01782773520 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1672 পমাকনিদ মৃত মপমন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৬৬ 01727941889 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1673 পরনিনা খাতুন স্বামীাঃ নজরুল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২৩২ 01937871262 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1674 আবু িাপনফ মৃত আবু সাঈদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২১৮ 01959022598 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1675 পমাাঃ সাইফুল মৃত আাঃ িাপকম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫১৯০ 01927366094 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1676 প ালাম রসুল মৃত পমাকানেল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৮২ 01920693128 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1677 িনয়দুল ইসলাম পিতা-মৃত পিালাইমান পমাল্যা পুরম্নষ িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663667687 ১৯২৬২০৪০৯১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1678 পমাাঃ সুলতান মৃত আাঃ িামাদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৭৯ 01936625040 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1679 ওপিদ মৃত িত্তার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০১৬ 01959294326 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1680 ওমর আলী মৃত বাবন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২৪১ 01928843739 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1681 সাবানা স্বামী-বাবুল পমাল্যা মপিলা িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663667657 ১৯৫৯৮২৩২৫৩ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1682 নুরুল িক পমাল্যা মৃত মকবুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৬১ 01952469854 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1683 নানরাদ পবশ্বাস অপনল পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৯১ 01746936376 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1684 প্রপবন পবশ্বাস শ্রীিপত পবশ্বাস পুরুষ মাশাখাপল 9 নিা া 4652891948.00 1951427534 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1685 অপসম কুমার প ালক চন্দ্র পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪৮২ 01861637943 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1686 শুশান্ত কুমার তারািদ চন্দ্র পুরুষ পদনমুজুর রনপজৎপুর ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০২৭ 01766619091 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1687 পমাাঃ বশার পতাতা পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫১৯৩ 01942297726 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1688 কৃষ্ণ কুমার প ালক কুমার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৯৩ 01725536149 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1689 পবল্লাল পময়া মৃত শুকুর পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২৩৫ 01941234101 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1690 ধলা পময়া মৃত আাঃ িাপকম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫১৫৬ 0186698818 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1691 পদননা বন্ধূ অপনল পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৪৩ 01947770027 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1692 জাপকর পিানসন পমাাঃ প ালাম নবী পুরুষ পদনমুজুর ইন্দ্রপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪৬৬ 01832230711 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1693 পমািাাঃ শপরফা পকরামত আলী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭৪৬ 01995015749 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1694 পমাাঃ ফুলপময়া মৃত ফনিম উিীন পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৩০১ 01937047413 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1695 পমাাঃ আলী পময়া পমাাঃ ফুলপময়া পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৭৫৩ 01969868653 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1696 পমািাাঃ িার ীনা পমাাঃ ফরিাদ পময়া মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৩৮১ 01728885228 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1697 পমাাঃ আব্দুল করপম মৃত নুর মিেদ মুিী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৩২৪ 01779170403 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1698 খয়বার পমাল্যা প ালাম নবী পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৩৭ 01922375584 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1699 পমাাঃ পমঠুর পশখ মৃত মমনরজ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২৬৩ 01985962090 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1700 আকরাম পিানসন মৃত আনসার উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪১১ 01939681951 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1701 পমািাাঃ রুিালী খাতুন পমািােদ পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫.৫১৬৬৬E+১২ 01957536807 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1702 পমাাঃ শপরফুল পমাাঃ রিমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৯৪৭ 01998991735 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1703 নাপিমা িার ীন পমাাঃ সাখাওয়াত মপিলা পদনমুজুর ইন্দ্রপুর 04 নিা া ১৯৯২৫৫১৬৬৬৩০০০০১৭ 01917522740 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1704 পমাাঃ আলীবার মৃত পরাকমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫১৩১ 01939681951 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1705 পমাাঃ মকবুল মৃত লপতব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪৬১ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1706 পমাাঃ মপনরুল পমাাঃ  পন পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪০৫ 01993786289 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1707 জািানারা খাতুন স্বামী-আ: মানলক মপিলা পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663664974 ১৩০৯৩৭৬৮১৬ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1708 পমাাঃ শপরফুল আব্দুল  পন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৮৮৫৫১৬৬৬৩০০০০১০ 01921943932 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1709 পমাাঃ পদল মুিী মৃত নুর মিাোদ মুিী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৩১০ 01918063035 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1710 পমাাঃ জাপিদুল পমাাঃ  ফ্ফার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ইন্দ্রপুর 04 নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০২৮৪ 01965049665 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1711 পমািাাঃ পসপলনা পমাাঃ আপরফুল পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৩৯৩৮ 01866366932 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1712 পমাাঃ আবীর মৃত িাসান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৩৯৩ 01996458758 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1713 পমাাঃ জাপকর পমাাঃ প ালাম নবী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৪৬৬ 01929141283 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1714 পমা: আকরাম পশখ পিতা-মৃত মান্নান পশখ পুরম্নষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663665146 ১৯২৯১৮৯৮২২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1715 রাোক পশকদার মৃত ইয়াকুব পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৪৩ 01925876682 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1716 ননবর মৃত িফুর পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৫১ 01938138053 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1717 পলয়াকত আব্দুল িক পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৩৯ 01771738204 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1718 পমাাঃ বাকু পবশ্বাস মৃত জীবন পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৪৭৯ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1719 পমািাাঃ জাপমলা আিনেদ পবশ্বাস মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩৯৮ 01932279953 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1720 পমািাাঃ সপখনা মৃত বপসর উপিন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫২৮১ 01922375584 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1721 নাপ ডস পব ম খয়বার পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৩১ 01992333411 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1722 পমািাাঃ পিনপজরা পমাাঃ কপরম মুিী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭৭৯ 01940283519 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1723 রপিমা পব ম  মৃত আবুল পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৯১ 01775221930 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1724 আক্কাস পমাল্যা প ালাম নবী পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৩৯ 01866366932 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1725 ইমদাদুল ইসলাম আাঃ লপতব পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৮০ 01941234113 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1726 পমাাঃ পসপলম পমাাঃ িাসান পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৮৩৫৫১৬৬৬৩০০০০০৯ 01952305193 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1727 জামাল পশখ এখলাস পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৯৯ 01939681936 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1728 িারুন অর রপশদ মৃদ আিেদ পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১২৪ 01867528518 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1729 পল ন পবশ্বাস মৃত নুর মিেদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬২১৪ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1730 পমাাঃ পলপু পমাাঃ বদরউপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১২০ 01921916867 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1731 পমাাঃ কামাল খান পমাাঃ ইলািী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১৩৯ 01918821618 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1732 পমািাাঃ িাওয়া স্বামীাঃ আবুল কালাম মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৭৯৭ 01857628418 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1733 পমাাঃ খপললুর মৃত মপনরউপিন পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৯৪ 01778238972 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1734 পরিন পশখ ইসিাক  পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৩৯১৭ 01933188932 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1735 সানিরা খাতুন স্বামী- পতজারউপিন মপিলা পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663665107 ১৭৮০৩০৫৭৪৯ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1736 আশরাফ পচৌধুরী প াাঃ সনরায়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৮৬ 01923874137 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1737 পমজানুর রিমান প াাঃ সনরায়ার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৮৫ 01932245771 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1738 সানলিা পব ম মৃত সামনিল পশকদার মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৭৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1739 সপিদ পশখ মৃত আকবর পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭২৪ 01986931190 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1740 ওপিদুোমান মৃত আকবর পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৩১ 01926749387 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1741 পমাাঃ মন্নু পশকদার মৃত শামনিল পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৭৬ 01792359733 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1742 জপসম আক্কাচ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০০৮৮ 01963658582 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1743 আনপজরা পব ম শপিদ পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৩৫ 01851579377 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1744 আাঃ িাপকম মুিী মৃত আাঃ লপতব মুিী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৯৮০৭ 01925366832 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1745 খাপলদ পিানসন মৃত আলী পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০১২ 0193427796 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1746 সানিব আলী প াাঃ রসুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬০৪২ 01947836594 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1747 পমাাঃ নাজমুল পমাাঃ ননবর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯০৫৫১৬৬৬৩০০০১৮৮ 01924229168 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1748 ইয়ার আলী আবজাল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৩০ 01759363890 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1749 আবজাল পিানসন মৃত পনিাল উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৯৬ 01920283710 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1750 আব্দুস সবুর মৃত  ফ্ফার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৫০ 01735118551 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1751 পমাাঃ রপফকুল মৃত আলতাফ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১৭১ 01777427107 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1752 পমাাঃ কানসম পমাাঃ আাঃ খানলক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১৯২ 01735103721 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1753 পমাাঃ চাঁদ আলী মৃত নাপজম পমাল্য পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৩৫৮৬ 01923321986 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1754 পবলানয়ত পবশ্বাস মৃত নাপজম পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬২০৫ 01881963931 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1755 সমর পবশ্বাস মৃত নাপজম পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬২০৪ 01911637393 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1756  পমািা: পরনসানা স্বামী-পমা: পরিন পমাল্যা মপিলা পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663665209 ১৭৩৩৯২৮২৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1757 পমাাঃ নান্নু পবশ্বাস মৃত ইউনুচ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৪৩৯৫২ 01935161962 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1758 মধু পবশ্বাস িনরন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৪৩১৫৯ 01729771037 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1759 লাপখ আক্তার মনা পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৬৭১০৪৪৩১৩৮৬৭২ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1760  পমা: পতাতা পময়া পিতা-মৃত-আব্দুস সত্তার পমাল্যা পুরম্নষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663665167 ১৯৪২২৯৭৭২৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1761 নাজমুল পশখ মৃত আবুল পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৯২ 01987012314 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1762 পবধান কুমার পশপশর কুমার দত্ত পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১৫৯ 01929189701 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1763 পমাাঃ পবল্লাল পতারাি পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮২৫ 01929603116 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1764 সা পরকা কামরুল ইসলাম মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯১৬ 01703771823 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1765 আপমরুল ইসলাম িাপনফ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯২৭ 01770263556 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1766 শপফকুল ইসলাম িাপনফ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯১৫ 01925366830 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1767 পমাাঃ কাপবল পমাাঃ িাপনফ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২১৩৪ 01964072562 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1768 পমাাঃ ওিাব পবশ্বাস মৃত আবুল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩৯৩ 01851500040 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1769 পমাাঃ আপজবার মৃত জীবন পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩৯২ 01750370002 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1770 িানরজ পমাল্যা মৃত আনয়নউপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯২৫ 0172826678 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1771 পমািাাঃ পিিার পমাাঃ জপলল খা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 5516663666175 01865547605 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1772 মপিয়ার রিমান আ:লপতফ পমাল্যা পুরুষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663548577.00 1310545225 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1773 মুপজবুর রিমান মৃত আাঃ িাপমদ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৩৬৬৫৯১৩ 01721921502 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1774 নারপ স পবল্লাল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 2698877380583 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1775 আপতয়ার রিমান পতলাি পিানসন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৭১ 01728653345 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1776 িাপববুর রিমান মৃত কপফলউপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৭৮ 01928154815 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1777 তপববুর রিমান মৃত কপফল উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৬২ 01928154815 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1778 পনয়াম উপিন পশখ আব্দুল িক পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৭০ 01936027853 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1779 জপসম পশকদার মৃত ওপলয়ার পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৭১ 01757820254 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1780 পদনলায়ার পশখ আব্দুল িক পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৩৫ 01755480902 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1781 প ালজার পশকদার আাঃ লপতফ পশকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৮১ 01855114347 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1782 আাঃ কানদর মকবুল পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯১৯ 01936118042 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1783 পমাাঃ রম্নহুল আপমন  পিতা-পমাাঃ আব্দুস সানলক পুরম্নষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5526485775 ১৫১৫৬১০২৩৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1784 িাপফজুর রিমান ইসমাইল ফপকর পুরম্নষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663662181 ১৩১০৫৪৫২২৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1785 পজাসনা পব ম িাপফজার পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৬৪ 01969869396 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1786 পশখ কামাল একলাজ পশখ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৪৩১৮০ 01922499094 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1787 ফপরদা পব ম আব্বাস পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭০৩ 01992333411 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1788 সালমা খাতুন  আত্তাব পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫২৩ 01993580384 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1789 শাপফয়া খাতুন পিতা-উতার উপিন পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663652977 ১৪০৯৭০৪২৭৯ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1790 তুতা পবপব জাফর পমাল্যা মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

নারাপন্দয়া ০৬ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৪১ 01736895827 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1791 ইকরাম মৃত বানির পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪৯৫ 01913715483 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1792 সুপফয়া পব ম সুলতানা পমাল্যা মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১০৭ 01942950016 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1793 নাপিমা আাঃ িাপলম পময়া মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৩৯ 01992458238 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1794 িপবরন মৃত শুকুর পমাল্যা মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৩৫৪৫৫০৬ 01715855558 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1795 পমাাঃ শািাজান ওিাব পশখ পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৯৫ 01923077693 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1796 আলম ীর পশখ ইকলাজ পশখ পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৯৬ 01764285087 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1797 নপবরন পনিা পরাস্তম পমাল্যা মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫২৬ 01923181006 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1798 পমজানুর রিমান রানশদ পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৯২ 01734691951 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1799 মপফদুল মৃধা ওয়ানজদ মৃধা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৬০ 01911289071 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1800 অঞ্জনা পব ম আজাদ পিানসন মৃধা মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮২৬ 01969750004 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1801 আত্তাব পশখ মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫২২ 01780456321 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1802 মপজডনা পব ম িপবর সরদার মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৫৫ 01962048426 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1803 নজরুল মৃধা মৃত িনরায়ার মৃধা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭২৩ 01920689586 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1804 আব্দুল্লাি মৃদ সারওয়ার মৃধা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬২৪৪ 01911167109 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1805 টিপু সুলতান আবুল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ০৬ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১৩৩ 01728953429 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1806 পমাাঃ আশরাফুল পমাাঃ আয়ুব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৮৫৫৫১৬৬৬৩০০০০৩৩ 01933538330 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1807 পমাাঃ পমাসনলম মৃত রানিন উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৭৫৭ 01861796801 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1808 পমাাঃ আলাউপিন আাঃ িক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৭৯৫ 01726275332 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1809 পমাাঃ িাপববুল্লাি পমাাঃ পসপিক পিানসন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০৪৪ 01947269834 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1810 প ালজার আলী মকবুল পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া .৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৭৯ 01852869611 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1811 মপনরুল পমাল্যা পমাাঃ আকবর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৪৯ 01813816444 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1812 নুর মিােদ মৃত িামাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১৯৪ 01956636870 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1813 সািাবুপিন পমাাঃ প ালাম রসুল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৬১ 01729432177 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1814 পমানমনা পব ম মৃত শওকত আলী মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৭৩ 01966032875 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1815 শ্রী িপত মন্ডল মৃত প্রমথ মন্ডল পুরুষ পদনমুজুর সালধা ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৭৭৭ 01884407242 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1816 সুলতান পমাল্লা মৃত বাপরক পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৭৯৯ 01624043032 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1817 শ্যাম সুন্দর পবাঃ সতয কুমার পবাঃ পুরুষ পদনমুজুর সালধা ০৩ নিা া ৬৫২৭৬০৬১১৭০৯৫ 01624043032 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1818 িামাদ পমাল্লা মৃত আমীন উিীন পমাল্লা পুরুষ পমাবানরকপুর নিা া 551663548319 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1819 মপজডনা খাতুন বাবলু পশখ মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৫৪৪ 01821543205 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1820 পমািাাঃ রুিালী পমািােদ পশখ মপিলা পদনমুজুর ইন্দ্রপুর ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৩২৯০ 01718773715 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1821 কাপতডক পবশ্বাস মৃত মধু পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর রনপজৎপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৮৬ 01811211215 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1822 সুমান্ত কুমার তারািদ চন্দ্র পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০২৭ 01611398206 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1823 খাপদজা পব ম মৃত আনসার পশকদার মপিলা পদনমুজুর দপরশালধা ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৫৫ 01916340428 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1824 পমপন িার ীন মৃত মন্নু পময়া মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৩২৩ 01623883218 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1825 িারুন পমাল্যা মৃত প ালাম রসুল পুরুষ পদনমুজুর ইন্দ্রপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৪০ 01725212434 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1826 প ালক পবশ্বাস অপনল পুরুষ পদনমুজুর রনপজৎপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫০৪২ 01753762540 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1827 পমাাঃ আলাপমন পমাাঃ আলতাফ পিানসন পুরুষ পদনমুজুর দপরশালধা ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৩৯৯ 01836963528 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1828 পবকাশ দাস মৃত পখাকন দাস পুরুষ পদনমুজুর রনপজৎপুর ।। নিা া ৪১১৩৮৩৮৩৯৭৬৮১ 01851913528 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1829 প ালাম সনরায়ার মৃত আাঃ  পন জমািার পুরুষ পদনমুজুর পবল্লিাড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪০৩৬ 0196533269 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1830 পজাসনা বালা পবশ্ব পবশ্বাস মপিলা পদনমুজুর রনপজৎপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৯৭৭ 01681665983 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1831 সুপফয়া খাতুন স্বামীাঃ শািাজান পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর দপরশালধা ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৩৫ 01721302717 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1832 বাবার আলী পমাাঃ বাকা পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর সালধা ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩১৭৪ 01843943562 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1833 পরাপজনা িার ীন মািাবুল পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর চাকুপলয়া ০১ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩২৭৩৭৩ 01973994268 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1834 নুর জািান আবুল বাশার মপিলা পদনমুজুর চাকুপলয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০১৭০ 01728173921 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1835 মুকুন্দ পবশ্বাস মৃত সতীশ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৯৫৬ 01632189654 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1836 পিয়ারন পনিা মৃত ইউনুস পবশ্বাস মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৮৩৮ 01875321456 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1837 পমািাাঃ পশল্পী পমাাঃ ইকবাল পিানসন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯৮৩ 01786927362 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1838 পবনা খাতুন ফারুক পিানসন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬৭৭ 01973682769 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1839 আপমনুর রিমান িানসম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৯৫৩ 01911394206 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1840 মাফুজার রিমান মৃত িান্নান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮৬৬ 01911537393 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1841 পমাাঃ শপরফুল মৃত ইরফান পচৌপকদার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৪৩১৬৭ 01673284562 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1842 পমাাঃ ইমরুল পিানসন মৃত নজরুল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর নিা া নিা া 19925516663000063 01945412599 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1843 পমাাঃ পখাকন পমাাঃ িানসম আলী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৮৪ 01718773715 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1844 ফাপতমা আপমন উিীন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮৫২৪ 01601321132 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1845 িানরজ পমাল্যা মৃত আনয়ন উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯২৫ 01862731127 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1846 িাপস খাতুন প ালাম রসুল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৩৫ 01743852963 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1847 পমাাঃ ইরফান মৃত তফপির উপিন পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭৩৫ 01902395523 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1848 নারপ স পব ম পমাাঃ রানশদ পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া      ৫৫১৬৬৬৩০৩৪৯৪৩ 01683928327 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1849 পরানকয়া খাতুন পমাাঃ নুরুল পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯৮৯ 01829543628 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1850 িাপসনা পব ম মৃত িনলমান সদ ডার মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২১৩১ 01979253653 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1851 পমািাাঃ সূয ড পবপব বাবু পময়া মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮৫৯ 01747571866 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1852 পনপখল পবশ্বাস মৃত সতীশ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৯৫৫ 01868279240 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1853 নাপ ডস পব ম খয়বার পমাল্লা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৩১ 01976286217 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1854 ফপরদা পব ম আব্বাস পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭০৩ 01789548258 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1855 রামিদ পবশ্বাস মৃত দূ ডািদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৪৫৮ 01950317955 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1856 পমাাঃ িানসম আলী মৃত মধু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৮২ 01698458505 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1857 পমািাাঃ আরপজনা পমাকবুল পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩০১৬১২১ 01808520885 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1858 পমািাাঃ সাজু পবপব মৃত ইসমাইল পশখ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৯৮ 017268745632 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1859 পমািাাঃ লাইলী পমাাঃ আপজজার রিমান মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮০০ 01897085235 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1860 িান্নান পশকদার আব্দুল লপতফ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৪৬১ 01682385566 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1861 পমাাঃ সাোদুল পমাাঃ িানসম আলী পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৩৯৫৪ 01978985236 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1862 মাপনক পমাল্যা পকপবর পমাল্যা নিা া পদনমুজুর নিা া নিা া 5516663666694 01849974228 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1863 সন্ধ্যা রানী সুবাস পবশ্বাস মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২১৫১ 01798725836 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1864 পরনা পমাাঃ িানতম পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২০২৫ 01946414873 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1865 আবুল খানয়র পশাঃ মৃত আাঃ রিমান পশাঃ পুরুষ পদনমুজুর রামনদবপুর ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৯৫৬ 01718676400 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1866 ফপরদা পব ম স্বামী ইসমাইল পশখ মপিলা পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১২১৪ 01946947309 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1867 পমাাঃ তপববার মৃত সুনাউল্লয পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৭৭৫৫১৬৬৬৩০০০০০১ 01919442836 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1868 রাপশদা স্বামীাঃ সা র মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৬৫৮ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1869 পশিাব উপিন মৃত প ালাম রাসুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৩৪ 01929873996 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1870 পমাাঃ এবাদত পিানসন পমাাঃ আপল পময়া পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০০৩৫ পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1871 ফুলমপত স্বামীাঃ আপল পময়া মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৯৩৭ 01998965485 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1872 পমাাঃ আক্কাচ পময়া মৃত আব্দুর িানলক পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ০৬ নিা া ৫৫১৮৫১১৬৭১১১৫ 0162895623 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1873 পমাাঃ লাড্ডু পমাাঃ বজলুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৬৫ 01928707633 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1874 রুব্বান পব ম স্বামীাঃ পমাাঃ আিাদ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৪৯ 01725584014 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1875 মপশয়ার পমাাঃ পমাশারফ পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৭৭ 01928707633 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1876 মপরয়ম পবপব মৃত আবজাল মপিলা পদনমুজুর ফুলবাড়ী* ০১ নিা া পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1877 সুয ড পবপব মৃত দুদু পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর চাকুপলয়া ।। নিা া 01845726827 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1878 ছুটু পবপব পমাাঃ আপতয়ার রিমান মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1879 আবু বক্কার ফপকর মৃত পমনির ফপকর পুরুষ পদনমুজুর ফুলবাড়ী ।। নিা া 01960854278 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1880 িাপফজার রিমান মৃত জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর চাকুপলয়া ।। নিা া 01923874194 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1881 খাপদজা মৃত সমনসর মপিলা পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1882 শুকুরন পিতাাঃ পরাস্তম পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01922874297 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1883 মপরয়ম পিতাাঃ কালা পময়া মপিলা পদনমুজুর ।।* ।। নিা া 01990646359 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1884 ওিাব পমাল্যা সামনিল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর সালধা ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৫২০ 01934262744 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1885 রপিম চুন্নু পশখ মপিলা পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০১০০ 01933124616 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1886 ইপিস পমাল্যা মৃত আজািার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর চাকুপলয়া ০১ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৬৩৫ 01919497177 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1887 দুলাল পশখ মৃত মপজদ পশখ পুরুষ পদনমুজুর খপলশাখালী ০২ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৭২০ 01953880525 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1888 পমরাজ পমাাঃ িানলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর রামনদবপুর ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৮৬৮ 01934518353 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1889 পরোক পমাল্যা মৃত পতাজাম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ০৬ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০৮৬ 01860213299 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631



1890 জুনয়ল সাোদুল পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ০৬ নিা া 551663544276 01751834195 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01839726631

1891 শািাজান মৃত মকবুল মপিলা পদনমুজুর দপরসালধা ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৪৩৭ 01971501247 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1892 পমাাঃ জানবদ পমাাঃ সানলক পশকদার পুরুষ পদনমুজুর দপরসালধা ।। নিা া ১৫৯২৫৩০৪১৮৯৫০ 01910426118 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1893  পমাাঃ কানশম পমাল্যা পিতা-লপতফ পমাল্যা পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663665285 ১৯২৮৫২৭২০০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1894  পমাাঃ পদল মুিী পিতা-নুর পমািাোদ মুিী পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663665310 ১৯১৮০৬৩০৩৫ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1895 পমাাঃ আবুল কালাম মৃত নুরুল িক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর দপরসালধা ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৬৯৩ 01729318128 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1896 ইউনুচ মৃত আকমাল পশখ পুরুষ পদনমুজুর দপরসালধা ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৫৬৭ 01913727747 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1897 চায়না রানী পবশ্বাস পবদুযৎ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৬২ 01760478182 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1898  পমাাঃ শপরফুল ইসলাম পিতা-মৃত নুর পমািোদ মুিী পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663665313 ১৩১২৮৯১১৬৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1899  পমািাাঃ িাপসয়া পব ম স্বামী-মৃত-আবুল কানশম মপিলা ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663665315 ১৭৭৫৪৭২৬৮১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1900 নুর নবী পশখ পিতা-িপববর পশখ পুরম্নষ ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663664486 ১৯৯৫৮০৫৩৩১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1901 ফজরন পনিা স্বামী-রিমান জেদার মপিলা ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663012716 ১৯৫০৯৪১৭৪৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1902 পমািাাঃ সাপিনা পব ম স্বামী-আননায়ার পিানসন মপিলা ইন্দ্রপুর 4 নিা া 5516663665377 ১৯৬১১৬৮৫২২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1903 প ািাল কুমার পবশ্বাস পদনবন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৩৫ 01920275189 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1904 মমতাজ খাতুন কুদ্দুস পশখ মপিলা জয়রামপুর 8 নিা া 5516663667152.00 1998340401 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1905 অপসত কুমার পবশ্বাস মৃত প্রমথনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫১৫ 01791990445 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1906 প ৌতম পবশ্বাস পদলীি পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৩৯ 01739743706 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1907  পমািন পবশ^াাস পিতা-আফসার পবশ^াাস পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 5516663668304 ১৭০৫৩৩০২২১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1908 সুশান্ত কুমার পঘাষ কুশীলাল পঘাষ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৪০ 01927675360 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1909 আব্দুর িামাদ খাঁন পিতা-পখারনশদ আলী খান পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 5516663667261 ১৭৯২৬৮০৯৯৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1910 পমাাঃ সনরায়ার মৃত নুনরাল মুিী পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬২১ 01959831409 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1911 পমাাঃ আলী পময়া মৃত লুৎফর রিমান পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৯২ 01919497336 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1912 পবপ্লব পবশ্বাস পবকাশ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০১৭০ 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1913 প্রতাি পবশ্বাস মৃত পজনতন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬০৭ 01852547412 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1914 ইব্রািীম খাঁন পিতা-মৃত-আপজজ আিনমদ খাঁন পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 5516663667114 ১৩০১৯১৬৭০৫ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1915 পমঠুন কুমার পবশ্বাস মৃত সঞ্জয় কুমার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬১৬ 01741422486 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1916 পমাাঃ মাসুম পবল্লা পমাাঃ িাপফজার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩৮০ 01947270076 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1917 কানসশ সদ ডার পিতা-পদাসত্ম মিেদ সদ ডার পুরষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 5516663668332 ১৮২৯০১৩৩৩২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1918 লব কুমার কম ডকার মৃত পচত্তরঞ্জন পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৪৯০ 01765775688 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1919 পমাাঃ ফপরদ খান মৃত ফতু খান পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩২৮ 01923139008 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1920 সাবু পময়া মৃত সমনসর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৫০ 01735788734 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1921 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ আপজম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬৭৫ 01920275184 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1922 পমাাঃ আপমনুর রিমান মৃত আাঃ জব্বার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭২৫ 01765189050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1923 বাচ্চু অপধকারী সুনীল অপধকারী পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯০১ 01738871612 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1924 পমাাঃ জাপমর আলী মৃত বশারত আলী পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬৮৮ 01953825536 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1925 পমাাঃ পজনারুল পমাাঃ আবুল কালাম পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ১৯৯০৫৫১৬৬৬৩০০০১০০ 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1926 পমাাঃ মামুন খান পমাাঃ পশর আলী খান পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১৪৪ 01918878799 ননরন পবশ্বাস 01927167279



1927 পবনা খাতুন ফারুক পিানসন মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬৭৭ 01748736503 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1928 পমাাঃ রপফক পমাল্যা মৃত আাঃ সানলক পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬৫৭ 01929405062 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1929 পমািাাঃ জানিদা খাতুন পমাাঃ মনা পময়া মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭৪২ 01878488491 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1930 রামিদ পবশ্বাস মৃত দু ডািদ পবশ্বস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৪৫৮ 01734918165 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1931 পমািাাঃ আননায়ারা পমাাঃ সানিব মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬৪৪ 01995449226 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1932 ঝন ডা রানী মৃতাঃ আনন্দ মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬০৬ 01982755541 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1933 পর া রানী পবকাশ কুমার মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৪২০ 01714303948 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1934 পমাাঃ িান্নু পময়া মৃত আপজজার পময়া পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮৭৪ 01920723389 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1935 মুরারী পমািন মৃত শাপন্ত ভূষন পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭০২ 01768246058 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1936 পমাাঃ নান্নু পমাল্যা পমাাঃ রাপশদুল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬১৪৯ 01920586997 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1937 মমতা রানী মৃত দূ ডািদ মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৪১৮ 01920636889 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1938 পখাকন পময়া অরুন পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৬৬ 01917994072 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1939 পমাাঃ আক্তার পিানসন মৃত আব্দর রপশদ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৬১৯ 01921152530 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1940 অপসমা রানী মৃত অপমত দত্ত মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭৪৯ 017651812050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1941 অমনলশ দত্ত মৃদ অশ্বনী দত্ত পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭৫২ 01920275634 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1942 তিন পমত্র পিতা-মধুসুদন পমত্র পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 5516663667237 ১৮২৯৮৮৪১৯৫ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1943 পনমাই চন্দ্র পবশ্বাস মৃত গুরুিদ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬২৭৮ 01786095696 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1944 তারক পবশ্বাস মৃত গুরুিদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬২৭৬ 01755840146 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1945 মিানন্দ পবশ্বাস মৃত িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩১৭ 01764528224 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1946 পমাাঃ ইমামুল পমাাঃ ওমর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯২৫ 01734639731 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1947 পমাাঃ জাপকর পমাল্যা মৃত আনয়নউপিন পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৪৬৭ 01763767664 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1948 পমাাঃ বক্কার পমাল্যা মৃত কওিার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭০০০ 01818519895 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1949 পমাাঃ মন্নু পমাল্যা মৃত িপনরউপিন পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৪৫৩ 01748736503 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1950 পমাাঃ নানয়ব আলী মৃত ধলা পময়া পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৯৩ 01736370276 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1951 শািানাজ িার ীন মৃত পমাাঃ পনজাম মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ১৯৭২৫৫১৬৬৬৩০০০০০৪ 01916050290 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1952 পমাাঃ আপজজার পমাাঃ রইচ উিীন পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫০৮০৩৬৬২১৬১ 01724160261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1953 পমাাঃ বাদল পশখ পমাাঃ তারা পশখ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৯৮২৯ 01939658575 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1954 পিন্টু সািা ঝন্টু সািা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০০৭৩ 01737890839 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1955 পমাাঃ পসানিল আলী পমাাঃ মধু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮৮৬ 01824139907 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1956 সুবাস কুমার দাস ননরন্দ্রনাথ দাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৪৭০ 01725917237 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1957 পমাাঃ িাসান পমাল্যা পমাাঃ ইউনুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯৭৪ 01740041108 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1958 উত্তম পবশ্বাস মৃত জীনতন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৬০ 01814490528 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1959 স্বরপজৎ প ৌপমক মৃত রপবন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৭৭৯ 01735901866 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1960 তসয়দ পশর আলী মৃত কওিার আলী পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯৬২ 01737051253 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1961 সমীর কুমার পদ মৃত পবষ্ণুিদ পদ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮১৫ 01765182050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1962 পমািাাঃ বানকলা খাতুন পমাাঃ পকয়ামউপিন মপিলা পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯৬৫ 01710076503 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1963 পমাাঃ ঝন্টু পশখ পমাাঃ ইরফার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮৭৬ 01759308408 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1964 পমাাঃ পকরামত আলী আপজজার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৭৭৬ 01922874291 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1965 পবদুযৎ পবশ্বাস পবমল পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৯১৩ 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279



1966 আনন্দ কুমার পদ মৃত পশবুিদ পদ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৭৮৫ 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1967 অনলাক  ট্রাচার্য্ড মৃত যতীন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৮৩৬ 01751669379 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1968 মাপনক লাল দত্ত মৃত রাখাল দাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৯৮২৩ 01924229338 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1969 পমাাঃ িাপবব পশকদার মৃত আিেদ পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫৯৬৮৮ 01739017866 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1970 সাধনা রানী পবশ্বাস মাপনক পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫৬১ 01723626985 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1971 িপবর পমাল্যা মৃত ছুরমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ০৬ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬১৭ 01922480688 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1972 রপিমা খাতুন বাপশ পমাল্লা মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ১৯৯০৫৫১৬৫৬৬৩০০০১১৫ 01933437176 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1973 মননায়ারা খাতুন স্বামী-আিাব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী জয়রামপুর 8 নিা া 5516663667308 ১৩১৭৭২১৩৪১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1974 পসপলনা পব ম জামাল পময়া মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬০৪ 01920845587 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1975 মপিউপিন পময়া মৃত রওশন পময়া পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬০২ 019200845587 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1976 পমকাইল পশখ পিতা-মৃত-মুপজবুর পশখ পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 19805516663000000 ১৭৪৬৯২৭৬৮০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1977 শাপিদুল পশক পিতা-ফুলপময়া পশখ পুরম্নষ কৃষক জয়রামপুর 8 নিা া 19925516663000100 ১৭১০০৮২৬৫৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1978 নুর ইসলাম জপলল পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৪১ 01964649324 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1979 আরব আলী মৃত আলতাফ পশখ পুরুষ দপড়শালধা 4 নিা া 5516663664594.00 17018191982 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1980 পবপুল পময়া বক্কার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৫২ 01929874009 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1981 পজল্লুর রিমান মৃত পজাবান আলী পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৪৭ 01762183180 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1982 কালু পবশ্বাস মৃত পজাবান পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৮৩ 01780305694 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1983 কায়দুর রিমান তপববর রিমান পুরুষ দপড়শালধা 4 নিা া 6874550491.00 1877088266 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1984 শািাজািান পময়া শপিদুল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৯৬ 01937876826 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1985 পমজানুর রিমান মৃত মানজদ পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৯৮ 01926289412 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1986 পমাাঃ ওিাব পমাল্যা মৃত ইয়াকুব পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৩০ 01821843161 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1987 আাঃ রপিম পমাল্যা পমাাঃ সুজারুপিন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৯০৯ 01966984766 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1988 পদৌলতী পনিা আাঃ রিমান মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪১১ 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1989 পরানকয়া পব ম বাপশ পময়া মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫০৮ 01721215038 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1990 পমাাঃ ইয়াপিয়া পমাল্যা পমাাঃ শাপিদুল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৮২ 01753255434 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1991 রপবউল ইসলাম মৃত ফজর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪৬২ 01949485739 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1992 সািাবুল ইসলাম ওবায়দুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৪৭৬১ 01986245027 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1993 নুনরাল ইসলাম মৃত ছুরমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬০৯ 01925674979 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1994 িাপববুর রিমান পমাখনলসুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬০০ 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1995 পরজাউল ইসলাম মৃত পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৮৩ 01925674970 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1996 বাচ্চু পময়া মৃত শকুর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৯০৫ 01750370008 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1997 িাইফুল ইসলাম মৃত পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪৬৯ 01755480993 ননরন পবশ্বাস 01927167279

1998  পমা: আব্দুলস্নাি পময়া পিতা-মৃত-পিরম্ন পশক পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663665463 ১৯১৫৩৫৭১৫১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

1999 পমাাঃ ইসলাম পশকদার আনয়ন উপিন পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩১০ 01995805154 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2000 রাোক মৃত মানলক পশখ পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪৯৭ 01760665231 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2001 নুর ইসলাম মৃত জহুর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৪০ 01991870033 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2002 আকবার পমাল্যা মৃত  ফফার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৫৭ 01735435944 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2003 পমাাঃ জাপকর পিানসন মৃত ইমান উপিন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ১৯৭১৫৫১৬৬৬৩০০০০০৪ 01921322795 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2004 খাপদজা পব ম নজরুল পশখ মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৯০৪ 01957536086 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2005 িাচান পমাল্লা মৃত সামনিল িক পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৭৮ 01768833657 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2006 শুকুর জমািার মৃত আনলক পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৩১ 01932925118 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2007 আপল িাসান মৃত শামনসল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৫৪ 01995449394 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2008 পমাাঃ রপবউল ইসলাম িরন পসকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৩১ 01943538727 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2009 নুর আলম মৃত িাপকম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৪৪ 01721215038 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2010  পমাাঃ পফনরাজ পমাল্যা পিতা-পমাাঃ জহুর পমাল্যা পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া - ১৯৫০৮০২২০১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2011 টুলু পমাল্যা পিতা-পমাাঃ সবুর পমাল্যা পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663652762 ১৮৫৭৬১৯৭৭৫ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2012 পবালন পমাল্যা মৃত ইসিাক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৬৬ 01741544844 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2013 মািমুদ পিানসন মৃত মুপজবর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১১৭ 01757289522 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2014 পদনলায়ার পমাল্যা মৃত মুপজবার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১২২ 01959775174 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2015 আিাদ পমাল্যা মৃত িানসম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫০৬৩ 01995053421 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2016 আসমা িার ীন ইব্রাপিম পময়া মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১০৪ 01942950016 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2017 হুমায়ন কপবর পমাাঃ সুলতান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১৬৭ 01764742192 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2018 পমাাঃ নুরুোমান মৃত িব্দার পিানসন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৪৪ 01929598678 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2019 আপজজার পময়া মৃত মপজদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১২৭ 01963219384 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2020 আপরফুল ইসলাম জাফর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৩০ 01735788636 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2021 নানয়ব পশকদার নানদর পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৯৫৬ 01788568309 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2022 পিমানয়ত পশকদার নানদর পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৯৯ 01765182050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2023 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ ওপলয়ার রিমান পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪৪৯ 01919618619 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2024 নুর পমািােদ মৃত জহুর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৭৮ 01930518210 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2025 মপনরুল ইসলাম কপবর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৪৯ 01856559691 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2026 জাপিদ পময়া কপবর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৫০ 01850187425 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2027 পদদার পিতা-মৃত মুকবুল পমাল্যা পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663664438 ১৮৫৫০৩৬৩৬৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2028 পশল্প ুপমাল্যা মৃত বপদয়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৫২ 01851170846 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2029 িানলিা রওশন মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৪৯৯ 01930578296 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2030 পমাাঃ পল ন পময়া পবল্লাল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৫৯ 01845728286 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2031 চন্নু পশকদার আপতয়ার পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮২১ 01798044220 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2032 পনপুর মৃধা পিতা-ইজানির মৃধা পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663664483 ১৮৮৭১৮৩৭৯৫ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2033 ময়না পব ম স্বামী-কুদ্দুস পমাল্যা মপিলা দপরসসালধা 4 নিা া 5516663665495 ১৯৪৯৮৮০৭১২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2034 িান্নু পশকদার আপতয়ার পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৪৪ 01766624520 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2035 কুদ্দুস পমাল্যা মৃত মানজদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৯৯ 01998872278 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2036 পমাাঃ পমজানুর পমাাঃ পিপিক পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ২৬৩৮৯৪২৬৮৭২৫ 01944925681 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2037 পমাাঃ িরন পশকদার মৃত িাচু পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৩৩০ 01943538727 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2038 মপতয়ার রিমান মৃত  ফ্ফার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৫৯ 01674111440 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2039 আসমত আলী মীর এনানয়ত আলী মীর পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭২২ 01990539883 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2040 রাপশদা পব ম রজব আলী মীর মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭১৭ 01719267855 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2041 কায়মুল আজাদ মীর মৃত সুরত আলী মীর পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭০৯ 01770739814 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2042 পতায়ানক্কল আলী মৃত প ালাম আলী পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭২১ 01627608458 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2043 আজাদ আলী এনানয়ত আলী পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭২৭ 01925532603 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2044 আমনজদ আলী মৃত মিসীন আলী পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৬৬ 01965439093 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2045 রিমত আলী এনানয়ত আলী পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭২৩ 01965049656 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2046 প ালাম রসুল মৃত রানিন উপিন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৫৬ 01851427447 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2047 জপলল পমাল্যা মৃত নুনরাল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৮৩ 01946515574 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2048 পমাাঃ বাবু পময়া মৃত মুজাম পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫০৯৮ 0196959943 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2049 পমাাঃ ইমান পমাল্যা মৃত পমাজাম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১০৫ 01936167676 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2050 কানয়ম পশকদার নানদর পশকদার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৯৯৬২ 01937727653 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2051 পিরু পময়া খপললুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬০৪৩ 01719663581 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2052 মান্নান পমাল্যা পসারাি পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৬৭ 01864677984 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2053 মারুফ পিানসন পমাাঃ পসারাি পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২১২ 01957603898 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2054 আরশাদ পমাল্যা মৃত ইনতাজ পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৪১ 01929872857 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2055 উলফাত পবশ্বাস ফজলু পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৬৫ 01995625287 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2056 জপমর পমাল্যা মৃত ছুরমান পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৪৬ 01756528682 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2057 নাপজম পমাল্যা মৃত কানশম পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫০৮৪ 01969804765 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2058 পমাাঃ রাজা পময়া পমাাঃ সমনসর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ১৮০৬৯৫৪৪৫৬১২১ 01923874136 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2059 মজনু পশকদার মৃত আনয়নউপিন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮০৪ 01867569339 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2060 পসপিক পমাল্যা মৃত ইনদাজ পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৮৪২ 01937222797 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2061 শািাদত পমাল্যা মৃত ইসমাইল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৩৩ 01940660800 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2062
পমাাঃ আমজাদ পিানসন 

পমাল্য
মৃত-পবলানয়ত পিানসন পমাল্যা পুরম্নষ দপরসসালধা 4 নিা া 5516663664398 ১৭৩৫৭৮৮১৬৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2063 পমাাঃ িারুন-অর-রপশদ মনয়জ উপিন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ১৯৫২৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৩০১ 01674598533 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2064 পরাপজনা পব ম ইউছুব মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫০১৫ 01790560789 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2065 পমাাঃ আরব আলী মৃত পমািন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫০৫০ 01999715280 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2066  প ালজার পশকদার পিতা-আাঃ লপতফ পশকদার পুরম্নষ নিা া 5 নিা া 5516663665881 ১৮২১৬৪৬২০৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2067 পমাাঃ শওকত িাচান পমাাঃ সবুর পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া 06 নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০০১৬ 01988204136 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2068 পরজাউল ইসলাম পমাাঃ মানলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৯৪৮ 01939099392 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2069 শাপিনুর রিমান মৃত আিেদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৭৪৮ 01923816580 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2070 টুকু পময়া ফজলু পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৬৭৫ 01931963078 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2071 পমাশানরফ পিানসন মৃত প ালাম কানদর পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ১৯৬৪৫৫১৬৬৬৩০০০০০২ 01884406991 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2072 কামরুল পিানসন আব্দুর িত্তার পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ১৯৯১৫৫১৬৬৬৩০০০১৮৬ 01821148372 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2073 ফপসয়ার রিমান মৃত লাল মামুন পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৪০ 01851500485 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2074 উসমান পমাল্যা পতাতা পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৩১ 01828167656 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2075 আনমনা পব ম পতাতা পময়া মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৩৫ 01777429313 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2076 কামরুোমান পতাতা পময়া পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৫৩ 01752574474 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2077 রপফকুল ইসলাম মৃত পিপিক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২৬৮ 01733790292 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2078 পমাাঃ বাদশা পময়া মৃত তুরাি পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫১৬৮ 01913725784 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2079 ইয়াসপমন িার ীন পমাাঃ বাদশা পময়া মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫৪৩ 01913725784 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2080 মননায়ার পময়া আিাদুোমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ।। নিা া 8227946673 01759343869 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2081 পমাাঃ মানজদুল ইসাঃ পমাাঃ প ালাম রসুল পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৭৩৬ 01725917227 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2082 ওবায়দুর রিমান পমাাঃ নুরুন্নবী পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১৫৫ 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2083 পমাাঃ পমাসনলম মৃত ঝড়ু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৭৭১ 01778238508 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2084 পমাাঃ প ালাম রসুল মৃত রানিন উপিন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৭৬০ 01851427447 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2085 আকবর পমাল্যা মৃত তানয়ন উপিন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৪৭৬৪ 01758077129 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2086 মুনছুর আলী মৃত আাঃ সামাদ পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২০০ 01757713161 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2087 পসাকন পমাল্যা মৃত পসারমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৬২ 01932279704 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2088 পমাাঃ পলটু পময়া মৃত পমাফানেল পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৩৫ 01983355625 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2089 সাত্তার পমাল্যা মৃত পফলু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫৫২২ 01884525441 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2090 মান্নান পমাল্যা মৃত ইমান উপিন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৩৮৪ 0142226367 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2091 পমাাঃ আনশক ইলািী মৃত িাপনফ পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০৪৯ 01775221829 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2092 পমাাঃ এরশাদ পমাল্যা পমাাঃ পমাশারফ পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬০৩৬৩৪৭৪৫ 01883773695 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2093 পমাাঃ সাপকবুল পমাাঃ প ালাম রসুল পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯১৫৫১৬৬৬৩০২৭৮৩১ 01773208318 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2094 আশরাফুল পময়া মুনছুর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯২৫৫১৬৬৬৩০০০১৬৯ 01995014289 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2095 িনলমান পমাল্যা মৃত শািাদৎ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯০৭ 01708047933 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2096 পমাাঃ রপফকুল মৃত আরজান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৩৩৫ 01722818163 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2097 ইউনুচ মৃত আতাউর রিমান পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৪৭২৮ 01767687128 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2098 িাপলমা পব ম পিারন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৫১৮ 01955993639 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2099 পমাাঃ পিকুল পময়া মৃত পকপবর পশখ পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৮৩ 01939099392 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2100 পমাাঃ আক্কাস আলী মৃত আাঃ িানলক পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৮৫১১৬৭১১১৫ 01795968161 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2101 পকয়ামত পমাল্যা মৃত িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৫২৬ 01920154881 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2102 পমাাঃ ইমামুল কপবর পমাাঃ ওপলয়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৮৭ 01700906987 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2103 শপরফুল আবু বক্কার পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৪৮ 01766847740 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2104 পমাাঃ পমরাজুল বপদয়ার পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০১৬১ 01912121587 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2105 খাপলদ পময়া আবুল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২১৫ 01822116324 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2106 তুতা পময়া মৃত আবুল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২৯৪ 01980453582 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2107 আশরাফুল পমাল্যা পদলবার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৬৭ 01735334509 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2108 নুর মিেদ পমাল্যা মৃত পমনির পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৯৮ 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2109 পমাতানির পিানসন মৃত িাপববর রিমান পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১৭৮ 01734090302 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2110 সাবু পময়া মৃত জালাল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৫৭ 01947836557 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2111 প ালািী পব ম মৃত নুর ইসলাম মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০৬২ 01992333392 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2112 মাসুদুর রিমান আবুল কালাম পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০০৩ 01920753965 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2113 পমাশানরফ পমাল্যা মৃত মানজদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯০৭ 01719683956 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2114 পমাাঃ ইমামুল পমাল্যা আক্কাস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০২০০ 01985303581 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2115 পমাাঃ পসানিল রানা পমাাঃ িাসান পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০২৫৯ 017228008555 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2116 পনিারন পব ম িনরায়ার পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২৪০ 01980778208 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2117 রপফকুল ইসলাম মৃত আতাউর রিমান পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৯৪ 01947269834 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2118 রিমত পমাল্যা আতর আলী পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১৭১ 01772920255 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2119 রাপশদা পব ম পনয়ামত মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২১০ 01765897320 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2120 পমাাঃ নাজমুল পমাল্যা মৃত িাচু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৩৫ 01941264993 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2121 পমাাঃ আজাদ পময়া শামচুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৭৪৬ 01991854238 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2122 পরাপজনা পব ম পমাাঃ কামরুল ইসলাম মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৫৭২৩২৯৮৭৫৪ 01719683958 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2123 পরজাউল পমাল্যা মৃত আাঃ রাোক পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯২৮ 01853345228 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2124 আনলক পমাল্যা মৃত কালাচাঁদ পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১২৮ 01789350964 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2125 মপতয়ার রিমান মৃত আপজজ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৪৭৮ 01948115234 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2126 দাউদ পমাল্লা মৃত ধলা পময়া পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৮২ 01939661584 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2127 রমজান আলী নুর পমািােদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৭৪ 01851500088 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2128 জাপিদুল ইসলাম মৃত পিপিক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৩৯৫ 01746372803 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2129 পমাাঃ রপবউল পমাল্যা মৃত আতাউর পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯০৫৫১৬৬৬৩০০০২৯৭ 01824142132 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2130 পরানকয়া মৃত ফজর আলী মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৪৭৪১ 01778238508 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2131 রজব আলী নুর পমািােদ পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪১৭৩ 01765561568 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2132 পমাাঃ মন্টু পময়া মৃত পমাফােল পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৬৬ 01734037561 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2133 পমাাঃ আকবার পমাল্যা মৃত পমাফােল পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৩৯ 01632087036 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2134 বাবলু পশখ মৃত আাঃ ওিাব পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫০০০ 01788083185 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2135  পমাাঃ আতর আলী পিতা- মৃত আনিার আলী পুরম্নষ নিা া 5 নিা া 5516663665803 ১৯১৮৮২২২১৭ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2136 সানিব আলী মৃত িাচু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৩৬ 01623433093 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2137 শুকুরন পমাল্যা আননচ পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৪৯৭ 01919641622 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2138 পমািাাঃ পমপিরন পমাাঃ পশমুল মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৬৫১৫২৪৭৪৩৭২৫৮ 01756456450 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2139 ওপিদুোমান আবুল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২১৪ 01928154846 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2140 পিপিক পমাল্যা মৃত আব্দুল মানলক পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০৪৫ 01728653351 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2141 পমাাঃ পসপলম পময়া পমাাঃ আব্দুল্লাি পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯১৫৫১৬৬৬৩০০০২৩৩ 01627177531 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2142 জাপকর পিানসন মৃত চাঁদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৩২ 01952413024 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2143 মুলজার মুপি মৃত আাঃ রউফ মুিী পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৪৫৬ 01736691946 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2144 ইমামুল পময়া মৃত কানশম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৩৪৭ 01715493659 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2145 আপতয়ার পমাল্যা মৃত আাঃ আপজত পমাল্লা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৯৬৩ 01988020957 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2146 মপনরুল পমাল্যা পমাাঃ আকবর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৮৪৯ 01813816444 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2147 সপখনা পব ম মৃত আক্কাস মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪০৬১ 01700907290 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2148 আবু বক্কার িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৯৯৮ 01933860671 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2149 পমাস্তফা পমাল্যা মৃত আবুল পিানসন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২৮০ 01854233473 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2150 পমািাাঃ িপল পব ম পমাাঃ ইমরান মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৮৯৫৫১৬৬৬৩০০০০৭৪ 01739650038 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2151 আকবর পমাল্যা মৃত আাঃ জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২২৩ 01995310344 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2152 জামাল পমাল্যা আনলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া 06 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪২০১ 01789350964 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2153 পমাাঃ ইউসুফ পমাল্যা মপিউপিন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৮৭৫৫১৬৬৬৩০০০০১৭ 01686244896 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2154 পমাাঃ ইউনুস পমাল্যা মৃত মপিরউপিন পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৪৬৬৬ 01913268012 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2155 অন্তর আলী পমাাঃ চারু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া ১৯৯৮৫৫১৬৬৬৩০১৭২৩৫ 01866366853 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2156 ফুলপময়া আফসার উপিন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ০৭ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮৬৩১ 01850466247 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2157 আপজজ সবুর পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 19965516663021300 01884525140 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2158 আবজাল খানলক পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663668629 01992778244 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2159 পমাকনসদ জপরি পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663667511 01727388744 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2160 সুজন বলরাম পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663547321 01749398242 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2161 আরব লুকমান পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663546891 01998394707 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2162 লা লু পশখ ধলা পময়া পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৮৪৪ 01726832395 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2163  পমাাঃ মপিয়ার পিতা-পিদানয়ত খান পুরম্নষ নিা া 5 নিা া 5516663666247 ১৮৭২৬৪৪০৪৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2164 পমাাঃ আপমনুর রিমান পমাাঃ পমাদানের পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬৪৩৩ 01832445954 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2165 আবু তানির বক্কার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 19945516663000000 01946516238 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2166 িারুন আবু িাসান পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 19765516663024600 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2167 আপনচ সরদার মৃত খপলল পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮৭৭৭ 01990503996 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2168  পমাাঃ রতন খান পিতা-পমাাঃ এলািী খান পুরম্নষ নিা া 5 নিা া 5516663666236 ১৯২৮৮৪৫৪৮৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2169 পমরাজ মপনরুল পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ১৯৯৭৫৫১৬৬৬৩০২৩১০১ 01818295293 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2170 বাচ্চু পবারিান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ১৯৭০৫৫১৬৬৬৩০২৩০৭৫ 01836648518 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2171 পতাতা সালাম পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663546249 01919419958 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2172 ফারুক মৃত প ালাম পিানসন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬০৩১ 01915557691 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2173 আলম ীর িপবর পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663544983 01727920367 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2174 রাপজব পিানসন পবল্লাল পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০০২১ 01997485626 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2175 জাপকর পিানসন পতলাি পিানসন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬০৩৫ 01724097772 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2176 পমাপনর উপিন তাইজপিন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663546869 01765182050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2177 পমাাঃ রানসল পমাাঃ কানসম পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬৩২২ 01843068261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2178 আবুল কালাম মৃত িাপমদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৬৪৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2179 আনসার পশকদার মৃত কওসার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭০২৯ 01952104490 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2180  রীব পিানসন পমাাঃ আবু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৯৪৮ 01947271681 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2181 িাপববুল্লা নুরুল পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া 07 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৭৪৫ 01726504498 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2182 আিমা খাতুন আলাপমন পশকদার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬০৮৪ 01933189628 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2183 অধীর পবশ্বাস মৃত কালীিদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৩৩১ 01723821682 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2184 মজনু পবশ্বাস আবুল কানশম পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮৬৭৬ 0177367557 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2185 পমাাঃ চন্নু পশকদার আিেদ পশকদার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৫৯২ 01946934972 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2186 পমাাঃ পশিন পমাাঃ আিেদ পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬৫৪৮ 01946934982 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2187
পরিন পশকদার (চাকুরী 

জীপব)
পমাাঃ আিেদ পশকদার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া 07 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬৫৪৭ 01862955069 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2188 আব্দুর রিমান পবশ^াাস পিতা-মৃত আবু বক্কর পবশ^াাস পুরম্নষ নিা া 5 নিা া 5516663665837 ১৩১০৩৮১৭২২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2189 পমাাঃ আকবর পমাল্যা মৃত খানলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৮৮৯ 01752633968 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2190 লাল্টু পমাল্যা আবজাল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৮৫৮ 01856056902 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2191 পিপন্জজরা বাকা মপিলা পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮৬৩০ 01995805329 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2192 পকামল কুমার পবশ্বাস পনপখল কুমার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৩৪২৯৮ 01764504740 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2193 পল ন কুমার নব কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৮৮৪ 01745135936 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2194 মাপিন আপবর পিানসন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663652884 01722469677 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2195
আনারুল পশকদার 

(ব্যবসায়ী)
মৃত িায়দার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া 07 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬৬০৫ 01785445246 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2196 নব কুমার পবশ্বাস মৃত রামচন্দ্র পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭৪৯০ 01937183033 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2197 প ালািী সবুর খন্দকার মপিলা পদনমুজুর িাপনঘা া 07 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮৫১৪ 01953071175 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2198 মজনু ফজনল পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663543592 01762187443 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2199 ফুলমপত পব ম সানয়ন উিীন পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৭৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2200 বাচ্চু মৃত দপললউপিন পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৮২ ০১৯৮৩৩৫৫৬২৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2201 বানয়পজদ পিাসাইন আবুল কালাম পুরুষ কৃপষকাজ নিা া নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৬০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2202 ইপিস জনয়ন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া 5516663545316 01790016911 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2203 তুরাি িান্নান পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭০১৫ 01845568604 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2204 মুকতার পশকদার মৃত কপরম পশকদার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া 07 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৭২২৩ 01624318504 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2205 পরপজয়া ইশারত পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া 07 নিা া 5516663665628 01704068153 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2206 প কু পমাল্যা রানশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ নিা া নিা া 5516663665736 ০1960441128 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2207 িাসান নুরুোমান পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ০৮ নিা া ১৯৮০৫৫১৬৬৬৩০০০০১৭ 01883175385 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2208 রপক আক্কাস পশকাদার পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৭৩৫৬২৩৪৮১০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2209 প ালাম মওলা মৃত পমাশারফ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ০৮ নিা া ১৯৮১৫৫১৬৬৬৩০০০০১৩ 01864300337 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2210 পফনরাজা আকরাম পশখ মপিলা পদনমুজুর িাপনঘা া ০৮ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৮১২২ 01840574417 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2211 আকবার পবশ্বাস আপজবার পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর জয়রামপুর ০৮ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৪৫৮ 01864300337 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2212 পশউলী খাতুন পদনলায়ার রিমান মপিলা পদনমুজুর জয়রামপুর ০৮ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৩০৪ 01722469677 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2213 এরশাদ সরদার শুকুর সরদার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ১৯৯২৫৫১৬৬৬৩০০০১৬৮ 01923162736 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2214 শািাদত পমাল্যা মৃত আবু বক্কার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭২৪৭ 01723828293 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2215 ইপিস পমাল্যা মৃত িানলক পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৪৪৬ 01864300337 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2216 মুকুল পমাল্যা (ধনী পলাক) বাদশা পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর জয়রামপুর ০৮ নিা া ১৯৯১৫৫১৬৬৬৩০০০০২০ 01955274543 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2217 পরজাউল পশখ মৃত ইউসুফ পশখ পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭১৯৬ 01935677114 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2218 প্রশান্ত দাশ মৃত জ দীশ পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭২১০ 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2219 জািাঙ্গীর পিানসন মৃত অপলয়ার রিমান পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭০৪২ 01724342070 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2220 পদলু পমাল্যা মৃত কাঞ্চন পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৪২০ 01956461972 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2221 জাফর পশখ মৃত আবুল পশখ পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭১২৭ 01747786654 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2222 হুমায়ুন আলী রজব আলী পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭০৪০ 01837956328 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2223 িাসমত আলী মৃত ওমর আলী পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৮২৮ 01781690986 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2224 লার্ডু পমাল্যা রানশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ নিা া নিা া 5516663627441 ০1915905114 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2225 লাবলু পমাল্যা রানশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬২৭৪৪৩ ০১৯১৫৯০৫১১৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2226 শারপমন সুলতানা টিিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নিা া নিা া ২৪০২৮৭৮৫৭ ০১৯২৯৮৭৩৬৮৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2227 রপফকুল ইসলাম পমাাঃ পসপিক পশখ পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৮৩৩ 01987264666 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2228 পশমুল সাখাওয়াতী মপফজ সাখাওয়াতী পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৮২১ 01751455305 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2229 পমাাঃ মুকুল সরদার পমাাঃ জালাল সরদার পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০১২৭ 01990503996 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2230 পমাাঃ পমন্টু পশখ মৃত আজমাইল পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৭৮৮৪ 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2231 িাপফজার পশকদার মৃত আওয়াল পশকদার পুরুষ কৃপষকাজ নিা া 5 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৬৭ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2232 মপফজার ফপকর আনয়ন উপিন পুরুষ পদনমুজুর  ারাপশয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮১৬৮ 01786613236 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2233 ইপিস পব নুরুল পব পুরুষ পদনমুজুর  ারাপশয়া ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮১৮২ 01993074254 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2234  পমাাঃ কামাল পমাল্যা পিতা-পমাাঃ ওয়ানজদ আলী নারানপদয়া 6 নিা া 5516663545930 ১৮৫৬২৫০৮৪৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2235  পমাাঃ শপরফুল ইসলাম পিতা- পমাাঃ কুদ্দুস পমাল্যা নারানপদয়া 6 নিা া 5516663545378 ১৯৯০৭০৩২৩১ ননরন পবশ্বাস 01927167279



2236 আিমা  পব ম স্বামী- প ালজার পশকদার নারানপদয়া 6 নিা া 5516663545134 ১৭৩১৭৯৪৮৭৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2237 লাইলী খাতুন আিেদ ফপকর মপিলা পদনমুজুর মশাখালী ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮২১৮ 01937608664 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2238 তারা পশকদার নানদর পশকদার পুরুষ কৃপষকাজ নারানপদয়া 6 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৫২০১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2239 আিাদ ফপকর মৃত ধলা ফপকর পুরুষ পদনমুজুর মশাখালী 09 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৯৪৪৩ 01993244814 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2240 পমাাঃ লাবলু পময়া পিতা-পমাাঃ মনয়ন উপিন নারানপদয়া 6 নিা া 551666354592905 ১৯৩১৪০৬১২০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2241 রতন পমাল্যা পিতা- মৃত িাপকম পমাল্যাস নারানপদয়া 6 নিা া 5516663545854 ১৩১১২৭৩০১৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2242 শওকত পমাল্যা পিতা-মৃত-ইসলামাইল পমাল্যা নারানপদয়া 6 নিা া 5516663545776 ১৩১৫০৩১৮৭১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2243 শামীমা খাতুন স্বামী-নাপজর পমাল্যা নারানপদয়া 6 নিা া 5516663544391 ১৯৬৩৪৮৩৬১০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2244 শািানাজ পব ম স্বামী- শািাদত পমাল্যা নারানপদয়া 6 নিা া 551666354734 ১৯৯৮৪১৯৩৪৩ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2245  পমা: বাবুল পিানসন পিতা-আবুল কালাম পুরম্নষ িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516684605631 ১৮৭৩৪৭৪১০৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2246 পফনরাজা খাতুন মৃত পমাফানেল মপিলা পদনমুজুর মশাখাপল 09 নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮২৮৭ 01924268235 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2247 সাবু পমাল্যা মৃত পমাফানেল পুরুষ পদনমুজুর মশাখালী ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮২৭০ 01921724604 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2248  পশফালী খাতুন স্বামী-ইউনুস জমামিার মপিলা িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663667713 ১৯৫৪৫৮৭৮৬৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2249 এনামুল পিতা-পমাক্তার সরদার পুরম্নষ িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663546591 ১৮১৪৭৪২৫৫৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2250 চান পময়া পমাল্যা পিতা-মৃত-শপফউপিন পমাল্যা পুরম্নষ িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663667880 ১৮৭২১৫৪৮২৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2251 পসপিক সিডার মৃত প ারাই সদ ডার পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৪৬৫ 01987012387 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2252 জািানারা পব ম স্বামী-  ির আলী মপিলা িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663667739 ১৭৪২৪৬৯৯৬২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2253 মপরয়াম খাতুন স্বামী-পমনিাজ পশখ মপিলা িরনমশ্বরপুর 8 নিা া 5516663667567 ১৮৯১৮৩৯৪৩১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2254 পিাবান পমাল্যা পমাস্তফা পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৩১৪ 01931262401 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2255 িাত্তার পশখ মৃত রিমান পশখ পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৯৯১ 01929422490 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2256 খাপদজা খানম জাপকর পিানসন মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৯৮৪৯ 01939103796 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2257 রুিালী খাতুন আাঃ পিাবিান পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৩০৪ 01931262401 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2258  পমাাঃ তপিদুল ইসলাম পিতা-পলয়াকত পমাল্যা পুরম্নষ ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663659980 ১৭৩১৩৩৮৩৫৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2259 পমাাঃ আল আপমন পমাাঃ রপবউল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ১৯৯৪৫৫১৬৬৬৩০০০২৪৫ 01793630403 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2260 পমািাাঃ তানপজরা লাল পময়া মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৮৫১১৬৭১৮১৪ 01953343795 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2261 পবদানা পব ম পমাাঃ পকপবর মৃধা মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৮৯২ 01733967419 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2262  পমাাঃ দুখু পময়া পিতা-পমাাঃ িাপখ পুরম্নষ ফুলবাপড় 1 নিা া 20045516663002800 ১৬৩৩৮১৭০৯৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2263
আপতয়ার রিমান 

পবশ^াাস
পিতা-মৃত-পসানমদ পবশ^াাস পুরম্নষ ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663669002 ১৬৩৫২৬৬৭৯৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2264 ইসমাইল পশখ রউফ পশখ পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ১৯৮২৫৫১৬৬৬৩০০০০৩০ 01918822219 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2265 পমাাঃ পলটু পমনা মৃত আাঃ ওিাব পমনা পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৮৯৮ 01918380247 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2266 জপরনা পব ম স্বামী-িাপফজার রিমান মপিলা ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663660514 ১৭৬৩৯১০২৫৮ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2267 মপিয়ার রিমান আাঃ লপতফ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৫৭৭ 01732776869 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2268 পরজাউল কপরম পিতা-মপতয়ার সদ ডার পুরম্নষ ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663659875 ১৯২৫৩৩০৫০২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2269 পমাাঃ মুরাদ মৃধা পমাাঃ পকপবর মৃধা পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ১৯৯১৫৫১৬৬৬৩০০০২২৯ 01989325263 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2270 শামত্মা িার ীন স্বামী-ফুরাদ পিানসন মপিলা ফুলবাপড় 1 নিা া 5516663660739 ১৯৫৩৩৪৩৭০০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2271 পমাাঃ ইমরুল পমাল্যা পমাাঃ আফসার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ১৯৮৭৫৫১৬৬৬৩০০০০৪২ 01928564239 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2272 পমাাঃ পসনকন পময়া মৃত আাঃ ওিাব পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৭৯৯ 01928565439 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2273 পসপলনা পব ম ইউনুচ পমাল্যা মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৪৫৬ 01839137501 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2274 সাইফুর রিমান পিতা-মৃত-পমাতানলব পমাল্যা পুরম্নষ ফুলবাপড় 1 নিা া 551663669152 ১৩০৯৩৭৬৫০৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2275 জাপিদুল ইসলাম শাপিদ পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ১৯৮৪৫৫১৬৬৬৩০০০০২৩ 01715368473 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2276  পমাাঃ রম্ননবল পময়া পিতা-পমাাঃ রম্ননবল পময়া পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663000130 ১৭৩৪৬৯১৮২৭ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2277 উেল ফপকর ইসমাইল পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২১৮৫ 01953343795 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2278 আকবর পবশ^াাস পিতা-মৃত-মপমন পবশ^াাস পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663544107 ১৭৯১৫২২০৪৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2279 ইকাদুল পমাল্যা পিতা-পদলবার পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663544968 ১৯৫৭৬০৩৯০১ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2280 অপশত কুমার পনম ডল চন্দ্র পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ১৯৭৬৫৫১৬৬৬৩০০০০০৫ 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2281 িান্নু পময়া পিতা- মৃত আপতয়ার রিমান পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663544221 ১৯৪৬৫১৬৫০৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2282 ফপিয়ার রিমান পিতা-মৃত আনিার উপিন পমাল্রা পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663544999 ১৭৭৮১৯৪৮৩৭ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2283 পবলানয়ত পিানসন পিতা-মৃত-তিম পমাল্যা পুরম্নষ পবজড়া 6 নিা া 5516663669499 ১৯১৮০৫৬১৫৭ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2284 পকরন চন্দ্র মৃত বুপদ্ধমন্ত্র পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৬৮৫ 01731628597 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2285 রনসা পব ম স্বামী-বাপরক পমাল্যা মপিলা পবজড়া 6 নিা া 5516663669495 ১৯৫৩৫৩৭৮৪৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2286 পবশ্বপজৎ পবশ্বাস মৃত জয় পজািাল পবশ্বাস পুরুষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663669335.00 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2287 রনশা বালা স্বামী-কুমানরশ মপিলা পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663664949 ১৯৪০২৮০৬৮৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2288 পনশা রানী সরকার বাসুনদব সরকার মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৬৮১ 01731165645 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2289 িামাদ পমাল্লা মৃত আমীন উিীন পমাল্লা পুরুষ পমাবানরকপুর নিা া 551663548319 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2290 আবু সাইদ পমাল্যা মৃত-আাঃ বাপরক পমাল্যা পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663548836 ১৯২০৬৮৯২৯০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2291 জািাঙ্গীর আলম পিতা-ফুলপময়া পুরম্নষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663548437 ১৯৯২৪৮৭৬২ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2292 মপনরম্নল ইসলাম পিতা-আব্দুক িক পমাবানরকপুর 9 নিা া 3277105296 ১৪০৯৭০৪২৭৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2293 পশল্পী রানী সরকার উত্তম সরকার মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ০৯ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৮৭১৯ 01928746163 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2294 পমাাঃ-নানু পময়া পিতা-পমাাঃ ইনতাজ পমাল্যা পুরম্নষ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663548802 ১৮৭৭৮৮৬৭৮০ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2295 আশরাফুল পমাল্যা মৃত আক্কাস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০১৪৮ 01992762585 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2296 ফাপতমা িার ীন পমাাঃ পমাতাপিম পবল্লাি মপিলা পদনমুজুর চাকুপলয়া ০১ নিা া ১৯৯০৫৫১৬৬৬৩০০০০৪০ 01933189628 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2297 দুলাল পমাল্যা মৃত আপমর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর নারাপন্দয়া ০৬ নিা া ১৯৬৬৫৫১৬৬৬৩০২০২৩০ 01734260477 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2298 সাপজবুল মৃত তপববুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া ১৯৯৩৫৫১৬৬৬৩০০০০৫০ 01673373609 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2299 পবষ্ণুিদ পবশ্বাস মৃত প্রমথনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুর নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৬৫১২ 0176189050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2300 িারা ফটিক মপিলা পদনমুজুর নারাপন্দয়া ০৬ নিা া 01789249988 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2301 আসমা পমাাঃ আকুনল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2302 নানদর পমাল্যা কানশম পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01925085281 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2303 পিয়ারন মুপজবর মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01956632337 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2304 পরানকয়া সািাদৎ মপিলা পদনমুজুর পবজড়া ।। নিা া 01929613091 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2305 পতাকনিদ পময়া শামসুর রিমান পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01798043343 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2306 ইমরত পমাল্যা মৃত ইসমাইল পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01622843553 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2307 কামরুল িাসান মৃত িানদক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01719683958 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2308 রনশা দুদু খা পুরুষ পদনমুজুর িাপনঘা া ০৭ নিা া 0174229697 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2309 রজব আলী পিতা- ফনজর পবশ^াাস পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663548488 - ননরন পবশ্বাস 01927167279

2310 সুন্দরী স্বামী-আাঃ মানজদ পশখ পমাবানরকপুর 9 নিা া 5516663548434 ১৪০৯৭০২৭৯ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2311 শাপিনুর পব ম মৃত পরজাউল মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01706297577 ননরন পবশ্বাস 01927167279



2312 মকনসদ পমাল্যা আফসার পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01742924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2313 িপকনা মৃত আাঃ িক মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01932924261 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2314 পলচুয়া মৃত ইপিস পমনন মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01723245698 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2315 পমাাঃ িান্নু িানলক পুরুষ পদনমুজুর জয়রামপুর ০৮ নিা া 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2316 পধনু খা আজাদ খা পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01864300337 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2317 আিাদ মৃত জালাল পুরুষ পদনমুজুর িরনমশ্বরপুর ।। নিা া 01947928630 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2318 কপিনুর পমাাঃ িানলক মপিলা  পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01765182050 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2319 কনু পমাল্যা আবু িানলক পুরুষ পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01864300337 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2320 সুফল রায় সুধাংশু রায় পুরুষ পদনমুজুর নবন র ০৯ নিা া 01992307329 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2321 রাপিলা মৃত তসনয়দ মপিলা পদনমুজুর পমাবানরকপুর ।। নিা া 01954377967 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2322 অনা রাম পমািন বংপশ মপিলা পদনমুজুর ।। ।। নিা া 01851170846 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2323 আাঃ িানলক পশখ জামাল উপিন পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার)

পবল্বিাড়া ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪১৬৬ 01950127591 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2324 পমাাঃ আব্দুর রপশদ মৃত পমাফানেল পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

খপলশাখালী ০২ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬১৮৫৮ 01923402464 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2325 আকতার পমাল্যা মৃত পমাসনলম পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

সালধা ০৩ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬২৬৮২ 01744361504 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2326 পমাাঃ আব্দুর শুকুর মৃত পমাপমনুপিন পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

পবজড়া ০৬ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৫২৯৪৫ 01736041929 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2327 আপখরম্নন পব ম স্বামী-মৃত-অপলয়রপবশ^াাস মপিলা রনপজতপুর 4 নিা া 5516663665172 ১৭৩৯৩৩৫১৮৭ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2328 প ালাম কুদ্দুস মৃত কালূ পশখ পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

চাকুপলয়া ০১ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০২৬৯ 01739701096 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2329 পমাাঃ রপফকুল ইসলাম আাঃ  পন পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

দপরসালধা ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৪৭১৭ 01777928439 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2330 িাপসনা পব ম স্বামীাঃ রপশদ পমাল্যা মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

নিা া ০৫ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫৫৪৯ 01948928753 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2331 উষা রানী স্বামী-অপনল মপিলা রনপজতপুর 4 নিা া 5516663665036 ১৭৯৩৭৭৬৩২৫ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2332 মপিতন খাতুন স্বামী- বাবর আলী পমাল্যা মপিলা রনপজতপুর 4 নিা া 5516663665094 ১৭৬৬৮৪৩৫৮৬ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2333 পমা; আতর পমাল্যা মৃত রপশদ পমাল্যা পুরুষ রনপজতপুর 4 নিা া 5516663665087.00 1964915117 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2334  পমা: আবু পিানসন পিতা- মৃত আফজাল পিানসন পুরম্নষ রনপজতপুর 4 নিা া 5516663665028 ১৯২৫৯৮১৮০৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279



2335 পমাাঃ নুরুল িক পমাল্যা মৃত আাঃ সামাদ পমাল্যা পুরুষ

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

িাপনঘা া ০৭ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৫৪৬১৮৪ 01754617593 ননরন পবশ্বাস 01927167279

2336 পমািাাঃ মননায়ারা পব ম মৃত তসয়দ ইবাদৎ আলী মপিলা

(মুপক্তনযা

দ্ধা 

িপরবার

রনপজতপুর ০৪ নিা া ৫৫১৬৬৬৩৬৬৫১৯৬ 01713660606 পমাাঃ শািাজািান পময়া 01927167279

2337  পমা: কামাল পমাল্যা পিতা-পমা: প ালাম রাববানী পুরম্নষ রামনদবপুর 3 নিা া 5516663662925 ১৯১৬৫৯৫৬০১৪ ননরন পবশ্বাস 01927167279

2338 পিনমলা পব ম পমাাঃ িাপলম পমাল্যা মপিলা শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636923 ০১৯০৩৭৬৭৪০৪ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2339 আব্দুর রশীদ পশখ মৃত: প ালাই পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 195555516652000000 01982680241 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2340 পমা: ফপরদ পমাল্যা মৃত: কানিদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634920 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2341 পমা: রাোক পশখ মপমন উিীন পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635006 01927292158 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2342 পশফালী খাতুন  পমা: রউফ পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634984 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2343 মিেদনশখ মুনসুর পশখ পুরুষ শ্রপমক  মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634974 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2344 পমািা: আনলয়া পব ম  পমা: পজন্নাত পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635029 01960031831 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2345 িান্নু পময়া পমা: িাপববুর রিমান পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 19625516652000000 01925590860 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2346 পমািা: কদ ানু মৃত: আপজজার মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635030 01957173334 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2347 পরাকসানা পব ম  প ালাম রসূল মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635031 01953326450 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2348 পমা:আ: রপিম বাকী পশখ পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 1990551665200020 01990293648 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2349 পমা:আলাউপিন পবম্বাস মৃত:আপদল উপিন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629975 01854753401 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2350 মুকুন্দচক্রবতী িীরা মৃত:পশবনাথ চক্রবতী মপিলা ব্যবসায়ী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629435 01929041094 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2351 পনয়পত রানী শীল জং:িলাশ কুমার শীল মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629374 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2352 মওদুদ পময়া আনয়ন উিীন পশখ পুরুষ কাপশপুর 1 মিেদপুর ,19795516652625781 ১৭৭৮১৯৬০৬২ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2353 পবষ্ণু িদ শীল মৃত:বঙ্ক পবিারী শীল পুরুষ কৃষক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629369 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2354 িারুন পমাল্যা পমা: আনলক পমাল্লযা পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629961 01996494262 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2355 সুপমত্রা পবশ্বাস জং:রামিদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়পুর ৩ মিেদপুর 5516652629366 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2356 পমািাাঃ পরনিনা পব ম িাচু পশখ মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637687 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2357 পজল্লু কাজী আকরাম কাজী পুরুষ কৃষক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629477 01995014476 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2358 পমা: নওনশর পশখ মৃত আনিজ পশখ পুরুষ প ািালন র 2 মিেদপুর ,5516652628304 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2359 আনলয়া পব ম আ: আলীম মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629912 01790250140 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2360 পমা: পমাস্তফা পশখ আনজত পশখ পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629502 01927488411 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2361 পমা: ইকবাল পিানসন মৃত: রানির উিীন পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634996 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2362 পমা: পল ন খান  পমা: আমজাদ আলী পুরুষ প্রপতবন্ধ্ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516452636442 01986671928 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2363 পমা: বাবন পশকদার মৃত: িানতম পশকদার পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652637003 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2364 সপফকুল মুপি আব্দুল্লাি মুপি পুরুষ পদনমজুর  জাপঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637551 01773209050 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2365 খাপদজা র্পল ওপিদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাপঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 19915516652000000 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2366  পকানমলা মৃত: জপলল খা মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637441 01938145922 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2367 কপিনুর পব ম শপফউপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637542 01946544629 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2368 পমা: ফপচয়ার রিমান মৃত: আজিার উিীন পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গালীয়া ৭ মিেদপুর 5516652637805 01914812240 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2369 পমাাঃ প ালাম সনরায়ার মৃত: িানতম পশখ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637872 01914716794 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2370 পবল্লাল আবু বক্কর পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637329 01926956120 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2371 ইিীস পমাল্যা আবু কালাম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652642462 01965407388 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2372 পমা: রব্বান পশখ মৃত বাপরক পশখ পুরুষ চর িাপতয়ানী 1 মিেদপুর ,5516652626940 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2373 পমা: পিকমত আলী আকবার আলী পুরুষ ব্যবসায়ী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639802 01962485671 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2374 িারুন পশখ অনিদ পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 5516652629312 01960030041 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2375 সমীর কুমার চক্রবতী মৃত: পশবনাখ চক্রবতী পুরুষ ব্যবসায়ী পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 5516652629429 01713905336 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2376  পমািা: সাপিদা পব ম আবজাল পশখ মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637904 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2377  পমািা: শাপিনা পব ম  পমা: আদর পশখ মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637846 01971253755 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2378 পসমা ইউনুচ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637395 01706296163 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2379 পমাসা: জািানারা খাতুন  পমা: নান্নু পশখ মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637926 01706296163 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2380 পমাাঃ ইশারত পশখ মৃত: পতজন পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636274 01727225037 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2381 তািপলমা আব্দুর রিমান মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636196 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2382  পমা: পখাকন পময়া আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 19895516652000000 01933425037 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2383  পমািা: িানজরা খাতুন  পমা: িাপফজুর রিমা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639708 01940205861 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2384 পবষ্ণুিদ মজুমদার সুধীরকুমার মজুমদার পুরুষ ব্যবসায়ী পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 5516652629564 01753935084 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2385 স্বরুি জান বাপক পশখ পুরুষ গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636162 01996014418 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2386 সাপিদা পব ম পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 5516652629544 01916354474 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2387 পমা: আলী পিানসন মৃত: তসয়দ পমািন আলী পুরুষ কৃষক  পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5525709150571 01718834563 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2388 পমা: ইমদাদুল িক পমলন মৃত: আিাদুোমান পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652642417 01718927231 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2389 সালমা পব ম জং আবুল ফপকর মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652669617 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2390 পশপল্প পমজানুর মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639682 01920930267 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2391 রুিালী  পমাক্তার পশখ মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637245 01921572484 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2392 আবুল কালাম আাঃ কপরম মুসপলস্ন পুরুষ ব্যবসা জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 199055166520000000 01793610777 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2393
পমাাঃ পরজাউল কপরম 

পশকদার
মৃত: িানতম আলী পশক পুরুষ কৃষক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652649394 01943195896 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2394 খাপদজা পব ম আব্দুল ওিাব পশখ মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652669613 0177429361 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2395 পমাাঃ ওপিদুোমান মৃত:  পন মুসপলস্ন পুরুষ কৃষক পূব ডনারানয়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629548 01925321621 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2396 পলপি িারুন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637180 01775166299 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2397  ননশ চক্রবত্তী মৃত: দুলাল চক্রবত্তী পুরুষ ব্যবসায়ী ধুপুপড়যা ৭ মিেদপুর 5516652639238 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2398 পমাাঃ িাপলম পবশ্বাস আব্দুল িপকম পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসায়ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637948 01917302526 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2399 পমাাঃ নুর ইসলাম পমাাঃ মনয়নউপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষকাজ জাং াপলয়া মিেদপুর 5516652637302 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2400 পমািাাঃ নুরুন্নািার পব ম পমাাঃ বাপকয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638774 01915619775 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2401 পরিন পমাল্যা মিেদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 19915516652000100 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2402 সুকুমার সরকার মৃত: রানজন্দ্র সরকার পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637651 01761222861 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2403 পমাাঃ ইপলয়াস পময়া মৃত: আব্দুল বাপরক মুিলস্নী পুরুষ কৃষক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638425 01925076164 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2404 পমাাঃ আবুল পিানসন পমাাঃ তকববার পমাল্যা পুরুষ কৃষক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638467 01938138659 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2405 পমািাাঃ রপিমা পমাাঃ কপবর ফপকর মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637209 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2406 পমাাঃ লুৎফর রিমান মৃত: মাঈন উপিন মুসলস্নী পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637885 01960058897 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2407 পমাাঃ আিাদ পশখ পমাাঃ সামনসল পশখ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652639397 01942603169 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2408 পমাাঃ বাবু পময়া মৃত: আপজজার রিমান পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637853 01966998431 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2409 পমাাঃ পসািা  পময়া আকবর জমািার পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652669611 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2410 িপবরন শুকুর সরদার মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 551665263990 01923464211 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2411 পমািাাঃ শামছুন্নািার পমাাঃ আকমল পমাল্লা মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 19775516652638500 01986862115 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2412 ছুবুর খান মৃত: উজ্জ্ব ফপকর পুরুষ প্রপতবন্ধ্ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637337 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2413 পমাাঃ পিাবান পশখ মৃত: শওকত আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637820 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2414 পমাাঃ পমাস্তফ পশখ মৃত: ঈমান উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634918 01945412701 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2415 পমািাাঃ নাপ ডস পমাাঃ আিাদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637297 01995161992 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2416 পমািাাঃ পিয়ারন পব ম মৃত নুর মিেদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638713 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2417 অঞ্জনা অপধকারী মাপনক অপধকারী মপিলা গৃপিনী
বাজার 

রাধান রর
৫ মিেদপুর 5516652633734 01710885996 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2418 সপমত সািা মৃত: ফপনভূষন সাি পুরুষ শ্রপমক
বাজার 

রাধান রর
৫ মিেদপুর 5516652633687 017251672081 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2419 প ৌরাঙ্গ কুমার সািা মৃত: সতযরঞ্জন সািা পুরুষ ব্যবসায়ী
বাজার 

রাধান র
৫ মিেদপুর 5516652634256 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2420 পদপলি পশকদার িাজারী লাল পশকদার পুরুষ ব্যবসায়ী
বাজার 

রাধান র
৫ মিেদপুর 5516652633689 01734260289 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2421 দুলাল কুমার অপধকারী মৃত: জ বন্ধূ অপধকারী পুরুষ কৃষক
বাজার 

রাধান র
৫ মিেদপুর 5516652633733 01988036894 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2422 পমা: নাপসর পমা: কানয়ম জুমািার পুরুষ প্রপতবন্ধ্ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 20065536652022000 01997968520 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2423 সুপমত্রা অপধকারী উত্তম অপধকারী মপিলা গৃপিনী বাজার রাধা ৫ মিেদপুর 5516652633723 01925717646 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2424  পক্ত রানী সািা মৃত: িপরনতাষ সািা মপিলা শ্রপমক বাজার রাধান ৫ মিেদপুর 5516652633605 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2425 পমাাঃ পজমবাদ মৃত: আযুব আলী পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা বাজার রাধান ৫ মিেদপুর 5516652633997 0199293943 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2426 পমাাঃ আবু তানলব পবশ্বাস মৃত: পনিার উপিন পুরুষ শ্রপমক
বাজার 

রাধান র
৫ মিেদপুর 5516652634062 01741305338 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2427 সুব ডনা আপবর পিাসাইন মপিলা জাঙ্গাপলয়া 6 মিেদপুর 2412298750 ০১৩০০৮৪১১০৮ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2428 আব্দুল  ফফার পমাল্যা  মৃত: পমাফানেল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636982 01956973214 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2429 শুকুরন পনিা মৃত: আপতয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী
বাজার 

রাধান র
৫ মিেদপুর 5516652634093 01884381983 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2430 পজািনা খাতুন পমাাঃ শাপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বাজার রাধান ৫ মিেদপুর 5516652633981 01724504532 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2431 পমাাঃ কপবর পবশ্বাস পমাাঃ আব্দুর রপিম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652639964 01925532239 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2432 পমাাঃ লুৎফার চান্দু মৃত: পরাস্তম খা পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629939 01993557696 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2433 পমাাঃ আলাপমন আব্দুল মান্নান পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 19935516652000100 01935087970 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2434 পমাাঃ পমাস্তাপফজুর রিমান পমাাঃ মপশয়ার রিমান পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652642433 01688544305 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2435 সতয রঞ্জন শীল মৃত: তারািদ শীল পুরুষ ব্যবসায়ী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629317 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2436 রীতা পতওয়ারী কপিলা পকংকর পতওয়ারী মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5027901104008 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2437 কল্পনা রানী পিার্ পখনরাদ কুমার পিাড় মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 2911875242386 01706887378 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2438 পকনশারী পকংকর পতওয়ারী কমলা পকংকর পতওয়ারী পুরুষ ব্যবসায়ী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629334 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2439 পরনু বালা মৃত: সুনরাধ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629405 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2440 পমািাাঃ পবলপকস পব ম বাচবু মপিলা গৃপিনী পুব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629991 01829884959 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2441 পমাাঃ পিরু পশখ মৃত: ধুলাই পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636382 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2442 পমাাঃ সামছুল িক মৃত: আপজজ মুিী পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636397 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2443 ইপল  খাতুন পমাাঃ আপজজ পমাল্লা মপিলা কৃপষকাজ পতপলপুকুর 9 মিেদপুর ৫৫১৬৬৫২৬৪১৬৭৪ ০1403576223 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2444  পমাাঃ কাবুল মৃত: িানসম পমাল্যা পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 19815516652000000 01945264851 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2445 সানপজদা খাতুন পমাাঃ কুতুব উপিন মপিলা কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652668018 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2446 পিাসননয়ারা িাপমদা পব ম মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636565 ০১৯১০৩১৩০৩৩ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2447 কামরুল মুসপল্ল মৃত: সামছুল িক পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636731 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2448 পমাাঃ সাঈদ পশকদার মৃত: আিনেদ পশকদার পুরুষ ব্যবসা মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636566 01911643661 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2449 পমাাঃ ফারিাদ মুসপলস্ন মৃত: মপতয়ার মুসপলস্ন পুরুষ ব্যবসা মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636722 01990267571 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2450 সুশান্ত কুমার শীল মতৃ: তারািদ শীল পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636585 01914800410 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2451 পমাাঃ ইচািাক পশখ পমাাঃ পমালামপদ পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636333 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2452 পসানাই বীপব মৃত: নূরল মুসলস্নী মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636702 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2453 পমাাঃ ফয়জুর ইসলাম পমাাঃ আপজজার রিমান পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636292 01983648724 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2454 মন্টু পবশ্বাস মৃত আক্কাচ আলী পুরুষ ধুপুপড়য়া 7 মিেদপুর ,5516652639135 1920431422 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2455 পমাাঃ ইমপতয়াজ পমািাাঃ ইরাপন পব ম পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 19935516652000000 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2456 আাঃ রউি পময়া অ রিমান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635861 01992519554 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2457 িাপফজার রিমান পমাাঃ ইিমান আলী পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635604 01995449006 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2458 ইউনুি আলী পবশ্বাস আইউব আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636015 01739696503 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2459 পমাাঃ আকবার পমাল্যা পমাাঃ কানসম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636913 01965443848 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2460 পমাাঃ পরাকন উপিন পবশ্বাস পমাাঃ পিারমান আলী পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635246 01924216438 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2461 পমাাঃ মািাবুবুর রিমান আপজজ পশখ পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634838 01948979768 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2462 পমাাঃ সানিব আলী পমাাঃ রাোক পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634957 01921450623 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2463 পমাাঃ জাপকর পিানসন মৃত: পতজারিীন পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635027 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2464 পমাাঃ আপমর পিানসন মৃত: উসমান পসকদার পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636496 01734836168 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2465 পমাাঃ রজব আলী পমাাঃ ইচািাক পমাল্যা পুরুষ কৃষক মিেুদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636480 01754529119 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2466 পমাাঃ মুক্তার পিানসন মৃত; মকবুর পিানসন পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636444 01992333250 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2467 লাইপল পব ম ওয়ানজদ পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634839 01999186148 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2468 পমাাঃ আকতার পমাল্যা মৃত: নানদর পিানসন পমাল পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639764 01912968715 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2469 পমািাাঃ ফজরা পব ম পমাাঃ জাফর প্রমাপনক মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639775 01966961400 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2470 পমাাঃ িান্নু পমাল্যা শািাদৎ পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640159 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2471 পমািাাঃ তাসপলাম পব ম পমাাঃ পখাকন প্রামাপনক মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639762 01940264539 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2472 পমাাঃ নবীর পমাল্যা পমাাঃ আাঃ খানলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641693 01993555043 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2473 রাপিলা পব ম পবল্লাল সরদার মপিলা গৃপিনী পতপলপুকু ৯ মিেদপুর 5516652642196 01992520211 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2474 পমািাাঃ নাপ ডস পমাাঃ মপনরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641580 0192333301 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2475 পমািাাঃ খাপদজা মৃত: আলতাফ পশখ মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641454 01765224856 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2476 পমািাাঃ সালমা খাতুন পমাাঃ মপনরুোমান নান্নু মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641856 01964498932 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2477 পমাাঃ বাকু পমাল্যা মৃত: তফপির উপিন পমাল পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641541 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2478 পমাাঃ প ালাম রববানী মৃত: আপদল উপিন পসখ পুরুষ শ্রপমক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641845 01922402636 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2479 পমাাঃ িপলম উপিন পমাল্যা মৃত: পমাকনিদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641583 01954641616 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2480 পরানমিা পব ম মৃত: তসয়দ পমািন আলী মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641699 01718834563 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2481 মমতাজ পব ম পমাাঃ িাসান মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641328 01995625497 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2482 পমািাাঃ মমতাজ পব ম িানলক সরদার মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652642249 01992520211 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2483 িানলিা পব ম আপমর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652642243 01963922484 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2484 নুর জািান সাইফুর রিমান মপিলা গৃপিনী তনিাটি ৯ মিেদপুর 5516652642093 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2485 পমাাঃ ফপিউর রিমান পমাাঃ পমাফানেল পশখ পুরুষ কৃষক মুরাইল িপিম ৯ মিেদপুর 5516652632407 01964653191 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2486 আযাদ পমাল্যা মৃত: আবু তানলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মুরাইল িপিম ৯ মিেদপুর 5516652640639 01910634357 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2487 নুর মিেদ পমাাঃ আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক মুরাইল িপিম ৯ মিেদপুর 5516652640912 01983665184 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2488 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত: জববার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 1982551665200000000 01957536539 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2489 মুপজবর রিমান মৃত: আপির উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640250 0199503198 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2490 পমাাঃ মপজবর রিমান মৃত: আব্দুল সামাদ পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640473 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2491 রুিল পশখ মৃত: আাঃ  ফফার পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639543 01998392384 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2492 মালা পব ম পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640174 01950799496 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2493 পমািাাঃ পরনবকা পব ম মৃত: লুতফার শরীফ মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639798 01954834440 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2494 পমাাঃ উেল পময়া পমাাঃ পমামত্মাজ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639631 01936631175 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2495 মানিম পমাল্যা মৃত: পিাবিান পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640408 01782311757 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2496 তানমশা পব ম স্বামী শপফ মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640267 01947837902 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2497 পমািা: পদনলায়ারা পব ম স্বামী: জাফর পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636542 01948194653 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2498 পমািা: আদরী খাতুন মৃত: িাপনফ পবশ্বাস মপিলা প্রপতবন্ধ্ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 19935536652027100 01940280600 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2499 পরখা জাপকর পিানসন মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635705 01995015977 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2500 পমািা:পরাপজনা পব ম পমা:প ালজার পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634866 01940280659 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2501 পমা: িাকাওয়াত পশকদার মৃত:নালু পশকদার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636407 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2502 পমা: সুলতান পশখ পমা: কানশম পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635142 01931262806 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2503 পমািা: শানমলা খাতুন মৃত:আবু বক্কার পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636250 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2504 প ালাম পিানসন পমাল্যা মৃত: সানদক পিানসন পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636701 01937284026 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2505 পমা: আলী পমাতডজা আ:শুকুর পমল্যা পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636411 01718773788 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2506 লালমপত পমা: রপিম পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634948 01722329758 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2507 পমািা: পখানদজা পব ম পমা: মািাবুর পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634959 01927795850 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2508 পমা: ইউনুচ পশখ মৃত: কালু পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634862 01943567545 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2509 পমাাঃ পমটু পময়া পমাাঃ শামসুল আলম পুরুষ কৃপষকাজ পধায়াইল 4 মিেদপুর 5516652632180 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2510 বাবু পময়া প ালাম পমাস্তফা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636711 01942703225 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2511 পমা: আলম ীর পবশ্বাস মৃত:বদর উিীন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633965 01887406851 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2512 নপমতা পবশ্বাস পনম ডল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633860 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2513 পমা: রপবউল কাজী ফপরদ কাজী পুরুষ ম্যাকাপনক বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633769 01724314947 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2514 পনম ডল রায় ঠাকুরদাস রায় পুরুষ ব্যবসায়ী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652634216 01988692693 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2515 নাজমা পব ম আ: মান্নান খা মপিলা গৃপিনী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633631 01969869581 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2516 শু া রানী অপধকারী মৃত: অপসত অপধকারী মপিলা গৃপিনী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633674 01725535829 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2517 িংকজ পবশ্বাস মৃত: শ্রীধাম পুরুষ শ্রপমক বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633763 01913450354 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2518 পমা: তসয়দ আলী পশখ মৃত: আপমন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652634065 0196696768 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2519 শান্তনা অপধকারী স্বিন অপধকারী মপিলা গৃপিনী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633668 04712310307 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2520 পমাাঃ সানিব আলী পমাাঃ আবু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652642405 01916617946 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2521 পসতু চক্রবত্তী কৃষ্ণিদ চক্রবত্তী মপিলা গৃপিনী পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 19915516652000000 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2522 পমা: পদলওয়ার পমাল্লা মৃত: পমানাউল্লাি পমাল্লা পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 5516652629560 01969794986 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2523 পিকুল মৃত: চাদ আলী পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637452 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2524 রুিবান পব ম পমাজাম পবশ্বাস পুরুষ গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635966 01992236631 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2525 সুমী রপব দাশ অনশাক রপব দাশ পুরুষ গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636036 01995051841 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2526 পমাাঃ নজরুল ইসলাম মৃত: মপতয়ার মুসপলস্ন পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636720 01953345259 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2527 প ৌর রপব দাশ মৃত: মপন রপব দাশ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636032 01990703176 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2528 পমাাঃ ইমরান পমাল্যা মৃত: জহুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636131 01926315934 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2529 শ্রী ভুন াল রপবদাস শ্রী কালু রপবদাস পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636512 019158123771 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2530 আননায়ারা সাপিদ শরীফ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635767 01915968184 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2531 পমাাঃ মান্নান পবশ্বাস পমাাঃ িানশম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635072 01987450885 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2532 আব্দুর শুকুর তালুকদার মৃত: িবন তালুকদার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636434 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2533 ইশারত আলী মৃত: সদর আলী পুরুষ ব্যবসায়ী মিেপুর ৬ মিেদপুর 5516652635402 01716616026 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2534 পমাাঃ এলাপি পবশ্বাস মৃত: আরশাদ আলী পবশ্ব পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636497 01772213528 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2535 পমাাঃ ইমান পময়া মৃত: সদর আলী পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636493 01918932656 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2536 িারান সরকার মৃত:  ননশ সরকার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635758 01748794823 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2537 আনখর জয়মত্মী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635747 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2538 স্বপ্না দাস পবকাশ দাস মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635636 01942226455 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2539 পমা: িাপববুর রিমান পমা: সুলতান পমাল্যা পুরুষ বসুরধুলজুপর 1 মিেদপুর 16652625894 1754097949 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2540 পমাাঃ শওকত আলী পবশ্বাস জুমারত আলী পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635564 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2541 পমাাঃ ইপিচ পশখ মৃতাঃ রানিন উপিন পশখ পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652673019 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2542 যতন কুমার সরকার মৃতাঃ ফপনভুষন সরকার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635416 01723126485 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2543 নুর ইসলাম পমাল্যা মৃত জহুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 55166526361136 01939122496 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2544 পমাাঃ আয়নাল পশখ মৃত কালু পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634908 01973739309 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2545 পমাাঃ পখারনশদ আলম মৃতাঃ মিপশন পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635333 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2546 পবধান সরকার মৃত পবমল সরকার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635728 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2547 পমা: পসানিল পমাল্যা্ এমা: লুৎফার পমাল্যা পুরুষ বসুরধুলজুপর 1 মিেদপুর 5516652000034 1791284355 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2548 কৃষ্ণিদ শীল মৃতাঃ তারা িদ শীল পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636584 01716101771 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2549 পমাাঃ খায়রুল ইসলাম আিেদ আলী পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634822 01784616910 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2550 আব্দুল ওিাব মৃতাঃ পমাাঃ বুনধাই পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635782 01932925326 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2551 তিেদ পমাল্যা মৃতাঃ আবু পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635434 01953345241 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2552 পমাাঃ আপমরুল ইসলাম পমাাঃ শামনির আলী পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635913 01990328340 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2553 পমাাঃ চুন্নু পময়া পমাাঃ পিানসন আলী পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634916 01710786943 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2554 পমাাঃ লুৎফর পশখ মৃত: মানলক পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636307 01930578189 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2555 আলম পবশ্বাস মৃত: আব্দুল িাপমদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক মিেদপুা র ৬ মিেদপুর 5516652635610 01772657190 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2556 মান্নান খাঁ মৃত পনিাল খাঁ পুরুষ বাজাররাধান র 5 মিেদপুর ,5516652633630 1916617961 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2557 ফপরদ পিানসন মৃত: পখারনশদ আলী পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635933 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2558  ননশ রপবদাস পরপন রপব দাস পুরুষ ব্যবসায়ী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635670 01738006024 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2559 রানী রানী সরকার মৃত: পিা  সরকার মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635699 01920284032 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2560 ইকরাম পমাল্যা মৃত: জহুর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636132 01771739968 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2561 পনতাই সরকার  ননশ সরকার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 19645516652000000 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2562 আাঃ িালাম মৃত: মাপনক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635951 01980428719 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2563 পমাাঃ নুর পময়া খান মৃত: মিপসন খান পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636511 01942949552 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2564 আবুল খানয়র পবশ্বাস মৃত: জপমর উপিন পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসায়ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637385 01837633931 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2565 তিপমনা পব ম পমাাঃ িানরজ প্রমাপনক মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639126 01920948768 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2566 পমাসাাঃ পজাসনা পব ম নজরুল পশখ মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637691 01992866890 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2567 পরশমী খাতুন পননিাপলয়ান মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639092 01930577973 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2568 িান্না পব ম রাপশদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলযা ৭ মিেদপুর 19845516652000000 01995437775 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2569 আবু বক্কার পবশ্বাস িপমর উিীন পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসায়ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637315 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2570 পরানকয়া তকবর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637257 0172538231 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2571 খায়রুল পবশ্বাস আকবর পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 19855516652 01961168908 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2572 পমাাঃ ধলা পময়া মৃত: চান মামুদ পুরুষ কৃষক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638018 01993809073 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2573 দুলাল কুমার সািা মৃত মপন্দ্রনাথ সািা পুরুষ বাজাররাধান র 5 মিেদপুর ,5516652633650 1942427379 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2574 সুপচত্রা পবশ্বাস শ্রীিপত পবশ্বাস মপিলা প ালানাথপুর 1 মিেদপুর 16652627026 1792387629 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2575 বপশর আিনেদ ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637387 01963286471 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2576 পমাাঃ ফুল পময়া মৃত: চান পশখ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652632476 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2577 পমাাঃ ইপলয়াচ পশখ মৃত: আনলক পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634966 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2578 পমাাঃ জাপকর আলী মৃত: পমামত্মাজ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 1979551665200000 01921944102 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2579 পমাাঃ শামছুর রিমান মৃত: আব্দুল আপজজ পজা: পুরুষ কৃপষ জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637438 01911452743 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2580 স্মৃপত রানী পবশ্বাস প াপবন্দ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652639254 01938138809 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2581 ফারিানা ইয়াসপমন পমাাঃ িান্নু পশকদার মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639257 01965438379 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2582 পমাাঃ মইরউপিন মৃত: আব্দুর রপশদ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637453 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2583 পমাাঃ মপশয়ার রিমান মৃত: পমাকনিদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638873 01990328342 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2584 পদব কুমার মানলা মৃত পশবু চন্দ্র মানলা পুরুষ মৎস্যজীপব ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638906 01917227556 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2585 পমাাঃ বাদশা পশখ মৃত: বলাই পশখ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৭ মিেদপুর 5516652639643 01951909379 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2586 শুশান্ত কুমার রায় সুনরন্দ্র নাথ রায় পুরুষ প ালানাথপুর 1 মিেদপুর ,5516652000007 1857980838 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2587 তিন মানলা অধীর মানলা পুরুষ মৎস্যজীপব ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639194 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2588 আপখরন দুলাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637289 01913810017 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2589 পমাাঃ মান্নান পশখ পমাাঃ শামনিল পশখ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638602 01752521733 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2590 শান্ত রানী দাস সত্তরঞ্জন দাস মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638994 ০১৯৪৬৫৯২৬৩০ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2591 ঊষা রানী দাস মৃত: পনতযরঞ্জন দাস মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639258 01725918297 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2592 খাপদজা পব ম আকবর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639251 01700907350 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2593 পশল্পী রানী জয়নদব কুমার পসংি মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639062 01918822158 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2594 আ া রানী মানলা মৃত: পদনবন্দ্র মানলা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638958 01924216431 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2595 মপজডনা িাপলম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637476 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2596 পমাাঃ িাপববুল্লাি পমাাঃ পমাকানেল জমািার পুরুষ কৃষক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638597 01919298778 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2597 প্রাশান্ত সরকার মৃত রাধা সরকার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর 6 মিেদপুর ৫৫১৬৬৫২৬৩৬৯৯১ ০১৭৫৩১২৫১৮৫ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2598 ফুলজান পনিা মৃত: পমামত্মাজ পশখ মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639118 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2599 স্বন ড রানী মানলা  ননশ মানলা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639245 01921450670 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2600 পমাাঃ আব্দুল মানরক ফপকর মৃত: ইমান উপিন ফপকর পুরুষ কৃষক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638559 01915369272 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2601 িানসারা  পমাাঃ ইনসার আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637493 01985545541 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2602 পমাাঃ লাকু পশখ মৃত: মানজদ পশখ পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652639356 01944250462 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2603 পমাাঃ আলম ীর পময়া মৃত: পমাবারক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637710 01744307763 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2604 পমািাাঃ মপজডনা পব ম পমাাঃ বাবুল ফপকর মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637210 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2605 দুলাল সরকার মৃত ফপনভূষন সরকার পুরুষ কৃপষকাজ মিেদপুর 6 মিেদপুর ৫৫১৬৬৫২৬৩৫৪১৩ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2606 পমাাঃ আজ ার আলী পমাাঃ আব্দুল মুসলস্নী পুরুষ ব্যবসায়ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638595 01923945045 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2607 পমাাঃ মপতয়ার রিমান মৃত: আাঃ লপতফ পশখ পুরুষ কৃপষ মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634998 01755173803 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2608 পমািেদ পমাল্যা পমাাঃ আিাদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 19895516652000000 01956636680 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2609 পমাাঃ হুমায়ন কপবর পমাাঃ কওসার পমাল্যা পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652642191 01954310483 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2610 পমাাঃ পরজাউল কপরম মৃত: পতাফানয়ল পমাল্যা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641126 01915008610 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2611 পমজান মৃত: পমাকনলি মুসলস্নী পুরুষ ব্যবসায়ী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638377 01923764843 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2612 জানিদা পব ম পমাাঃ িাপকম মুিলস্নী মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638387 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2613 পমাাঃ রিমত আলী পমাাঃ নজরুল পশকদার পুরুষ শ্রপমক মুরাইল িপি ৮ মিেদপুর 5516652640951 01925187666 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2614 পমািাাঃ রপন পব ম আাঃ রউফ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639006 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2615 পমািাাঃ িাপসনা পব ম পমাাঃ িাপসয়ার পশখ মপিলা গৃপিনী মুরাইল িপি ৮ মিেদপুর 5516652640644 01981467605 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2616 পমাাঃ শপফকুল ইসলাম নুর পময়া পুরুষ কৃপষ মুরাইল িপি ৮ মিেদপুর 5516652630970 0183296097 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2617 পরনা িার ীন আাঃ কুদ্দুস প্রমাপনক মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639089 01966961400 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2618 ঝরনা পব ম মৃত: আক্কাি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 19655516652000000 019946601871 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2619 শাপিদুল মপতয়ার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637342 01929190037 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2620 িপলম পবশ্বাস ওসমান পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637308 01926125600 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2621 পমাাঃ আপমনুর মৃত: আলতাব পশখ পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 55166526341623 01983664875 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2622 পমাাঃ পলয়াকত মৃত: আব্দুল বাপরক পশখ পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641621 019758774198 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2623 পমাাঃ প ালাম রসুল মৃত: আাঃ রপসদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641476 01921323375 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2624 করবী খাতুন পমাাঃ আয়ুব আলী মপিলা শ্রপমক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 19735516652000000 0194457290 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2625 পমািাাঃ সাপবনা পব ম পমাাঃ আাঃ িাপলম পশখ মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641488 01982452953 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2626 পিয়ুষ কাপন্ত পবশ্বাস মুত: সুনীল কুমার পবশ্বাস পুরুষ মৎস্যজীপব ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639163 01911785141 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2627 পশখা রানী মানলা পননিন চন্দ্র মানলা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638952 01763334291 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2628 উন্নপত রানী মানলা িপরমল চন্দ্র মানলা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638901 01931262776 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2629 কল্পনা রানী মানলা ওমানরচন্দ্র মানলা মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652638898 01994199285 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2630 পমাাঃ িারুন পশখ মৃত: পমামত্মাজ পশখ পুরুষ ব্যবসায়ী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639119 01915725273 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2631 িাপমদা পব ম মনয়ন উপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652639381 01915029734 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2632 আাঃ শুকুর পশখ মৃত: পরাস্তম পশখ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640450 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2633 পমাাঃ পমজানুর পমাল্যা পমাাঃ সামনিল ‘ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639682 01920930267 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2634 সানিরা পব ম সায়ফার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640026 01982746463 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2635 পমপরনা পব ম কুশই পমাল্লা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640183 01919773466 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2636 িানয়রা পব ম পমাাঃ বাদশা পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640206 01995014840 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2637 আবুল কালাম পশখ মৃত: পরাস্তম পশখ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652638784 01850227422 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2638 সপকনা প ানজর পশখ মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640129 01982746463 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2639 আিমা খাতুন আজ ার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640035 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2640 পমাাঃ আলম ীর পবশ্বাস মৃত: ওিাব পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৮ মিেদপুর 5516652637482 01914421286 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2641 িাপস মধু পবশ্বাস মপিলা শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৮ মিেদপুর 5516652637248 01924599441 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2642 আলাউপিন মৃত: ইসমাইল পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৮ মিেদপুর 5516652637936 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2643 িযরত আলী মৃত: নজর আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639202 01984624603 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2644 পমাাঃ আপবদ পিানসন পমাাঃ আপতয়ার ফপকর পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 551665264477 01789123610 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2645 রানু রানী নাথ রপব পদবনাথ মপিলা গৃপিনী ধুপুপড়যা ৭ মিেদপুর 5516652639159 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2646 পমাাঃ আবু িাইদ পমাাঃ আনদল উপিন পসখ পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640088 01703498012 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2647 পমাাঃ ইশারত পমাল্যা মৃত: সামনসল পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640237 01777510578 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2648 পমাাঃ জািাঙ্গীর পমাল্যা মৃত: িাপফজার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মুরাইল িপি ৮ মিেদপুর 5516652640965 01937937553 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2649 পমািাাঃ পবলপকস খাতুন পমাাঃ ফারুক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 19925516652000000 01626410718 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2650 পমাাঃ কামরুল ইসলাম মৃত: আবুল পিানসন পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 2650898570940 01912315602 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2651 শাবানা িার ীন মুন্নু পশখ মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640128 01938087593 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2652 পমাাঃ আবু বকর পমাল্যা মৃত: ইব্রাপিম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 3313054679386 01775248203 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2653 আপতয়ার রিমান মৃত: পরাস্তম পশখ পুরুষ কৃপষ রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640449 01850227422 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2654 আপিয়া পব ম আসাদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640161 01715815332 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2655 পমাাঃ আকবর পমাল্যা মৃত: পমাকানিি পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রায়িাশা ৮ মিেদপুর 551665264493 01981670719 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2656 পমাাঃ মহুবার পিানসন মৃত: মনয়ন উপিন পুরুষ কৃপষ রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640097 01923943766 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2657 পমািাাঃ কাজল পরখা পমাাঃ নান্নু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মুরাইল ৮ মিেদপুর 5516652639433 01937937553 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2658 পমাাঃ শাপিন পশখ পচৌধুরী পশখ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639804 01927893112 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2659 পমাাঃ পরাকন পমাল্যা মৃত: আদম পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640195 01982746463 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2660 রতনা আননায়ার মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 19915516631000300 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2661 পমাাঃ িত্তার পশখ পমাাঃ পতজারিীন পশখ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640126 01768438566 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2662 পমাাঃ উেল পমাল্যা পমাাঃ পসন্টু পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639615 01851737281 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2663 িানলিা খাতুন আাঃ মান্নান মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 19843918563002100 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2664 পমাাঃ ইমামুল পশখ পমাাঃ পসপিক পশখ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639713 01954834440 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2665 পমাাঃ পরিন শপরফ মৃত: লুৎফর শপরফ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639678 01942296623 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2666 আনমনা খাতুন মৃত: আদম পমাল্যা মপিলা শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640103 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2667 পমাাঃ নুর আলম পমাাঃ  ফফার পশখ পুরুষ কৃপষ রায়িাশা ৮ মিেদপুর 19905516652000100 01879435385 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2668 পমাাঃ পলয়াকত পমাল্যা মৃত: আিেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639758 01719194513 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2669 আপবরন আপবর পসক মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640114 01957028695 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2670 পমাাঃ নুর ইসলাম শপরফ মৃত: মকবুল পিানসন পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639756 01931262767 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2671 আবুল পমাল্যা কালাম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640075 01910609973 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2672 ফুলপময়া মৃত: আফজাল পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640211 01727327913 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2673 পমািাাঃ পশউলী খাতুন পমাাঃ নুর ইসলাম মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639846 01822568062 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2674 পমাাঃ ননবর পমাল্যা মৃত: বািাউপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639430 01943898421 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2675 প ালাম রসুল িরামাপনক মৃত: আওয়াল িরামাপনক পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640220 01984753871 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2676 পমাাঃ মািাবুর রিমান মৃত: নাপজর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 19645536652014500 01867569196 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2677 নুর ইসলাম মৃত: আবুল পিানসন পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639564 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2678 পমািাাঃ নাপিমা পব ম খপবর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641234 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2679 পমাাঃ জালাল কাজী মৃত: পজানাফ পিানসন পুরুষ শ্রপমক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641884 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2680 পমাসাাঃ র্পল পব ম আবুল িানসম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 19655516652000000 01996457452 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2681 পমাাঃ পরাকন পমাল্যা মৃত: মমনরজ পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641103 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2682 পমািাাঃ পমপন পমাাঃ জাফর মীর মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641613 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2683 পমািাাঃ ময়না খাতুন পমাাঃ আলী আবজাল মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641766 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2684 পমািাাঃ পরানমিা পব ম পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641560 01990707363 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2685 পমাাঃ ইিাক পমাল্যা মৃত: আলাউপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641256 01866627429 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2686 আাঃ পমাতানলব পমাল্লা মৃত: আ: ওনিদ পমাল্লা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641243 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2687 পমাাঃ আপমনুর রিমান বাপরক মুিী পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641158 01931371223 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2688 পমাাঃ পসপলম পমাল্লা মৃত: মান্নান পমাল্লা পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641136 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2689 পমাাঃ মপির উপিন পমাল্লা পমাাঃ িদর উপিন পমাল্লা পুরুষ শ্রপমক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641133 01957536553 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2690 পমাাঃ মনু পময়া পমাাঃ বাপরক মুিী পুরুষ শ্রপমক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641309 01931371223 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2691 পমািাাঃ িাপলমা মৃত: সাইফার পশখ মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641606 01780457014 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2692 পমািাাঃ পরনিনা পব ম পমাাঃ শুকুর মুিী মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641288 0196979551 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2693 আব্দুল িাপলম পশখ পতিি পিানসন পশখ পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641433 01982453864 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2694 পমািাাঃ পমানমনা  পমাাঃ আাঃ  ফফার পশখ মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641492 01785015006 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2695 আবুল িাচান মৃত: আব্দুল বাপরক পশখ পুরুষ শ্রপমক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641597 01922789935 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2696 পমাাঃ ইজািার পমাল্যা মৃত: আওয়াল পিানসন পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641781 01933180312 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2697 পমাাঃ বাদশা পমাল্যা মৃত: পসানাউল্লা পমাল্যা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641387 01851737126 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2698 পমািাাঃ আনলয়া পব ম পমাাঃ খানদম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641907 01758775327 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2699 পমাাঃ আবুল খানয়র পমাল্যা মৃত: বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641411 01911752039 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2700 পমাাঃ কানয়ম পমাল্যা তফপির উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641432 01709074014 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2701 পমাাঃ জাপকর পিানসন পমাাঃ সুলতান পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641415 01762399515 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2702 পমািাাঃ আপম্বয়া পমাাঃ আপজজার মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641585 01956811781 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2703 পমাাঃ রপবউল ইসলাম পমাাঃ খপলল পমাল্যা পুরুষ ম্যাকাপনক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641513 01949568984 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2704 পমাাঃ শপিদুল পবশ্বাস মৃত: আবুল পিানসন পবশ্ব পুরুষ শ্রপমক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641320 01762399512 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2705 িানজরা খাতুন আাঃ িালাম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641393 01965407535 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2706 পমািাাঃ নুরুন্নািার পমাাঃ মািাফুজার মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641429 01959173994 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2707 পমাাঃ আইযুব আলী পশখ ওদুত পশখ পুরুষ কৃপষ ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641430 01940463114 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2708 পমািাাঃ পমনর খাতুন মৃত: িপববর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তনিাটি ৯ মিেদপুর 5516652642351 01915515634 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2709 আাঃ বাপরক মুিী মৃতাঃ আাঃ মপজদ মুিী পুরুষ কৃপষ ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641151 01966854825 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2710 পমািাাঃ পিনখলা পব ম পমাাঃ পলাকমান পশখ মপিলা মিেদপুর 6 মিেদপুর ,5516652636943 1752616257 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2711 আাঃ রপশদ পশখ মৃত পমনির পশখ পুরুষ কৃপষ জাঙ্গালীয়া ৭ মিেদপুর 5516652637630 01929874298 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2712 ফপরদা িার ীন পমাাঃ রপবউল ইসলাম মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635321 01990293936 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2713 সাপজয়া পব ম চান পময়া মপিলা মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635912 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2714 পমাাঃ পবল্লাল পসকদার মৃত আবুল িানসম পময়া পুরুষ শ্রপমক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 19825516652000000 01770282713 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2715 সুর্য্ড পব ম িানরজ পমাল্যা মপিলা রায়িাশা 8 মিেদপুর ,5516652640247 ১৯৪০০৩৫৩৪৫ পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2716  পমাাঃ খপবর পিানসন রানশদ জমািার পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গালীয়া ৭ মিেদপুর 5516652637930 01923395958 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2717  পমাাঃ পিপিক পশখ মৃত আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক জাঙ্গালীয়া ৭ মিেদপুর 5516652637860 01926606953 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2718  পমাাঃ লাবলু পশখ মৃত িালাম পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636613 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2719 পমািাাঃ িায়রা পব ম মপনরুপিন মপিলা গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637767 01992238648 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2720 পমাাঃ কাইয়ুম জমািার মৃত লপতফ জমািার পুরুষ শ্রপমক জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637338 01754720306 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2721  পমাাঃ ফুলপময়া মৃত রপশদ জমািার পুরুষ ব্যবসা জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637430 01925675060 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2722 িারুল স্বামী: মৃত নুরুল ইসলাম পুরুষ গৃপিনী জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 1973551665200010 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2723 আপজজুল ইসলাম পখাকন মনয়ন উপিন পুরুষ শ্রপমক ঢুষরাইল 9 মিেদপুর 19825516652034700 01963664636 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2724 আপকদুল ধলা পময়া পুরুষ ব্যবসা জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637454 01966988500 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2725 আননায়ারা পব ম মৃত আাঃ সালাম মপিলা শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636611 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2726  পমাাঃ আলী কদর মৃত আাঃ রশীদ জমািার পুরুষ কৃপষ জাঙ্গাপলয়া ৭ মিেদপুর 19905536652020100 01983648746 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2727 পমাাঃ সাইফুর রিমান মৃত: লপতফ পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635007 01753149039 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2728 নাজমা আইয়ুব পশখ মপিলা রুইজানী 2 মিেদপুর ,5516652627688 1959951521 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2729 পমািাঃ নাপিমা পব ম পমাাঃ নজরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652639569 01795056934 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2730 সাননাযারা খাতুন আব্দুল আলীম মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 551665260376 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2731 পমাাঃ ফারুক পমাল্যা পমাাঃ পচৌধূলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 551665269615 01952305481 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2732 পমাাঃ সানদক পমাাঃ পমাতানলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 551665269610 01938146266 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2733 আিাদুোমান পমাাঃ কানশম পুরুষ কৃষক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 551665240056 01928245658 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2734 পসল্টু পময়া মৃত: বাকা পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 551665240470 01754097941 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2735 পমাাঃ ইমন্তাজ আলী মৃত জরব্দী পশখ পুরুষ কৃষক জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638157 01961631230 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2736 রুম্পা পব ম পমাাঃ পজয়াউর রিমান মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637761 01940282707 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2737 পমাাঃ ইনামুল পশখ মৃত িানদক পশখ পুরুষ শ্রপমক জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637631 01917072987 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2738 লা পল সুলতানা মুকুল পিানসন মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 2697687558742 01995437774 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2739 পমাাঃ িাপমদ পশখ মৃত মানজদ পশখ পুরুষ শ্রপমক জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652639393 01915013582 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2740 আবুল কালাম মুসল্লী মৃত মনয়ন উপিন মুসলস্নী পুরুষ শ্রপমক জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652642465 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2741 পনিারন মৃত পমাফানেল মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 4124707092299 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2742 আবুল িানসম পবশ্বাস মৃত:পমা:রপফউপিনপবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641949 01921572593 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2743 পমা: জাপকর পিানসন পমাল্য মৃত: নুরুপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641857 01993557886 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2744 পমা: ইপলয়াি পমাল্যা মৃত: ইিািাক পমাল্যা পুরুষ কৃষক পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641784 01858137266 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2745 পমািা: শাবানা খাতুন জং পমা: কপবর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পতপলপুকুর ৯ মিেদপুর 5516652641692 01956462293 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2746 পমা:জািাঙ্গীর কপবর মৃত:সাইফুর রিমান পসক: পুরুষ শ্রপমক ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639295 01933185491 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2747 পশপশর দাস সতযঞ্জন দাস পুরুষ ব্যবসায়ী ধুপুপড়য়া ৭ মিেদপুর 5516652639286 01922591784 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2748 পমািাাঃ পসানাই পবপব পমাাঃ রওশন মুিী মপিলা শ্যামন র 5 মিেদপুর ,5516652634611 1630319310 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2749 পবনু পব ম জংআননায়ারনিাসন জমা: মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638538 01924489886 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2750 পচয়ারন মৃত:ইয়া আলী মীর মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652638379 01965439040 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2751 পমা: নাজমুল শরীফ পমা: কানয়ম শরীফ পুরুষ শ্রপমক রায়িাশা ৮ মিেদপুর 19935516652000000 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2752 িাপলমা খাতুন জং আননায়ার পশখ মপিলা গৃপিনী রায়িাশা ৮ মিেদপুর 5516652640397 01950283591 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2753 পমািা: পমানমনা খাতুন জং মৃত: পতাজাম পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636428 01997888366 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2754 শুকুরন পনিা জং দপলল উপিন পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636120 01969457497 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2755 পমািা: শািানারা পব ম জং পমা: িাসান পময়া মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635125 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2756 পমা: এনামুল পশখ পমা: মনির পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 19915516652000100 01929379181 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2757 পমা: পরবুল পশখ মৃত:  পন পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634869 01994457579 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2758 পবনয় সরকার মৃত: পবমলা সরকার পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635688 01914831369 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2759 পমা: পখারনশদ পশকদার মৃত: লালমামুদ পশকদার পুরুষ কৃপষ মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636357 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2760 পবনয় কুমার রায় মৃত: পকরন চন্দ্র রায় পুরুষ শ্রপমক বাজার রাধা- ৫ মিেদপুর 5516652634213 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2761 পমািা: িফুরা খাতুন জং পমা: আপজজার পশখ মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636447 01863249035 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2762 পমা: শপিদুল্লাি খান মৃত: নওনশর আলী খান পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652636356 01936021705 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2763 পজািনা পব ম পমাতানলব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652635055 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2764 পনপলমা রানী সািা জং দুলাল কুমার সািা মপিলা ব্যবসায়ী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633651 01942427379 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2765 পমা: আবজাল পশখ মৃত: পমা: কানু পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634903 01950128847 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2766 পমা: পজনারুল পশখ পমা: পসপিক পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634900 01737089500 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2767 ইস্রাপফল পশখ ইিীস পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634889 01939682325 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2768 রাপশদা পব ম পমাাঃ রমজান পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641197 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755



2769 পমাাঃ আব্দুল িালাম মৃত: মমনরজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক ঢুষরাইল ৯ মিেদপুর 5516652641257 01914369333 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2770 পমাাঃ আপতয়ার পশখ ইমান উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652634883 01912968713 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2771 পমাাঃ পল ন পশখ পমাাঃ িালাম পশখ পুরুষ কৃষক মিেদপুর ৬ মিেদপুর 5516652633859 পমাাঃ মপফজুর রিমান 01712253755

2772 পমা: মাপনক পশখ মৃত: কামাল উিীন পশখ পুরুষ পদন মজুর  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630576 01998691703 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2773 পমা: সুজন পবশ্বাস প ালাম পমাস্তফা পুরুষ শ্রপমক রাধান র ৫ মিেদপুর 5516652633867 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2774 কুলসুম পব ম জংমিেদ কাজী মপিলা গৃপিনী পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628875 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2775 পমািা: কালা জংমৃত: পসািরাব পিানসন মপিলা গৃপিনী পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628808 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2776 পমাাঃ তুপিন পবশ্বাস পমাাঃ রপবউল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 199055166520002২০ পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2777 আনমনা পব ম পিংমৃত:কানদর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629696 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2778 পমা:আমজাদ পমাল্লা মৃত: পফলু িপন্ডত পুরুষ শ্রপমক সূর্য্ ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629247 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2779 পচয়ারন পব ম জংমৃত:সুজনউিীন ফপকর মপিলা গৃপিনী িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629751 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2780 সুরপত পব ম জং বাপরক পশখ মপিলা গৃপিনী সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629048 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2781 পমা:চান পময়া মৃত:সামাদ পমাল্লা পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630036 01993108652 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2782 পমা:পসপিক পশখ মৃত: আনয়নউপিন পশখ পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630009 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2783 পমা: পমাস্তফা পজাবান পশখ পুরুষ  যান চালক সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629112 01996237326 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2784 পমািা:জনবদা খাতুন জং আ:রাোক কাজী মপিলা গৃপিনী লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630003 01994199242 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2785 পমা:নুর পমািােদ পমা:জালাল পিানসন পুরুষ ব্যবসা লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630017 01927029008 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2786 অসীম কুমার পবশ্বাস অপনল কুমার পবশ্বাস পুরুষ কানাইন র 5 মিেদপুর ,5516652633499 ১৯৩৬৬৩১১৯৭ পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2787 পমা:মািাবুবুর রিমান মৃত:আবুয়াল পিানসন পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630091 01912969089 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2788 সুশীল কুমার পবশ্বাস মৃত অনন্ত পবশ্বাস পুরুষ কানাইন র 5 মিেদপুর ,5516652633395 1946421848 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2789 পমা: আপমনুর রিমান পমা: পমাক্তার পিানসন পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 1988551652000070 01918599057 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2790 পমা: মসনলম কাজী মৃত: মদন কাজী পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630001 01911856772 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2791 আমজাদ পবশ্বাস মৃত: আপজজ পবশ্বাস পুরুষ পদন মজুর িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629756 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2792 পমা: আলাউপিন মৃত: পসনকন্দার পুরুষ কৃষক িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 198851652000056 01954660397 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2793 পমািাাঃ আনপজরা পব ম পমাাঃ পমানিম পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652630523 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2794 সুপফয়া জংচুন্নু পময়া মপিলা গৃপিনী লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629660 01953342524 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2795 আ:রউফ পশখ মৃত: রাোক পশখ পুরুষ কৃষক িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629776 0185281364 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2796 পমা: রতন পশখ আ:রাোক পশখ পুরুষ কৃষক পুচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 2610413946352 01985281364 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2797 পমা:দুলু পময়া পমা: দপবর পমামািার পুরুষ পদন মজুর পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628915 01938616243 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2798 পমা:আকনলজ ফপকর মৃত:মপজদ ফপকর পুরুষ কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628873 01939658920 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2799 পমািা: পিরমান মৃত:আত্তাব পশকদার মপিলা কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628830 01951869396 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2800 পমা: ইসলাম পশখ মৃত: িানসম পশখ পুরুষ কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628826 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2801 আলা উিীন জপিরউিীন পুরুষ কাপশপুর 1 মিেদপুর ৫৫১৬৬৫২৬২৫৫৫৫ ১৭৫৩৫৮১৩৯১ পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2802 পমা: আননায়ার পমাল্লা পমা:বাকী পমাল্লা পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 55166526230055 01735778931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2803 পমা: তপববুর রিমান মৃত: আপজজার রিমান পুরুষ পদন মজুর পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628792 01935035515 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2804 আ: সামাদ পশখ মপিরপিন পশখ পুরুষ কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628852 01957679537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2805 বাপক পময়া মৃত: িানমদ পময়া পুরুষ শ্রপমক পুব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629413 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2806 আনলয়া পব ম আবুল পশখ মপিলা গৃপিনী পুব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629356 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2807 পমা:কুদ্দুস পবশ্বাস পমা: আ:আপজর পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629972 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



2808 পমা: শপরফুল ইসরাম পমা: মনু পময়া পুরুষ কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 199255165200311 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2809 পমা: ওসমান  পন পমা: মসনলম ফপকর পুরুষ কৃষক সুর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629177 01937887915 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2810 পমা:আশরাফ আলী আবুল িানশম ফপকর পুরুষ কৃষক সূয ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629144 01992519335 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2811 শুকুর পমাল্যা আ: রিমান পমাল্যা পুরুষ  যান চালক সুর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629086 01935035061 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2812 পমা:আ:মান্নান পমাল্লা পমা: িানদক পমাল্লা পুরুষ কৃষক সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629105 01763333697 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2813 পমািা: আপিয়া পকাবাদ পশখ মপিলা গৃপিনী সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629178 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2814 পমাাঃ রইচ আলী মন্ডল পমা: জালাল মন্ডল পুরুষ প ািালন র 2 মিেদপুর ,5516652628333 1909616175 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2815 পমা: পনজাম পশখ মৃত: িামাদ পশখ পুরুষ কৃষক সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629083 01917381180 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2816 পমা: ফুলপময়া মৃত: আ: মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক সূর্য্ ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629140 01959775323 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2817 পমািা: নুরজািান পমা: আ: মান্নান মপিলা গৃপিনী সূয্যযকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629057 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2818 পমািা: পজাসনা খাতুন  পমা: কানশম পশখ মপিলা গৃপিনী লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 551665263630027 01952469203 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2819 মপরয়ম আব্দুস শুকুর মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652 01778792682 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2820 রপিমা িাপফজার রিমান মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626855 017411647 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2821 পমাাঃ কাবুল জমািার দপবর জমািার পুরুষ শ্রপমক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628950 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2822 পমািা: আয়না মপত  পমা: িাপফজার পশখ মপিলা গৃপিনী  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630562 01922375530 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2823  পমািা: পসনকলা পব ম মৃত: আলম পশখ মপিলা গৃপিনী  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630561 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2824 পমািা: পরানকয়া পব ম মৃত: ফজলুল পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630620 01988370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2825  পমািা: িায়মানী  পমা: রপবউল ইসলাম মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628155 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2826 পমা: ওমর আলী মৃত বাপরক পশখ পুরুষ চর িাপতয়ানী 1 মিেদপুর ,5516652626901 1763327427 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2827  পমা: িারুন আর রশীদ  পমা: পবল্লাল পিানসন পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 551652630221 01940284227 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2828  পমািা  ানু খাতন  পমা: নজরুল পশখ মপিলা গৃপিনী  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669598 01925715689 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2829 পমা: পমািন  পশখ মৃত: িানদক পশখ পুরুষ কৃষক  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632731 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2830  পমা: আজাদ পমাল্লা মৃত: কাচাই পমাল্যা পুরুষ কৃষক  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19605516652000000 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2831  পমািা: সামছুন্নািার  পমা: ফুলপময়া পশখ মপিলা গৃপিনী  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630584 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2832  পমা: িাপনফ পবশ্বাস মৃত: আপজম পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631907 01961453715 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2833 আপজজার পমাল্যা মৃত: পসানাউল্যা পমাল্যা পুরুষ কৃষক  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630796 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2834 সাপিদা পব ম পমাাঃ আতর আলী মপিলা গৃপিনী বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 1988551665200010 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2835  পমািা: ফজরন পনিা  পমা: এনলম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669684 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2836 পমাাঃ আলাউপিন পমাল্যা পমরাজ পমাল্লা পুরুষ কৃপষকাজ জাং াপলয়া 7 মিেদপুর 19825525703114900 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2837 পমা: আলম ীর পমাল্লা  পমা: আপতয়া রিমান পুরুষ শ্রপমক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630189 019814152250 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2838 পমা: কাবুল িাপফজার পুরুষ কৃষক সূয্যযকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629198 01918718392 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2839 জপরনা পব ম মৃত: আত্তাব পশখ মপিলা গৃপিনী সূর্য্ ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629219 01939122085 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2840 আনমনা পব ম আপতয়ার ফপকর পুরুষ গৃপিনী জাং াপলয়া 7 মিেদপুর 5516652642471 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2841 িার ীন কানয়ম পশখ মপিলা গৃপিনী সুর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629191 01987450818 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2842 পমািা: নুরজািান পব ম পমা: বাবু পশখ মপিলা গৃপিনী সূয ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629012 01953406817 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2843 পমািা: জানয়দা পব ম মৃত: আপতয়ার পশখ মপিলা গৃপিনী সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629047 01795391897 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2844 পমা: মান্নাফ মৃত: পমনির পশখ পুরুষ পদন মজুর সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629059 01922769499 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2845 পমাাঃ আিাদ পবশ্বাস পমাাঃ পরজাউল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষকাজ জাং াপলয়া 7 মিেদপুর 5516652637322 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2846 ফপরদা ইয়াসপমন আননায়ার পিানসন মপিলা গৃপিনী সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629175 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



2847 পমািাাঃ িাপসয়ারা পব ম মৃত সত্তার পশখ মপিলা গৃপিনী সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629082 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2848 পমািা: রপজনা পমা: ইউনুস মপিলা গৃপিনী সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 551665269114 01943538415 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2849 পমা: পমাকবুল পিানসন মৃত:আ: ওয়ানিদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক সূর্য্ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 196355166200003 01724648771 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2850 লাকী আরব আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া 7 মিেদপুর 5516652637247 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2851 পমা: জাপিদ িাসান  পমা: পজানানয়ত পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634520 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2852 বাবু পমাল্যা মঈন উপিন পুরুষ ব্যবসা শ্যামন র মিেদপুর 2617218754968 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2853 পমা: পনজাম পশখ মৃত: আজ র পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669699 01996905598 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2854 আত্তাব পশখ মৃত: কপরম পশখ পুরুষ  যান চালক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626205 01917721997 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2855 পমা: ইশারত পশখ মৃত: আনয়ন উিীন পশখ পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669689 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2856 পমা: জালাল ফপকর  পমা: মন্টু ফপকর পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630520 01982323480 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2857 রাপশদা আনয়ব আলী মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া 7 মিেদপুর 19945516652000200 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2858  পমািা : পমপল রিমান  পমা: সাপিদুর রিমান মপিলা গৃপিনী কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633127 01744660210 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2859 আব্দুল শুকুর আলী  পমা: পকয়ামপিন পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627976 01939595914 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2860  পমািা: কাজল পরখা পমা: রইচ আলী মন্ডল মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628334 01957604725 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2861 পমািা: রুপবয়া পব ম জং মৃত: ইউনুচ আলী মপিলা গৃপিনী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652634132 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2862 পফনরাজ পশখ মৃত: বাবন পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627915 01946808752 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2863 আসমা পব ম পমাাঃ রাজা পশখ পুরুষ রাজপমপস্ত্র জাং াপলয়া 7 মিেদপুর 5516652637808 ০1927488622 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2864 পশউলী  পমা: মপফজুর রিমান মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 19915516652000200 01910686816 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2865  পমা: পমাস্তফা পশখ  পমা: রপফক পশখ পুরুষ শ্রপমক  পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632664 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2866  পমািা : িাইফুননািার পমা: িাসান মুিী মপিলা গৃপিনী বনঙ্গস্বর ১ মিেদপুর 5516652626122 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2867 নাপিমা খাতুন পমাাঃ আলাপমন পুরুষ গৃপিনী জাং াপলয়া মিেদপুর 19915516652000000 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2868 সানজদা পব ম লুতফার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652625972 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2869 পমািাাঃ নুরজািান পব ম পমাৎ সুলতান পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630625 01957679537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2870 আপিয়া পব ম পমাাঃ ইপিস খা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19755516652000000 01911738659 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2871 পমাাঃ তুজাম পশখ মৃত: িদন পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630521 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2872 পমাাঃ িারুন ফপকর পমাাঃ মন্টু ফপকর পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630479 01914500787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2873 িান্নু পমাল্যা নওসাদ পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652625969 01946541595 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2874 পমাাঃ কামরুল িাসান পমাাঃ ওিাব মৃধা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632223 01943195995 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2875 পমাাঃ বজজুর রিমান মৃত: মপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632263 01920283418 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2876 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত: জপলল ফপকর পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632257 01931824346 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2877 পমাাঃ পমাকনলচ সরদার পমাচন সরদার পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669665 01957537273 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2878 পমাাঃ আপতয়ার রিমান পমাাঃ পরাকমান সরদার পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631869 01752633653 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2879 পমাাঃ আননায়ারুল ইসলা পমাাঃ তারা পময়া পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632744 0191371284 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2880 পিাসননয়ারা পব ম মৃত: লুৎফর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632642 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2881 পমািাাঃ পিনকলা পব ম পমাাঃ উেল পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632624 01690368854 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2882 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ িানদক মুিী পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632761 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2883 পমাাঃ আয়নুিীন পশকদার মৃত: আৎ রপিম পশকদার পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632726 01956679337 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2884 পমাাঃ সানিব আলী মৃত: তফপির উিীন পুরুষ শ্রপমক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630612 01986024748 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



2885 পমািাাঃ প ালািী পব ম পমাাঃ আইয়ুব পশখ মপিলা জাঙ্গাপলয়া মিেদপুর 5516652637868 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2886 পমাাঃ িাপফজার রিমান মৃত:  পন পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630614 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2887 পমাাঃ ইপিস পশখ মৃত:  ফুর পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630595 019326365691 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2888 পমাাঃ মপিদুল পশখ মৃত:  ফুর পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630611 01915725489 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2889 আপনচ পশখ পমািাাঃ আকবার পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669710 01917821102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2890 পমািাাঃ মপিতন পনিা দীন পমািেদ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630671 01946421284 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2891 পমাাঃ সাকাওয়াৎ মজুমদা মৃত: খানলক মজুমদার পুরুষ ড্রাই ার পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632106 01919455890 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2892 পমািাাঃ শািানাজ পব ম পমাাঃ নবীর পিানসন মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630697 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2893 সরস্বতী রানী পবশ্বাস জীনতন্দ্রাথ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633451 01915602601 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2894 পকামল কুমার পবশ্বাস কালীদাস পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসায়ী কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633375 01981113107 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2895 পমাাঃ প াকন মুিী পমাাঃ রওশন মুিী পুরুষ পদন মজুর শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634485 019818942 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2896 পমাাঃ কালাম পমাল্যা মৃত: িামাদ পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর শ্যামন  র ৫ মিেদপুর 5516652634519 01924281509 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2897 পমাাঃ  ফফার পঘা ক মৃত: খানলক পঘা ক পুরুষ কৃষক শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634437 0193751718 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2898 পমাাঃ জাফর তালুকদার মৃত: িানসম তালুক পুরুষ কৃষক শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634630 01940280492 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2899 পমাাঃ মপফদুল ইসলাম মৃত: আাঃ মপজদ পমাল্যা পুরুষ ব্যবসায়ী শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634327 01939419446 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2900 পমাাঃ বাবু পমাল্লা মৃত: িপববার পমাল্লা পুরুষ কৃষক শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634556 01947851593 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2901 পমাাঃ িপবর পশখ পমাাঃ ফুলপময়া পুরুষ কৃষক কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633104 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2902 নাপ ডস িার ীন পমাাঃ কাবুল পঘা ক মপিলা কৃষক শ্যামন র ৫ মিেদপুর 5516652634529 01994187924 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2903 মমতাজ পব ম পমাাঃ আিাদ পশখ মপিলা গৃপিনী কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633420 01961969185 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2904 পমাাঃ ফুল পময়া পমাপমন উপিন কাজী পুরুষ কৃষক কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633517 01934724346 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2905 পমাাঃ জািাঙ্গীর পমাল্যা পমাাঃ আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633232 019338507 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2906 পমাাঃ ইসপতয়াক আিনমদ সাঈদ পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা কানাইন র ৫ মিেদপুর 19895516652633200 01718112359 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2907 পমাাঃ তানপজল ইসলাম পমাাঃ আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক কানাইন র ৫ মিেদপুর 19885516652000000 01819144198 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2908 পমািাাঃ পমানমনা পব ম পমাাঃ পমানমনা পব ম মপিলা গৃপিনী চরিাপতয়াপন ১ মিেদপুর 5516652625954 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2909 সুরতী পব ম পমাাঃ বাপরক মুপি মপিলা গৃপিনী ঢুষরাইল 9 মিেদপুর 19535516652035300 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2910 আাঃ িাপমদ মৃত: এলাম পমাল্লা পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626623 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2911 পরাপজনা আপকদুল মপলস্নক মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652636602 01924173050 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2912 আিেদ পমাল্যা মৃত: আবু পমাল্যা পুরুষ কৃষক উত্তর খান মিেদপুর 2919676115482 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2913 পমাাঃ আক্কাস আপল মৃত: আওয়াল পিানসন পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628515 0197536951 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2914 িাপস পব ম আফজাল পময়া মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627896 01915832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2915 পমাাঃ এ.পক. ফজলুল িক আব্দুল জপলল পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628407 01980919396 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2916 পমাাঃ মহুবার পশখ মৃত: িানদক পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652638162 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2917 পমাাঃ নাজমুল ইসলাম পমাাঃ আনসারউপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষকাজ ঢুষরাইল 9 মিেদপুর 5516652641600 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2918 পমাাঃ পমনারুল ইসলাম পমাাঃ দপলল উপিন পুরুষ ব্যবসা প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628384 01920431614 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2919 পমাাঃ মাপনক পবশ্বাস মৃত: মপজদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628560 0186742281 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2920 পমাাঃ আলাউপিন পমাল্যা মৃত ইবাদত পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল 4 মিেদপুর 5516652631449 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2921 পমািাাঃ জপরনা খাতুন পমাাঃ শপফকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628508 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2922 পমাাঃ বাচ্চু পময়া মৃত; ইব্রাপিম পুরুষ  যান চালক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628574 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2923 ইশারত মুিী আাঃ বাপরক মুিী পুরুষ কৃপষকাজ ঢুষরাইল 9 মিেদপুর ৫৫১৬৬৫২৬৪১১১৫২ পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



2924 পমািাাঃ লাইলী পব ম পমাাঃ সাখাওয়াত পমাল্লা মপিলা পতপলপুকুর 9 মিেদপুর ,5516652642163 1798614596 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2925 টুকু পবশ্বাস মৃত: পমাকনিদ পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629690 01964599039 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2926 আাঃ সবুর পশখ মৃত: আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629726 01918744704 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2927 পমাাঃ জামাল পমাল্যা পমাাঃ নুর মািেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ পতপলপুকুর 9 মিেদপুর 7802842539 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2928 পমাাঃ শপফকুল ইসলাম মৃত: আপমন উপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652629562 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2929 পমাাঃ মহুবার মৃত: জপলল মাতুববর পুরুষ কৃষক সূয ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629138 01957679537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2930 পমাাঃ পতাতা পময়া মৃত: আিাদুোমান পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652642401 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2931 পমাাঃ মুপজবর আব্দুল জপলল পশখ পুরুষ কৃষক সূয ডকুনডু ৩ মিেদপুর 5516652629116 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2932 তািপলমা আবদুর রিমান মপিলা শ্রপমক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652636196 01923635691 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2933 পমািা: জানমলা পব ম জং পমা: জয়নাল পমাল্যা মপিলা শ্রপমক বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 5516652634137 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2934 মুিী বদরোমান মৃত: মুিী আব্দুস সাত্তার পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19802693004000000 01954585101 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2935 পমািাাঃ িপবরন পনিা পমাাঃ রাোক পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630558 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2936 পমাাঃ আপজজার পমাল্যা মৃত: পসানাউল্যা পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630796 0168370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2937 পমাাঃ িাপনফ পবশ্বাস মৃত: আপজম পবশ্বাস পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631907 01937679337 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2938 পমাাঃ ওপলয়ার রিমান পমাাঃ কওিার পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632219 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2939 নৃনিন্দ্র নাথ পবশ্বাস মৃত: িঞ্চানন পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633454 01735778931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2940 আব্দুল কুদ্দুি প্রামাপনক মৃত আপদল উপিন প্রামাপনক পুরুষ ধুপুপড়য়া 7 মিেদপুর ,5516652639106 1966961400 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2941 পমাাঃ পরজাউল পমাল্যা মৃত: পমনির পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630373 0191296741 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2942 পমাাঃ আপজজার পশখ মৃত: পখারনশদ পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19735536652009100 0191296741 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2943 পমাাঃ রাোক পমাল্যা মৃত: পমানিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630974 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2944 পমাাঃ মনু পময়া মৃত: িাপকম পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669717 01938616253 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2945 পমাাঃ মপনরুোমান পমাাঃ তুরাব পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630484 01993555035 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2946 পমাাঃ আলম ীর কালাম পময়া পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631995 01935033190 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2947 শাপিদা খাতুন মৃত এনলম উপিন মপিলা ধুসরাইল 9 মিেদপুর ,19835516652000006 1730833808 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2948 পমািাাঃ রাপশদা খাতুন পমাাঃ জাফর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630722 01939595968 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2949 পমাাঃ রপফক পমাল্যা মৃত: পমাফানেল পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630727 01957537289 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2950 পমাাঃ কুদ্দুস মজুমদার মৃত: আপজত মজুমদার পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631952 0197832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2951 পমাাঃ আাঃ মান্নান আবুল পিানসন পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19885516652000000 01976245443 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2952 পমাাঃ কপবর পমাল্লা মৃত: িামা পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632164 01719730233 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2953 পমাাঃ ফপিয়ার পশখ পমাাঃ কওিার পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630809 01946414936 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2954 পমাাঃ জাফর আলী পমাাঃ দপবর পিানসন পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631191 01957860585 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2955 পমাাঃ মুক্তার পমাল্যা মৃত: ইউনুচ পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630301 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2956 মন্নু পমাল্যা সবুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 551665263783 019197188079 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2957 পমাাঃ আলী িাসান সরদার পমাাঃ পমাকবুল পিানসন পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631454 01971928960 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2958 পমাাঃ আয়নাল খান বাবর আলী পুরুষ প্রপতবন্ধ্ী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631590 01910682755 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2959 পমাাঃ পমলন পমাল্লা পমাাঃ আাঃ িত্তার পমাল্লা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19865516652000000 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2960 পজািরা স্বামী: আপজজার মপিলা গৃপিনী মিেদপুর ৬ মিেদপুর পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



2961 পমািাাঃ পদিালী পব ম পমাাঃ পফনরাজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630487 01997968044 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2962 পমাাঃ মপমন উপিন মনয়ন উপিন পুরুষ ধুসরাইল 9 মিেদপুর ,19555516652000006 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2963 পমাাঃ পমাজাম পশখ মৃত: জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক সূয ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629045 01923496417 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2964 পমাাঃ জালাল পবশ্বাস পমাাঃ পসরাজ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631540 01983648497 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2965 পমাাঃ আবুল বশার মৃত: তনমপিন মুিী পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631683 01762552305 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2966 পমাাঃ আপজজুর রিমান মৃত: আলতাব পিানসন পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632265 01935033298 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2967 পমাাঃ তািােত খান মৃত: িাচু খা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632108 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2968 পমাাঃ চুন্নু পমযা আাঃ মানলক পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631579 01919478626 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2969 পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাাঃ আদম পশখ পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631570 01939682088 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2970 পমাাঃ রাোক পমাল্লা মৃত: আাঃ বাপরক পমাল্যা পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631655 01911214561 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2971 পমাাঃ আপজম আবুল পিানসন পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19925516652000000 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2972 পমািাাঃ নাসপরন িার ীন পমাাঃ পমরাজ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 19875516652000000 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2973 পমাাঃ জপিরুল ইসলাম মৃত: পমাপমন উপিন পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 2611265166008 01932635691 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2974 পমািাাঃ পরাপজনা পব ম পমাাঃ পনফুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631738 01999184306 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2975 মািাবুব জমািার দপবর জমািার পুরুষ ব্যবসা পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628775 01911099372 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2976 পমাাঃ ইকবাল পিানসন পমাাঃ আবুল কালাম পুরুষ গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631523 01995051567 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2977 পমািাাঃ তানমশা খাতুন পমাাঃ সনলমান মপিলা গৃপিনী পধায়ইল ৪ মিেদপুর 5516652630413 01992232931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2978 পমাাঃ নান্নু পশখ মৃত: রাোক পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632229 01981895110 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2979 পমািাাঃ শুকুরন খাতুন পমাাঃ আনিার পবশ্বাস মপিলা কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631699 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2980 পমা: পমাসনলম পশখ মৃত: জয়নাল পশখ পুরুষ  যান চালক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669661 01995053647 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2981 পমা: শপরফুল পবশ্বাস পমা: আনিার পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631405 01919543396 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2982 পমািা: নাপ স িার ীন পমা: আবু সাইদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631378 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2983 পমা: রাপজব পশখ পমা: মন্টু পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 1985551665200040 01935032109 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2984 পমািা:ছুপফয়া পব ম পমা: শরু মুিী মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632607 01920573825 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2985 পমা: কামাল পশখ পমা: জয়নাল পশখ পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630766 01957112385 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2986 পমািা: পরনিনা খাতুন পমা: মন্টু পময়া মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632017 01923873962 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2987 পমািা: পজসপমনয়ারা পমা: পমান্তাজ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630647 01735778931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2988 পমা: ইউনুস পশখ পমা: আকবার পশখ পুরুষ  যান চালক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630816 01990539829 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2989 পমািা: লাপক িানচন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632071 01981670812 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2990 পমািা: পরনবকা খাতুন পমা: সািাদত পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669694 01926960248 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2991 পমািা: ঝরনা পব ম পমা: ঝন্টু পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632677 01935032109 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2992 পমা: মহুবার পমাল্যা পমা:আপমন উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632288 01946541260 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2993 পমািা: পজািরা পব ম মৃত:ফনয়জউিীন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631234 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2994 পমা:লুতফার পশখ মৃত: কানদর পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669692 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2995 পবকাশ পদবনাথ মৃত: কাপতডক পদবনাথ পুরুষ পদন মজুর কানাইন র ৫ মিেদপুর 19795516652000000 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2996 পমাাঃ মপফজুর পমাল্লা মৃত কানশম পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ পধায়াইল 4 মিেদপুর 5516652630736 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2997 িপরমল কুমার পবশ্বাস মৃত:িঞ্চানন পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633391 01918426152 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2998 সনু পবপব ঝড়ৃ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পধায়াইল 4 মিেদপুর 7774456003 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

2999 পমািা: ফপরদা পব ম পমা: পসপলম পরজা মপিলা গৃপিনী কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633332 01932620178 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



3000 পমাাঃ মাপনক পশখ পমাাঃ ননবর পশখ পুরুষ ব্যবসা পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628898 01920163978 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3001 অঞ্জনা খাতুন ধপন পশখ পুরুষ গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628052 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3002 পমাাঃ মাফুজার  পমাাঃ মহুবার রিমান পুরুষ কৃষক পিাযাইল ৩ মিেদপুর 5516652628762 01750789782 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3003 পমাাঃ জপসম পমা পমাাঃ জপসম পমাল্যা  পুরুষ কৃপষকাজ পধায়াইল 4 মিেদপুর 5516652630904 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3004 পমাাঃ আপতয়ার মৃত: পিানসন শরীফ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628492 0168370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3005 পমাাঃ ইয়াদ আপল মৃত: ওয়ানিদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652626123 01920759293 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3006 পমাাঃ িপববার পমাল্যা মৃত: প ািাল পমাল্যা পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652625941 01864647929 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3007 পমািাাঃ সুপখ খাতুন পমাাঃ মাসুদ রানা মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626323 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3008 পমাাঃ ইয়ার আলী ফপকর পমাাঃ ইসলাম ফপকর পুরুষ কৃপষকাজ পধায়াইল 4 মিেদপুর 5516652631346 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3009 িাপসনা পব ম পমাাঃ ইিীস আলী মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 2697408883646 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3010 পমাাঃ পসপলম পশকদার মৃত: আত্তাব পশকদার পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626733 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3011 সমার কুমার পবশ্বাস মৃত: সতীস চন্দ্র পবশ্ব পুরুষ পদন মজুর চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652626912 01753832029 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3012 পমাাঃ জববার পশকদার মৃত: আত্তাব পশকদার পুরুষ পদন মজুর রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626730 01745704637 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3013 নান্টু পশখ মৃত: আওয়াল পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ১ মিেদপুর 5516652628026 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3014 সুন ন্দু কুমার পবশ্বাস শচীন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627558 01881565770 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3015 পমািাাঃ কুলসুম পব ম পমাাঃ পসপিক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চর িাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652626908 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3016 পমাাঃ নুরুল সরদার মৃত লালন সরদার পুরুষ কৃষক পধায়াইল ১ মিেদপুর 5516652630806 01914779735 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3017 জুবানয়র আিনেদ ফজলুর রিমান পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 19915516652000000 01915691718 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3018 পমাাঃ জািাঙ্গীর আলম মৃত: মানলক মাতুববর পুরুষ কৃষক সূয ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 5516652629228 01952305340 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3019 পমাাঃ সফর আলী পমাাঃ আপতয়ার রিমান পুরুষ  যান চালক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628575 01919486182 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3020 পমািাাঃ সপকনা খাতুন পমাাঃ দপলল উপিন মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628383 01882618707 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3021 পমাাঃ কামাল পিানসন মৃত; কালু পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628302 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3022 পমািাাঃ ননবলা খাতুন মৃত: আাঃ  পন ফপকর মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628488 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3023 পমািাাঃ চম্পা খাতুন পমাাঃ িনরায়ার মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628385 01921322576 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3024 পমাাঃ সাইফুল ইসলাম পমাাঃ িপববর পমাল্যা পুরুষ কৃষক চর িাপতয়ানী ১ মিেদপুর 19925516652000100 01857707850 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3025 অনলাক পিািার অমনরশ পিািার পুরুষ ব্যবসা প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628035 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3026 পমাাঃ পমাকতার পশখ মৃত: আাঃ সামাদ পশখ পুরুষ কৃষক লাহুপড়যা ৩ মিেদপুর 5516652630102 01757171416 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3027 পমাাঃ সানলক ফপকর পমাাঃ ইব্রাপিম ফপরক পুরুষ কৃপষকাজ পধায়াইল 4 মিেদপুর 5516652631462 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3028 পমাাঃ জািাঙ্গীর পশখ পমাাঃ আবজাল পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628411 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3029 পমাাঃ পমনিদী িাসান পমাাঃ সামচুর রিমান পুরুষ কৃষক  প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628465 01829919330 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3030 পমািাাঃ লাইলী পবপব পমাাঃ রউি শপরি মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628595 01932305662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3031 পমাাঃ লুলু পময়া মৃত: জাফর িানদক পুরুষ পদন মজুর প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628584 01921450361 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3032 পমাাঃ আবু বকর পমাাঃ ইব্রাপিম পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 3313060040470 01917034495 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3033 পমাাঃ মপতউল ইসলাম পমাাঃ পমাসনলম উপিন মৃধা পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627909 01925975000 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3034 পমািাাঃ রুপবয়া খাতুন পমাাঃ িানয়ন উপিন মপিলা গৃপিনী  প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628487 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3035 পমাাঃ আকরাম পিানসন মৃত বজলু পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ পধায়াইল 4 মিেদপুর ৫৫২৫৭০২১১০৮৪৮ ০1772542935 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3036 পমািাাঃ সুনাই খাতুন বাবর আলী পশখ মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628053 01915538907 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3037 পমািাাঃ ফজরা খাতুন পমাাঃ পমজানুর রিমান মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628377 017182103612 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3038 পমাাঃ কামরুল পশখ মৃত: ইব্রাপিম পশখ পুরুষ পদন মজুর প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628576 01925431161 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



3039 পমাাঃ কুদ্দুি পময়া পমাাঃ আবু সাইদ পশখ পুরুষ পদন মজুর সূয ডকুন্ডু ৩ মিেদপুর 19655516652000000 01961259674 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3040 পমাাঃ ঝন্টা পশখ মৃত: মপজদ পশখ পুরুষ পদন মজুর িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629610 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3041 িায়া মৃত: পুপলন মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630542 01910663244 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3042 পমািাাঃ রাপশদা পবম পমাাঃ রপফক মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631942 01912562611 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3043 পরাপজনা পব ম পমাাঃ িাপমদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632049 01933846924 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3044 পমাাঃ মপনরুল ইসলাম আপলম পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632054 019138138107 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3045 পমাাঃ লাকু পময়া বক্কার পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 198555166520000000 01845369582 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3046 পমাাঃ কপবর পিানসন মৃত: িনবদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631998 01957679537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3047 পমািা: নাপ ডস স্বামী: আপমনুর মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 1988551665200030 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3048 পমাাঃ মন্টু পশখ পমাাঃ মানলক পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632683 01959822610 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3049 পমািাাঃ সরুিজান আপলম পমাল্যা মপিলা তনিাটি 9 মিেদপুর ,5516652642100 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3050 পমািাাঃ পমপিলি পনিা পমাাঃ মপির উপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631356 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3051  পমাাঃ মনয়ন পমাল্যা মৃত:  দাই পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630465 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3052 পমাাঃ কামরুোমান পমাাঃ আব্দুস সত্তার মুিী পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632724 01849277 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3053 পমাাঃ ফুল পময়া মৃত: িামাদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631495 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3054 পমাাঃ নুর আলম পমাাঃ আকবার পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632248 01730253554 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3055 পমাাঃ বক্কার পমাল্যা মৃত: খানলক পমাল্লা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632161 01915375922 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3056 পমািাাঃ প ালািী পব ম পমাাঃ জাপমর পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669695 01923941529 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3057 পমািাাঃ পমানমনা খাতুন মৃত:  দন পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630510 01734029163 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3058 পমািাাঃ আকপলমা পব ম পমাাঃ মাপনক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630549 01983648476 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3059 আবু তানির পশখ মৃত: শরব উপিন পশখ পুরুষ কৃষক চর িাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652626906 01849973792 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3060 পমা: পমামত্মাজ পশখ মৃত: ইসাক পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626408 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3061 পমাাঃ সালাম পশখ মৃত: ফানজল পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626304 01735778931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3062 পমাাঃ শাপিদুল ইসলাম মৃত: মনয়ন উপিন পশখ পুরুষ দপজড চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652625934 01856521263 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3063 শুকুরন পনিা পরাকমান পমাল্যা মপিলা পূব ডনারায়নপুর 3 মিেদপুর ,5516652629905 1952985465 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3064 পমাাঃ দুনলাল পশখ মৃত: বাদল পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626981 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3065 পমাাঃ কাঞ্চন ফপকর মৃত: জপলল ফপকর পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626980 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3066 পমাাঃ সাঈদ পসকদার মৃত: আকবর পসকদার পুরুষ পদন মজুর রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626330 01735778931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3067 পমাাঃ দুলাল পশখ মৃত: পজতু পশখ পুরুষ পদন মজুর রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626673 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3068 পমাাঃ মান্নফ পশখ মৃত: খানলক পশখ পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652625938 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3069 প ালাম িনরায়ার মৃত: পমাখনলি পমাল্যা পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652626069 01768066120 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3070 পমাাঃ রুকমান পমাল্যা মৃত: আিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652625998 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3071 পমাাঃ বাবন মুিী মৃত: দপলল উপিন পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626803 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3072 আন্না পব ম আাঃ িামাদ পশখ মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626838 01789078441 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3073 পমাাঃ আবু তানলব মৃত: আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626404 01918179982 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3074 পমাাঃ এনামুল িক মৃত: রপশদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626370 01960638470 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3075 পমািাাঃ মননায়ারা পব ম জং পমাাঃ নবীর পিানসন মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626313 019835316 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3076 পমাাঃ আকবাম পিানসন মৃত: আনিার উপিন পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626338 01794224523 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3077 অমল কুমার পবশ্বাস মৃত: নকুল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক ধুলজুপড় ১ মিেদপুর 5516652627146 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



3078 পমাাঃ িান্নু পময়া মৃত: জপলল পমাল্যা পুরুষ কৃষক ধুলজুপড় ১ মিেদপুর 5516652626662 01721455883 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3079 ফানতমা পব ম স্বামী: আজাদ পময়া মপিলা গৃপিনী বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652626017 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3080 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত: জপলল উপিন পশখ পুরুষ গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626207 01952520714 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3081 পমাাঃ রপকব পশখ মৃত: কাওিার পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626286 01736370076 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3082 পবকাশ চন্দ্র রায় কুমদ রঞ্জন রায় পুরুষ কৃষক প ালানাথপুর ১ মিেদপুর 5516652626196 01746935408 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3083 পমাাঃ শপরফুল ইসলাম পমাাঃ িব্দুল পশখ পুরুষ কৃষক ধুলজুপড় ১ মিেদপুর 5516652627156 01969068188 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3084 পমাাঃ ওপিদার পশখ মৃত: আিমত পশখ পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652627004 01918617418 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3085 অংশ পবশ্বাস মৃত: অপনল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক প ালানাথপুর ১ মিেদপুর 2911875244998 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3086 মপজডনা খাতুন আবুল কালাম মপিলা গৃপিনী বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652626036 01923589637 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3087 পমাাঃ লাকু মুিী পমাাঃ রপবউল মুিী পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 19885516652000000 01795370600 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3088 পমাাঃ নবাব আলী পমাাঃ লুৎফার মুিী পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652626030 01706296516 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3089 পমাাঃ আপবর পিানসন পমাাঃ আকরাম পমাল্যা পুরুষ কৃষক বনঙ্গশ্বর ১ মিেদপুর 5516652626112 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3090 পমাাঃ ইরফান সদ ডার মৃত: মাপনক সরদার পুরুষ পদন মজুর চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652626991 01957679537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3091 পমাাঃ ইউনুচ আলী মৃত: িপববার ফপকর পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626398 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3092 মানজদুল আকরাম পুরুষ কৃপষ রায়পুর ১ মিেদপুর 1989551665200010 01849227662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3093 পমাাঃ পরয়াজ পশখ মৃত: আবুল পিানসন পুরুষ পদন মজুর রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626669 01918174130 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3094 পমাাঃ ফারুক পমাল্যা মৃত: এলাম পমাল্যা পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626634 01936304872 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3095 পমাাঃ খপলল পবশ্বাস পমাাঃ জপলল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652627007 01997888368 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3096 পমাাঃ পসানিল পশখ আাঃ রপশদ পশখ পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী ১ মিেদপুর 5516652627011 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3097 পমাাঃ তানির পশখ মৃত: িাপকম পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626272 01917832103 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3098 মননারঞ্জন পবশ্বাস মনিন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627555 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3099 আনমনা কপবর মপিলা গৃপিনী রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627862 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3100 পমাাঃ ইমামুল পজয়াদ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 19885536652004500 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3101  পমাাঃ ওিাব পশখ মৃত: আবুল কালাম পশখ পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652628199 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3102 অসীম পবশ্বাস পদনবন্ধু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627574 01916196180 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3103 মপনরুোমান মৃত: ইসলাম পমাল্লা পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628567 01914754252 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3104 সানলিা পব ম পলয়াকত পিানসন মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652633547 01954661744 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3105 পমাাঃ আজাদ পশখ মৃত: বাবন পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628165 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3106 পমািাাঃ ঝন ডা খাতুন পমাাঃ পিকুল পিানসন মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5515727272007 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3107 পমািাাঃ পরনিনা পমাাঃ পতনয়ব মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628161 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3108 পমাাঃ শাপিনুর রিমান মৃত: আলতাব পিানসন পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628350 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3109 িনলমান শপরফ মৃত: মপজদ শপরফ পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3110 আবুল পিানসন মৃত: মাপিম পশখ পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627711 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3111 পমাাঃ নান্ন পমাল্যা মৃত: আনারুপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627802 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3112 িারুনার রপশদ আবুল িানসম পমাল্যা পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627709 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3113 পমাাঃ পিটুল পময়া মিেদ পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627885 01946421474 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3114 বানয়পজদ আিেদ সুলতান আিনেদ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628083 01912969932 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3115 আসমা খাতুন পমাাঃ রুনবল িারন জ মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 19895516652628000 01936120210 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3116 পমািাাঃ মননায়ারা খাতুন আপজম উপিন পশখ মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628055 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



3117 পমাাঃ সানিব আলী পমাাঃ িানকন উপিন পশখ পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627604 01706296479 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3118 পমাাঃ ইকলাি মন্ডল তপমজউপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627710 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3119 শাপিদুল মৃত: পমাজািার পশখ পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 19845536652005200 01617832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3120 পমাাঃ মুকুল পসখ পমাাঃ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628427 01965407093 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3121 পমা: নাপির উপিন মৃত িবা পমাল্যা পুরুষ পূব ডনারায়নপুর 3 মিেদপুর ,5516652629293 1946541615 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3122 পমাাঃ ইনামুল পশখ পমাাঃ িানিন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক প ািালন র ২ মিেদপুর 19895516652000000 01987438772 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3123 পমা: জালাল পমাল্যা পমা: পতাজাম পমাল্যা পুরুষ বংন শ্বর 1 মিেদপুর ,551665262698 1771723065 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3124 পনপশত কুমার পবশ্বাস আকুল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627567 01943195383 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3125 পমাাঃ িাননায়ারা পশখ মৃত: মপির উপিন পশখ পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628564 01917679537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3126 প্রকাশ কুমার রায় প্রনব কুমার রায় পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627520 01910313639 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3127 পমাাঃ পরজাউল কপরম মৃত: নুরু পমাল্লা পুরুষ ব্যবসা প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628061 01924333232 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3128 আপঞ্জরা পব ম উিাব পবশ্বাস মপিলা বংন শ্বর 1 মিেদপুর ,5515794000010 1304250722 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3129 পমািাাঃ কামরুন নািার মৃত: পরজাউল িক মপিলা গৃপিনী প ালানাথপুর ০ মিেদপুর 5516652627019 01712894823 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3130 পমাাঃ মািমুদ পময়া পমাাঃ আমজাদ ফপকর পুরুষ কৃপষকাজ মিেদপুর 6 মিেদপুর ৫৫১৬৬৫২৬৪১২৭২ পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3131 তিপমনা পব ম পমাাঃ আলী পময়া মপিলা গৃপিনী লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630108 01985545812 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3132 পমািাাঃ পমানমনা মটুক পময়া মপিলা রায়িাশা 8 মিেদপুর ,19485516652000004 ১৭৫৪৪৪৭৭৫৯ পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3133 পমািাাঃ ফপরদা পব ম মৃত পমাাঃ পমাস্তফা মপিলা গৃপিনী লাহুপড়য়া মিেদপুর 5516652630076 01927403434 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3134 পমািা িাপমদা পব ম মৃত: আপতয়ার মপিলা গৃপিনী পধায়াইল মিেদপুর 5516652632311 01954662855 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3135 পমািা: িাপসয়া পব ম পমাাঃ পসািরাব ফপকর মপিলা গৃপিনী লাহুপড়য়া মিেদপুর 5516652630097 01932635691 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3136 পমাাঃ নানয়ব আলী পমাাঃ পরাস্তম সরদার পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628588 0177573575 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3137 পমা  বাচ্চু জমািার িানসম জমািার পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারায়নপুর ৩ মিেদপুর 5516652669630 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3138 পমা: মকবুল পশখ মৃত আপজম উপিন পশখ পুরুষ রায়পুর 1 মিেদপুর 16652626283 1792072724 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3139 পমাাঃ দুনলাল পশখ মৃত বাদল পশখ পুরুষ রায়পুর 1 মিেদপুর ,5516652626981 1765587093 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3140  পমাাঃ িাপববুর পশখ মৃত ওসমান পশখ পুরুষ ব্যবসা চরিাপতয়ানী মিেদপুর 5516652625939 01849277662 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3141 পমাাঃ পরাকমান সরদার মৃত মাপনক সরদার পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী মিেদপুর 5516652677046 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3142 পরনিনা মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া মিেদপুর 5516652629538 01938665748 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3143 জনবদা মপিলা গৃপিনী জাং াপলয়া মিেদপুর 55166526 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3144 পরনবকা সুলতানা ইপলয়াস পশখ মপিলা রুইজানী 2 মিেদপুর ,5516652627685 1920592219 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3145 শ্রীিপত পবশ্বাস মৃত রানজন্দ্র নাথ পুরুষ কৃষক প ালানাথপুর মিেদপুর 5516652627022 01960031382 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3146  পমাাঃ আলাউপিন জপির উপিন পুরুষ কৃষক কাপশপুর মিেদপুর 5516652625555 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3147  পমাাঃ  ফফার মৃত রিমান পমাল্যা পুরুষ কৃষক কাপশপুর মিেদপুর 5516652625590 01868840832 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3148 পমািাাঃ রাপশদা পব ম মৃত নবীর পিানসন মপিলা গৃপিনী বসুরধুলজুড়ী মিেদপুর 5516652625816 01735564131 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3149 পমাাঃ ইকলাস উপিন মৃত আলাউপিন পুরুষ গৃপিনী প ািালন র মিেদপুর 5516652628386 01910312625 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3150 পশখ ফয়সাল রুনবল িাজারী পুরুষ িাত্র পধায়াইল মিেদপুর 19975536652011000 01991870661 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3151 পমািাাঃ রপিপমনা খাতুন স্বামী: মৃত: উেল মপিলা গৃপিনী প ািালন র মিেদপুর 5516652628485 0167832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3152 পমাাঃ পমন্টু পবশ্বাস মৃত: আপমর পিানসন পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630597 01919437446 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3153 পমাাঃ কুদ্দুস পশখ মৃত:  ফুর পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630597 01920998450 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3154 পমাাঃ মপির উপিন পশখ পমাাঃ জনয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631134 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3155 পমাাঃ আপতয়ার পমাল্যা মৃত: চান পমাল্যা পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630900 01746332641 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



3156 মকনিদ খা মৃত: ইউসুফ খা পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 4428007822494 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3157 পমাাঃ বাদশা পময়া মৃত: বাইজপিন পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631392 01927675316 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3158 পমািাাঃ পসনকলা পমাাঃ পসানলমান পশখ মপিলা গৃপিনী পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630747 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3159 পমাাঃ আইযুব আলী পমাাঃ লাল পময়া পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652631094 01866366988 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3160 পমাাঃ পসপলম পমাল্যা পমাাঃ বক্কার পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652630800 01980056537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3161 পমাাঃ পসালায়মান ফপরক পমাাঃ পমাজাম ফপকর পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626350 01868881297 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3162 পমাাঃ পিমানয়ত ফপকর পমাাঃ আবুল পিানসন ফপক পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626356 01706296957 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3163 পমাাঃ পিকুল পময়া পমাাঃ পকতাবদী মন্ডল পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626402 01986670213 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3164 পমাাঃ ফারুক পিানসন মৃত: আব্দুল িক পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626368 01953326452 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3165 পমািাাঃ িাপমরন পনিা পমাাঃ মুনসুর ফপকর মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 19705516652000000 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3166 নানয়ব পশখ পমাাঃ মুপজবর পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626713 01980266035 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3167 সুপফয়া মৃত: পিতাপব্দ মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626667 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3168 পমাাঃ শাপকরুল ইসলাম মৃত: আইয়ুব পিানসন পুরুষ ব্যবসা ধুলজুপড় ১ মিেদপুর 19845516652000000 01988863683 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3169 পমাাঃ পমাস্তাক পশখ মৃত: আলতাফ পশখ পুরুষ ব্যবসা কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633236 01728994226 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3170 পদবাশীষ পঘাষ পনপখল চন্দ্র পঘাষ পুরুষ ব্যবসা কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652623405 01716538631 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3171 পমািােদ আলী মৃত নঈম উপিন পুরুষ লাহুপরয়া 3 মিেদপুর ,5516652630218 1862931313 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3172  বনতাশ অধীকারী মৃত লপলত অধীকারী পুরুষ ব্যবসায়ী
বাজার 

রাধান র
৫ মিেদপুর 5516652633681 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3173 পমাাঃ িাসান উপিন পশখ রানিন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক জাং াপলয়া ৭ মিেদপুর 5516652637933 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3174  পমাাঃ আপকজুোমান পমাাঃ শিীদ মুসলস্নী পুরুষ শ্রপমক পূব ডনারানপুর ৩ মিেদপুর 5516652629547 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3175 পমাাঃ চান পময়া মৃত: ইসমাইলম পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629773 01917822102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3176 পমাাঃ শাজািান পশখ মৃত: মনয়ন উপিন পশখ পুরুষ ব্যবসা পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628779 01921468650 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3177 পমা: নুর পময়া জালাল পুরুষ লাহুপরয়া 3 মিেদপুর ,5516652000023 1986931168 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3178 পমা: িনরায়ার পমাল্যা পমা:আজািার উপিননমাল্লা পুরুষ কৃষক পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628785 01688770787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3179 পমা: িারুনার রপশদ পমা: আব্দুস িত্তার পুরুষ ব্যবসা পিায়াইল ৩ মিেদপুর 5516652628862 01949204804 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3180 পমা: পসপিকুর রিমান পমা: আজ ার কাজী পুরুষ ব্যবসা লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630127 01925501931 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3181 পমা: মনা পময়া মৃত: িনরায়ার পশখ পুরুষ কৃষক িাচুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652629616 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3182 প্র াষ কুমার পবশ্বাস শচীন্দ্রাথ পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627562 01915725245 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3183 পমা: পমাক্তার পমাল্যা মৃত:আ: খানলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627814 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3184 পমা: আরব আলী পমা: আকতার পিানসন পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652627963 01944250481 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3185 পমা: ফুলপময়া‘ আ: আপজমুিীন পুরুষ কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652628145 01830242180 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3186 পমািা: পরনিনা খাতুন জং পমা: পসপিক পমাল্লা মপিলা গৃপিনী চরিাপতয়ানী ২ মিেদপুর 5516652626235 01884524852 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3187 পমা:আ:িাপমদ পময়া মৃত: লাল পময়া পুরুষ রাজপমপস্ত্র লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630106 01850466495 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3188 পমা: বানির পশখ মৃত:িাপকম পশখ পুরুষ কৃষক রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626274 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3189 পমািা: পিনলনা খাতুন জং শির আলী মপিলা গৃপিনী রায়পুর ১ মিেদপুর 5516652626269 01924402556 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3190 পমরী পব ম জংনমা:আননায়ারনিানসন মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627898 01954661744 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3191 পমা: িান্নু পময়া মৃত: দপবর পিানসন পুরুষ কৃষক লাহুপড়য়া ৩ মিেদপুর 5516652630156 01912981486 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3192 পমা: িাপববুর পশখ মৃত: ওসমান পশখ পুরুষ কৃষক চরিাপতয়ানী ২ মিেদপুর 5516652625939 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3193 পমািা: পরখা িারপ ন পমা: কপরম পশখ মপিলা কৃষক রুইজানী ২ মিেদপুর 5516652628506 01926951236 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931



3194 পমা: টুলু পময়া মৃত: জাফর িানদক পুরুষ কৃষক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628251 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3195 পমা: আকবর শরীফ মৃত: পিানসন শরীফ পুরুষ  যান চালক প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652628578 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3196 িপকনা পব ম জং পদনলায়ার পিানসন মপিলা গৃপিনী প ািালন র ২ মিেদপুর 5516652627942 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3197 পমা: মুক্তার পিানসন জপরনা খাতুন পুরুষ কৃষক কানাইন র ৫ মিেদপুর 5516652633170 01688370787 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3198 পমা: আলাপমন পশকদার মৃত: আ:অনিদ পশক: পুরুষ ব্যবসা কানাইন র ৫ মিেদপুর 19845516652000000 01917832102 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3199 পমাাঃ আবু সাঈদ পমাল্যা মৃত মানজদ পমাল্যা পুরুষ শ্যামন র 5 মিেদপুর ,5516652634537 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3200 পমািা: িপনয়া আক্তার জং ইকরামুল মপিলা গৃপিনী বাজাররাধান র ৫ মিেদপুর 19928217694014500 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3201 পমা: লাকু পময়া পমা: তারা পময়া পুরুষ কৃষক পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652632316 01931371284 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3202 পমাাঃ বাবু পশখ পমাাঃ পমাতানলব পবশ্বাস পুরুষ সূয ডকুন্ডু 3 মিেদপুর ,5516652629209 1925061240 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3203 পমািাাঃ আসমানী মপফজ পশখ মপিলা সূয ডকুন্ডু 3 মিেদপুর ,5516652629109 1907597524 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3204 পমা: আবু সুপফয়ান মৃত: ওিাব পশখ পুরুষ পদন মজুর পধায়াইল ৪ মিেদপুর 5516652669566 01928468520 পমাাঃ মারুফ িাসান 01735778931

3205 পমািাাঃ প ালাপি পমাাঃ পরিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573556 01930778778 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3206 পমাাঃ পমন্টু পমাল্লা পমাাঃ শুকুর পমাল্লা পুরুষ  যান চালক তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631000223 01777428626 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3207 সুপফয়া পব ম পমাাঃ চাদ আলী পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573953 01781779368 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3208 ইপলয়াস লস্কর মৃত রানজক লস্কর পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572504 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3209 পমাাঃ মারুফ পমাাঃ চাঁদ আলী পমাল্লা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631000028 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3210 পমাাঃ জামাল পমাল্লা পমাাঃ মাপনক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574221 01744925047 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3211 পমাাঃ পবপুল পবশ্বাস মৃত আকমল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573587 01727884388 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3212 অরুনা পব ম মৃত আপকদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573914 01850183639 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3213 িাপনফ পমাল্লা মৃত পদলাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573870 01770162946 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3214 কালাম পশখ িানসম পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574053 01952487165 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3215 পরজাউল আনিার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573874 01864684159 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3216 রপবউল পমাল্লা িানু পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574058 01997968021 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3217 প্র াপত আনিার পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573881 01771340424 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3218 আকবর লস্কার পবদন পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573436 01984868241 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3219 আিমদ পবশ্বাস আপমন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573391 01762078380 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3220 পমািাাঃ নাপিমা পব ম পমাাঃ ইপলয়াস সরদার মপিলা গৃপিনী কালুকান্দী ৫ পবননাদপুর 5516631572967 01708626789 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3221 মুপজবর পবশ্বাস নপিম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 551663157 01776719983 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3222 আকবর লস্কার বাবন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573436 01948928433 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3223 ইমদাদুল পশখ মৃত রপফক পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574285 01706533551 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3224 পফলু পবশ্বাস মৃত িদন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631575062 01996032143 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3225 মপফজ পবশ্বাস মৃত আফিার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573858 01991881663 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3226 পমায়ানেম মৃত  ফ্ফার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572350 0174872350 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3227 পমাাঃ আলতাব পশখ মিেদ পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631577607 01961596759 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3228 পমাাঃ নাজমুল পবশ্বাস পমাাঃ জয়নাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631013141 01947837439 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3229 তাপরকুল পবশ্বাস পমাাঃ িালাম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631574177 01928300288 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3230 আপমন মন্ডল পমাাঃ নানড়বু মন্ডল পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631573016 01964653265 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3231 পমাাঃ আপকদুল মৃত আপলম উপিন পুরুষ কৃপষ কালুকপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631573539 01971504299 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3232 পরপজয়া খাতুন মৃত অপলয়ার মপিলা কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573373 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3233 পমাাঃ িনরায়ার মৃত নানয়ব আলী পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631573537 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3234 পমাাঃ রসূল পশখ মৃত জপলম উপিন পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573749 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3235 পমাাঃ বাবুল পশখ মৃত রুসত্মম পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573452 01740577355 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3236 পমাাঃ লালন পশখ মৃত পমাবানরক পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573427 01952104803 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3237 পমাাঃ পকপবর পশখ মৃত জহুর পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573702 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3238 পমাাঃ আকবর পবশ্বাস মৃত মািত্তাব পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574047 01927802682 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3239 পমািাাঃ িারপ না পব ম মৃত বাকী পশখ মপিলা গৃপিনী উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573949 01766988819 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3240 পমাাঃ রজব ফপকর পমাাঃ মাপিম ফপকর পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573920 01849277703 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3241 পমািাাঃ নাপ ডস খাতুন পমাাঃ সাইফার মন্ডল পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631572973 01954035595 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3242 পমাাঃ পিরু খপলফা মৃত আপজজ খপলফা পুরুষ  যান চালক উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573935 01750135920 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3243 পমাাঃ চাঁদ আলী পবশ্বাস পমাাঃ ওনিদ পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573776 01777976567 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3244 পমাাঃ িারুন পশক পমাাঃ রিমান পশখ পুরুষ  যান চালক উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573775 01883876657 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3245 আব্দুল পমািােদ পশখ মৃত আাঃ জাপলল পশখ পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631574126 01746935223 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3246 পমাাঃ পরিন পবশ্বাস মৃত মাপিম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573566 01921774320 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3247 পমাাঃ কামাল পমাাঃ মাপনক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574249 01983338481 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3248 পমাাঃ আলফু খপলফা মৃত মপজদ খপলফা পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573930 01925524507 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3249 পরপজয়া খাতুন জাঃ আাঃ শুকুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573438 01740372366 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3250 িাপফজার পমাল্যা পিতাাঃ আত্তাব পমাল্যা পুরুষ  যান চালক তল্যাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572733 01969755518 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3251 পমাাঃ মনয়ন উপিন পশখ পিতাাঃ মৃত আপমর উপিন পশখ পুরুষ  যান চালক উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573489 01920763170 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3252 পমাতানলব পশখ পিতাাঃ মৃত িানমদ পশখ পুরুষ  যান চালক উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631014983 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3253 পিকুল পিানসন পিতাাঃ প ালাম রিমান পুরুষ  যান চালক তল্যাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572711 01741603289 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3254 আলী িাসান পিতাাঃ মৃত পতাজাম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574010 01718608811 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3255 আব্দুর রাোক পমাল্যা পিতাাঃ মৃত মুপজবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 551663157 01724721293 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3256 পমাাঃ ইয়াপসন  াদু পশকদার পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574039 01778193428 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3257 চম্পা স্বামী পবলানয়ত মপিলা গৃপিনী বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575334 01835344266 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3258 পমাাঃ সানিব আলী পসানাউল্য পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575337 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3259 পমাাঃ মনুপময়া আবুল কালাম পশখ পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575225 01940281001 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3260 পমাাঃ সপিদুল ইসলাম পমাাঃ মপতয়ার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ দপক্ষনিাড়া পবননাদপুর 1825616631000180 1960302950 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3261 পমাাঃ আলম ীর পশখ পমাাঃ আব্দুল রাোক পশখ পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575239 01935614665 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3262 পমাাঃ শপফকুল ইসলাম মৃত আাঃ আপলম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575556 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3263 জািাঙ্গীর আব্দুল পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631000152 01859873244 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3264 পমাাঃ নানয়ব আপল মৃতাঃ আাঃ আপলম পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575555 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3265 পলপি স্বামীাঃ িানড়বু মপিলা গৃপিনী িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575063 01859873244 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3266 কুদ্দুস মৃতাঃ িানসম পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631583486 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3267 পমািাাঃ অঞ্জনা খাতুন স্বামী পমা:পমন্টু মপিলা গৃপিনী দপক্ষনিাড়া পবননাদপুর 19865516631000000 1729734007 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3268 নূর পমািাোদ মৃতাঃ আফিার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631575858 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3269 পরানকয়া স্বামী হুপলয়া মপিলা গৃপিনী িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 01881565925 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3270 পমাাঃ মুক্তার পিানসন মৃতাঃ আাঃ কপরম পশখ পুরুষ  যান চালক িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575255 01725817573 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3271 পমাাঃ খাইরুল ইসলাম মৃতাঃ মনয়নউিীন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631574698 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3272 পমাাঃ মপিয়ার রিমান মৃতাঃ আফিার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631575977 01948969693 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3273 িাপফজার মৃতাঃ আনিজ পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575121 01928300356 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3274 আাঃ রপশদ মৃতাঃ আাঃ মানলক পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575363 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3275 জামাল মৃতাঃ মির পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575400 01751545771 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3276 পমািাাঃ  ানু পবপব স্বাপমাঃ জপলল পশখ মপিলা গৃপিনী বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575706 01850116217 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3277 পমাাঃ রানসল পময়া পিতাাঃ সানদক পমাল্লা পুরুষ  যান চালক িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631583797 01770498471 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3278 পমাাঃ পফনরাজ পবশ্বাস পমাাঃ মৃত বািজউপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ দপক্ষনিাড়া পবননাদপুর 5516631571217 17960671789 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3279 পমািাাঃ পরনিনা খাতুন স্বামী পমাাঃ মািামুদ িাসান মপিলা কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631574921 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3280 পমাাঃ ইপতয়ার পশখ মৃতাঃ পদরাজুতুল্যা পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575177 01734788081 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3281 সপঞ্জত কুমার  াঙ্গুপল কৃষ্ণিদ  াঙ্গুপল পুরুষ নারায়নপুন পবননাদপুর 5516631574344 01879951657 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3282 আবুল বশার মৃতাঃ পমাপমন পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575470 01923130704 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3283 পমাাঃ আাঃ বাপরক পমাল্লা মৃতাঃ আবু তানির পমাল্লা পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575722 01719282449 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3284 পমাাঃ কদম আপল মৃত ইজািার পমাল্লা পুরুষ  যান চালক বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575601 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3285 মপনরুল ইসলাম মৃতাঃ আব্দুল লপতফ পুরুষ  যান চালক বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575764 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3286 অমনরম চন্দ্র মন্ডল পিতা: মৃত সনন্তাষ কুমার মন্ড পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1938085910 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3287 স্বিন কুমার পবশ্বাস পিতা: কৃষ্ণিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1755840815 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3288 পমাাঃ মািফুজুর রিমান মৃত কপরম পশখ পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575253 01725817573 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3289 পমাাঃ চম্পা খাতুন স্বামী পমাাঃ আপনচ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575025 01794218236 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3290 সপবতা রায় স্বামী সাধন চন্দ্র রায় মপিলা গৃপিনী িাচুপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1790561612 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3291 পমাাঃ দাউদ পিানসন পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631574469 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3292 সুনকশ কুমার পবশ্বাস পিতাাঃ সুবাশ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+12 173862052 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3293 পবষ্ণুিদ পসংি পিতাাঃ মৃত নারান চন্দ্র পসংি পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1713967554 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3294 পমাাঃ পমন্টু পমাল্লা পমাাঃ িানদক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575031 01928300356 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3295 আলম িব্দুল ফপকর পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 01990541480 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3296 পমাাঃ আব্দুল আপলম মৃতাঃ আব্দুল কপরম পশখ পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575733 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3297 পমাাঃ রতন পবশ্বাস মৃত রিম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ বাপনয়া াপত 7 পবননাদপুর 5516631576596 1728833510 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3298 পমাাঃ কাওিার পবশ্বাস মৃতাঃ িামাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575312 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3299 শ্যামল কুমার সািা পিতাাঃ মৃত কৃষ্ণিদ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 5516631566697 1877423386 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3300 আপলয়ার আব্দুল পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631574351 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3301 মপমনউপিন পশখ মৃতাঃ িনবদ পশখ পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575380 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3302 পমাাঃ আবুল বাশার পমাাঃ ইয়াকুব পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631575521 0176577792 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3303 রাম চন্দ্র পবশ্বাস পিতাাঃসুকুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 5516631568532 1917832179 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3304 পমাাঃ আকরাম পশখ পিতাাঃ রানশদ পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 5516631569531 1728964818 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3305 িাসান আপল আননায়ার পমর পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবহু ৬ পবননাদপুর 5516631000085 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3306 খাইরুল আপল মৃতাঃ সামনিল পশকদার পুরুষ কৃপষ িার া িাড়া ৬ পবননাদপুর 5516631575240 01684180822 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3307 পমাাঃ আনবদ আলী পিতাাঃ ইজািার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবাহু ৬ পবননাদপুর 5516631575605 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3308 পমাাঃ ফারুক পিানসন পিতাাঃ প ালাম রসূল পুরুষ কৃপষ বাপনয়াবাহু ৬ পবননাদপুর 5516631571610 01725188112 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3309 মঞ্জুয়ারা খাতুন স্বামীাঃ মৃত পমািােদ আলী মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 19795516631000000 1778100970 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3310 নজরুল পবশ্বাস পিতাাঃ কুদ্দুস পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631575947 01922235051 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3311 পমাাঃ মাপনক পময়া পিতাাঃ রউি পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631575594 01942297802 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3312 পমািাাঃ পজাৎস্না জাঃ আপমনুর রিমান মপিলা গৃপিনী বাপনয়াবাহু ৬ পবননাদপুর 5516631575611 01764858510 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3313 উজ্জ্বল পশখ পমাাঃ আাঃ জপলল পশখ পুরুষ  যান চালক বাপনয়াবাহু ৬ পবননাদপুর 5516631575743 0185011647 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3314 ময়নামপত পখারনশদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631575893 01827743792 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3315 আনমনা খাতুন মপজদ পশখ মপিলা গৃপিনী নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631574796 01867006901 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3316 নপবর পমাল্যা ওবাইদুল্লাি পমাল্যা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৬ পবননাদপুর 5516631576066 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3317 পমাাঃ রাোক পমাাঃ পরাস্তম পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 5516631569635 19268020 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3318 পমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস পশখ পিতাাঃ মৃত দপলল উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 5516631569723 1713923629 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3319 পমাাঃ পিানসন পবশ্বাস পিতাাঃ রাোক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 19875516631000000 1952557563 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3320 পমাাঃ পফনরাজ পমাল্যা পমাাঃ আাঃ সালাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576903 01937229746 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3321 পমাাঃ তুরান পশখ পমাাঃ পিপিক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 199255166310001২৮ 01940900667 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3322 পমাাঃ রপবউল পমাল্লা মাপিম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576972 01983914174 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3323 নুরুল পমাল্যা িাপসম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576924 01929874843 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3324 পমাাঃ মপনরুল ইসলাম রানিন উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর 3 পবননাদপুর 5516631566871 1728850410 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3325 পমািাাঃ সুপফয়া পব ম মৃত আিাদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566028 ০1729317566 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3326 পমাাঃ নুনরাল মৃধা মৃত ফানজল মৃধা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 55166315833371 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3327 পমাাঃ আব্দুর রাজ্ঝাক মৃত প ালাম পমাস্তফা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565758 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3328 আলফু পমাল্যা মৃত পমাজানির পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576983 01758989164 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3329 পমািাাঃ নাপিমা খাতুন পমাাঃ আপতয়ার পসখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 19925516631000200 ০1758654659 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3330 পমাাঃ িরশ পমাল্লা মৃত এদন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576155 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3331 পমাাঃ আিাদ পমাল্লা মৃত খানলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578042 01929599236 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3332 পমাাঃ মকবুল পশকদার মৃত বজলু পশকদার পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576181 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3333 পমাাঃ মিাসীন পশকদার বজলু পশকদার পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576184 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3334 আবজাল পশকদার বজলু পশকদার পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578149 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3335 পবউটি পব ম পমাাঃ বাকু পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566281 ০1931049438 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3336 পমাাঃ িামাদ পশখ মৃত আত্তাব উপিন পশখ পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566959 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3337 পমাাঃ আিাদ পশখ মৃত  ফুর পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576444 01763338222 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3338 পমাাঃ নাপজর পিানসন(পমঠু) পমাাঃ আব্দুর রিমান পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631583373 ০1720184237 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3339 পমাাঃ পতারাি খাঁ মৃত জুলমত খাঁ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576102 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3340 পমাাঃ আলী আকবর মৃত আপমরর পিানসন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577918 01725152328 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3341 পমাাঃ পমাকানিস পমাল্লা মৃত ইউসুব পমাল্লা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566453 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3342 পমাাঃ রপফকুল ইসলাম আাঃ িানমদ পশকদার পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631000122 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3343 পমাাঃ মানজদুল পমাাঃ মপতয়ার পশখ পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 1502857228 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3344 পমািাাঃ জানমনা পব ম মৃত আওয়াল পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631583392 ০1921323440 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3345 পমাাঃ সুলতান পিানসন পমাাঃ আবু িাসান পমাল্লা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 19935516631000200 ০1735699400 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3346 পমািাাঃ িার ীন খাতুন পমাাঃ নবাব মুিী মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 1506276532 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3347 পমাাঃ পরজাউল পশখ মৃত পমাজানির পশখ পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631583384 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3348 পমাাঃ শিীদুল ইসলাম মৃত মপনর উিীন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578004 01911692589 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3349 পমাাঃ ওমর পশখ বাবু সদ ডার পশখ পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 8254286498 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3350 পমাাঃ িালাউপিন খাঁ মৃত পদলবর খাঁ পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566375 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3351 আদাজ পমাল্যা আপজজার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 2696536125336 01997968026 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3352 পমাাঃ িাপনফ খান মৃত িানসম খান পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর ২৬১০৪৫৭০৩১৫৬৫ মািাবুবুর রিমান 01761549537

3353 বক্কার পশখ মৃত লালচান পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577074 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3354 পমাাঃ ওপলয়ার রিমান পমাাঃ পমাকনিদ পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576860 01942946258 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3355 জানয়নউিীন পমাল্যা মৃত িাপববার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577157 0198932503 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3356  পমাাঃ শুকুর পমাল্যা পমাাঃ আবুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর ৫৫১৬৬৩১৫৬৫১৯২ মািাবুবুর রিমান 01761549537

3357 পমাাঃ লাল পময়া মৃত আপজজ পশখ পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566586 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3358 পমাাঃ মনু পমাল্যা পমাাঃ পসরাজুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576647 01959775528 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3359 পমাাঃ কামরুল ইসলাম মৃত কাওিার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576755 01743644950 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3360 পমাাঃ আপলয়ার রিমান পমাাঃ তফপির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576813 01729722439 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3361 পমাাঃ আিাদুোমান আাঃ মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 3323207829870 01754582024 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3362 সালমা খাতুন কামরুল খা মপিলা পবননাদপুর পবননাদপুর 5516631567206 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3363 পমািাাঃ সাপিদা পব ম পমাাঃ মকবুল পিানসন পশখ মপিলা কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576114 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3364 আিেদ মৃধা মৃত ফানজল মৃধা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566331 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3365 সুনীল দাস মৃত মপত লাল দাস পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577101 01734089770 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3366 পমাাঃ কালাম পমাল্লা মৃত তানির পমাল্লা পুরুষ কৃপষকাজ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631569229 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3367 আক্কাচ পমাল্যা পমাাঃ িালাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576442 01721743121 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3368 পমাাঃ রতন পশকদার মৃত মানলক পশকদার পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577590 01766531121 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3369 িীতা রানী পবশ্বাস িাজারী লাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5516631582641 1744133830 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3370 পমাাঃ অপলয়ার রিমান মৃত চাঁদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576679 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3371 পমাাঃ িাপলম মৃধা মৃত িানসম মৃধা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577857 01835153457 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3372 পমাাঃ িারুন পমাল্যা মৃত আপফল উিীন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577858 01875321656 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3373 পমাাঃ শািীন আলম পমাাঃ পসরাজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577832 01747245140 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3374 পমাাঃ পিরু পময়া পমাাঃ আাঃ ওদুদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 19705516631000003 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3375 রপকবুল ইসলাম পমাাঃ আক্তার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576311 01753727040 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3376 পশফাপল রানী পবশ্বাস সঞ্জয় পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5516631582657 1777025892 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3377 পমাাঃ আলতাব পিানসন পরাসত্মম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576260 01724709713 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3378 পরানকয়া পব ম ’’’’’’ জমািার মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5516631582702 1831050303 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3379 সুপজত পবশ্বাস মৃত সুনরন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া পবননাদপুর 5516631582667 1736466323 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3380 পমাাঃ তনয়বুর রিমান িাপমজউিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577867 01734495754 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3381 িপবরন পনিা মৃত পনজাম সরদার মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5516631582828 1951520461 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3382 পমািাাঃ পশফালী খাতুন মৃত ওিাব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577866 01925669651 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3383 যমুনা পব ম স্বামী: পমাাঃ বাদল কাজী পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1644437669 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3384 কুইন আক্ত্ত্ন িাওয়া পিতা: তসয়াদ পমা: আব্দুল খানলক পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া পবননাদপুর 8202227164 1920446813 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3385 পমাাঃ খপলল পমাল্যা পমাাঃ মনড়বু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577322 01921832265 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3386 পমাাঃ জাপিরুল ইসলাম আাঃ মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577356 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3387 পমাাঃ কামরুোমান আাঃ মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577318 01799855685 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3388 পমাাঃ িাপদস পমাল্যা পমাাঃ আিেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577878 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3389 পমাাঃ আিেদ পমাল্যা আপজজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577864 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3390 িপবরন পনিা পস্বামী: ওয়পিদুর রিমান পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1739116792 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3391 আবু আিাদ পিতাাঃ মৃত আলতাফ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া 3 পবননাদপুর 551663158282624 1879816264 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3392 পমাাঃ আনারউিীন পশখ মৃত ওসমান পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577530 01995449173 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3393 পমাাঃ শপরফুল ইসলাম পমাাঃ তিপির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578400 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3394 পমাাঃ বকুল পমাল্যা মৃত িানরজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576106 01747258777 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3395 পমাাঃ ফনয়জুর রিমান মৃত কানয়মউিীন পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576214 01936830418 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3396 পমাাঃ খাইরুল ইসলাম আপজজার রিমান পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576205 01775737324 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3397 পমাাঃ জালাল ফপকর মৃত আপজজ ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578383 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3398 পমািাাঃ রুিবান পব ম মৃত পকাবাদ পমাল্লা মপিলা কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578458 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3399 পবলাত আলী ফপকর মৃত ইয়াকুব ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578470 01706546628 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3400 লুৎফর ফপকর মৃত ইয়াকুব ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578240 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3401 প ালাম নবী ফপকর মৃত লপতফ ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578239 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3402 পমাাঃ আকবর পশখ পমাতানলব পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631000001 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3403 িাপসবা খানম স্বামীাঃনমাাঃ মপনরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1938137528 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3404 সাপিদুল পশখ মৃত িাসান পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578238 01759313028 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3405 চঞ্চল পমাল্লা পিতাাঃ ইব্রাপিম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া পবননাদপুর 5098124968 1950159163 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3406 িাপমদা পব ম স্বামীাঃ শুকুর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1944737576 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3407 পমাাঃ মপতয়ার পমাল্যা ধলা পময়া পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578334 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3408 আরজু পশখ মৃত মইউিীন পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 2692848064689 01933447612 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3409 মপনরুল ইসলাম পমাাঃ জনয়নউিীন পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576359 01732010393 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3410 পমাাঃ কামরুল ইসলাম পমাাঃ সত্তার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578319 01706546628 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3411 পরনবকা খাতুন স্বামীাঃ  পমাাঃ কপরম মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 2.69481E+12 1996380961 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3412 পমাাঃ ইউনুচ পমাল্যা মৃত সামনিল পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577374 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3413 পরজাউল পশখ মৃত প ালািপদ পশখ পুরুষ  যান চালক ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577518 01748738684 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3414 পমাাঃ শমনশর পশখ মৃত রপশদ ফপকর পুরুষ  যান চালক ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577522 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3415 পমাাঃ ফুলপময়া ফপকর রপশদ ফপকর পুরুষ  যান চালক ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577532 01714693957 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3416 পমািাাঃ িানলিা পব ম ফুলপময়া ফপকর মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577522 01714693957 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3417 অঞ্জলী খাতুন স্বামীাঃ পমাাঃ আবু তানলব মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1960488589 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3418 সাখাওয়াত ফপকর মপমনউিীন ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578143 01759315019 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3419 আন্না পব ম মপফজার ফপকর মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578141 01924077551 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3420 পমাাঃ বাবলু পময়া পিতাাঃ মৃত পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1835095577 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3421 জয়নাল ফপকর  পন ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577550 01724561954 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3422 পমাাঃ িাইফার খাঁন মৃত পরাস্তম খাঁন পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 5516631579614 1792295654 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3423 ফজলুল িক পমাাঃ আাঃ জব্বার মৃধা পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 55166631583356 1721495077 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3424 ফুলপময়া ফপকর প ানলবার ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578156 01790197951 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3425 পমাাঃপবল্লাল পিানসন পমাাঃরজব আলী পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 5516631583357 1734332112 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3426 পমািাাঃ িাপিনা পব ম পমাাঃ িানকন পশকদার মপিলা গৃপিনী  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 5516631579074 1741422091 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3427 পমাাঃ পলয়াকত আল মৃত রানশদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 5516631579579 1308063199 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3428 পমাাঃ রপফকুল ইসলাম পমাাঃ দুদু পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577030 01915111148 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3429 শািাদৎ পিানসন পসািরাি পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576439 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3430 মন্জজুর পশখ পমাাঃ িাপলম পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576450 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3431 পমাাঃ মপনরুল পশখ পসািরাি পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576438 01745135579 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3432 সানিব আলী আাঃ মানজদ পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576448 01725580915 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3433 পমাাঃ আশরাফুল মৃতাঃ আাঃ রানশদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 2695047987095 1741823488 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3434 পমািাাঃ পবনদানা প ালাম পিানসন মপিলা গৃপিনী  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 7797007080 1795813378 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3435 নাপ ডস িারপ ন পমাাঃ পনজাম উপিন মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576667 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3436 জপলল আপবয়ার পুরুষ  যান চালক ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577268 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3437 পমাাঃ পসপিক পিানসন প ালাম রসূল ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578244 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3438 পসানিল রানা ওবাইদুর রিমান পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631000025 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3439 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত আাঃ আপজজ পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা পবননাদপুর 5516631579173 1765775723 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3440 রাপশদা পব ম মৃত নইম পশকদার মপিলা কৃপষ খাপলয়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570435 01710365110 মািাবুবুর রিমান 01924769586

3441 পমাাঃ িরাি লস্কর মৃত আনয়ন উপিন লস্কর পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 170065710 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3442 অপনতা চক্রবতী অনলাক কুমার চμবত্রী পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577116 01728994068 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3443 পমাাঃ রানয়ন পমাল্লযা পমাাঃ প ালাম রসুল পমাল্লযা পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1316301565 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3444 পমাাঃ রপবউল ইসলাম বািাজউপিন সরদার পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576168 01845728332 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3445 পমািাাঃ পজাসনা খাতুন মকুল পশখ মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631580311 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3446 ওনিদ আলী আাঃ  ফুর পশখ পুরুষ  যান চালক ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631573024 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3447 িানলয়া নানড়বু মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577387 01758904217 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3448 পমাাঃ জপসম মন্ডল পমাাঃ পিপিক মন্ডল পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1960060110 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3449 পমািাাঃ ইংগুলজান জাঃ এিন পশখ মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576931 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3450 শপিদ পশখ পিতাাঃ ওসমান পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577551 01749036954 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3451 পশপরনী িার ীন জাঃ নূর ইসলাম মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578181 01933625765 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3452 পমাাঃ লালপময় ফপকর মৃত শািাজািান ফপকর পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5516631565673 1965439154 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3453 পমাাঃ শপফকুল ইসলাম পমাাঃ ইসলাম লস্কার পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1921323430 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3454 পমািাাঃ জািানারা পব ম মৃত আকরাম পমাল্লা মপিলা কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 197755166315771৫৮ 01776730545 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3455 পমাাঃ শামছু পশখ পিতাাঃ রপশদ পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631576794 01921006243 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3456 খপবর পমাল্যা ইযানউিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631578047 01937761958 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3457 আপবরন পনিা জপির উিীন মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577523 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3458 আপরফ পমাল্যা ইসমাইল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577929 01937761958 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3459 সুনবাদ কুমার পবশ্বাস পিতা সুধীর কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631579289 01727584893 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3460 নীলা রািী পবশ্বাস স্বামী মৃত  রুদাস পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631578537 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3461 সিমী পবশ্বাস স্বামী মৃত অপ মান্য পবশ্বাস মপিলা কৃপষ খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631578628 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3462 অপনমা পবশ্বাস স্বামী লপক্ষিদ পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631578642 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3463 লক্ষন চন্দ্র মজুমদার শাপন্তরাম মজুমদার পুরুষ  যান চালক খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631578620 01735425810 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3464 দশরথ পবশ্বাস পিতা সীতানথ পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631579626 01835465365 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3465 পমাাঃ িাননায়ার পবশ্বাস পিতা মৃত দপললউপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচŠবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580830 01878488854 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3466 পমািাাঃ ফুলজান পবপব স্বামী পমাাঃ আাঃ রউফ মৃধা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580529 01935032101 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3467 পমািাাঃ আনমনা পব ম স্বামী পমাাঃ ফনজর পশখ মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580469 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3468 পমাাঃ ফপসয়ার রিমান পিতা মৃত আসমত পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580152 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3469 মপনরা ইয়াসপমন পিতা মৃত সাকওয়াত পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631027447 01964469058 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3470 পমাাঃ তারা পময়া পিতা মৃত আপতয়ার মন্ডল পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631026336 01766169807 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3471 পমাাঃ আিাদুোমান পিতা মৃত বািাদুর পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579926 01763333750 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3472 পমাাঃ কপবর পমাল্যা পিতা মৃত িানকন পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580060 01745954848 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3473 পমাাঃ সাইদুর রিমান মপজদ খান পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579125 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3474 পসরাজ খান আিেদ খান পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579108 01767427592 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3475 পমাাঃ সানিব মৃধা পিতা মৃত রুকমান মৃধা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 551663158030 01774718931 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3476 এমদাদুল খান পিতা মৃত পলয়াকত পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 2627209615826 017202342296 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3477 পমাাঃ পরয়াজুল পিতা মৃত শামনসর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580661 01705320182 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3478 পমাাঃ উেল পবশ্বাস পিতা মৃত মানজদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580854 01930346718 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3479 পমাাঃ রপফক ফপকর পিতাাঃ মৃত িাঞ্জু ফপকর পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579962 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3480 তসয়দ সাকায়াত পিতাাঃ মৃত মুতানির আলী পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580649 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3481 প াকন পমাল্যা পিতা মৃত ফুলপময়া পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580229 01929404986 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3482 পমাাঃ কালাম পমাল্যা পিতা মসনলম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580568 01780623155 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3483 পমািাাঃ পমানমনা খাতুন স্বামী মৃাঃ মুবারক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580772 01749816944 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3484 পমািাাঃ পরনবকা স্বামী কানয়ম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579860 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3485 পমাাঃ ইনজাল পমাল্যা পিতা মৃত আাঃ রপিম পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580683 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3486 পমাাঃ মননায়ার পমাল্যা পিতা পমাাঃ পতাকানিস পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579720 017274718988 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3487 পমািা” িনবদা পব ম স্বামী পমাাঃ বাদশাি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1303604376 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3488 পমাাঃ িান্নান পিতা আিেদ পমাল্লা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631027235 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3489 পমািাাঃ নাপিমা পব ম স্বামী পমাাঃ রপবউল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580234 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3490 পমািাাঃ রপজনা খাতুন পমাাঃ রাোক পশখ মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 2956421000235 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3491 পমািাাঃ পিপঞ্জরা পব ম পমাাঃ ওয়ানজদ ফপকর মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631026736 01722364345 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3492 পমাাঃ খাইরুল ইসলাম পমাাঃ জয়নাল মৃধা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 2617278116429 01939963677 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3493 পমাাঃ লুৎফর রিমান পিতাাঃ মৃতাঃ ফনয়জউিীন পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580528 01946591584 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3494 শুনাই পবপব স্বামী ইউনুচ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580696 01762784607 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3495 আননায়ারা খাতুন স্বামী তুতা পময়া মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580699 01762784607 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3496 পমাাঃ আাঃ রউফ পমাল্যা পিং পমাাঃ আমজাদ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580827 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3497 পমাাঃ পমজানুর রিমান পিং পমাাঃ মানলা ফপকর পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579984 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3498 পমাাঃ পজয়াউর ফপকর পিং মৃাঃ সাননায়ার ফপকর পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580525 01734619440 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3499 পমািাাঃ সুপফয়া খাতুন স্বামী শাপিনুর রিমান মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580566 01742469975 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3500 পজিারুল পমাল্যা সানিব আলী পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 2611293807306 01937719000 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3501 পমািাাঃ জনকা খাতুন স্বামী রপিম পবশ্বাস মপিলা ফপকর পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579979 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3502 পমাাঃ ইসলাম পবশ্বাস পিতাাঃ মৃতাঃ জানকর পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580112 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3503 পমািাাঃ আসমা পব ম স্বামী পমাাঃ িাপলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579763 01946415174 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3504 পমাাঃ বাচ্চু পমাল্যা পিাঃ মৃাঃ িানমদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579957 01874041892 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3505 পমািাাঃ পফনরাজা পব ম স্বামী আলী আফজাল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579991 01720990496 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3506 পমাাঃ পমাক্তার পিানসন পিাঃ মৃাঃ তানিরউপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579922 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3507 পমাাঃ রপফকুল পিাঃ মৃাঃ পকারমান ফপকর পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 2617239849663 01928574579 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3508 পমাাঃ আবুল কানসম পিাঃ মৃাঃ   ন ফপকর পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579825 01980918862 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3509 পমািাাঃ ফুলজান পনিা পিাঃ মৃাঃ কপরম পশখ মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631026185 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3510 পমাাঃ পরজাউল ইসলাম পিাঃ মৃাঃ রানসদ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579583 01726917319 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3511 পমাাঃ সাকাওয়াত ঝড়ু পমাল্যা পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579041 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3512 পমাাঃ ইয়ারুল ইসলাম পিাঃ মৃাঃ রপশদ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 55166315879189 01754816316 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3513 আব্দুল রাোক পমাল্যা পিাঃ পমাাঃ আবুল পিানসন পুরুষ  যান চালক ম্যাকপসমাইল ৮ পবননাদপুর 5516631578873 01941909422 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3514 পমাাঃ ওপিদুল ফপকর পিাঃ মৃত ইরজান ফপকর পুরুষ  যান চালক ম্যাকপসমাইল ৮ পবননাদপুর 5516631578874 01937211305 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3515 পমাাঃ প ালাম রসূল পিাঃ মৃাঃ আদম পমাল্যা পুরুষ  যান চালক ম্যাকপসমাইল ৮ পবননাদপুর 5516631579678 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3516 পমাাঃ আজ র পমাল্যা পিাঃ মৃাঃ ওয়ািাব পমাল্লা পুরুষ  যান চালক ম্যাকপসমাইল ৮ পবননাদপুর 5516631578886 01942434060 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3517 আশরাফুল পশখ পিতা মৃাঃ িানসম পশখ পুরুষ কৃপষ ম্যাকপসমাইল ৮ পবননাদপুর 5516631578959 01739116843 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3518 পমাাঃ জদু পমাল্যা পিতা মৃত আব্দুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ম্যাকপসমাইল ৮ পবননাদপুর 5516631579689 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3519 পমাাঃ শপফকুল ইসলাম পিতা মকবুল পিানসন পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580128 01919453648 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3520 মধুপমতা মন্ডল অমানরশ মন্ডল মপিলা গৃপিনী খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631579364 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3521 রপকবুল ইসলাম পিতাাঃ পমরাজ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579946 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3522 পবধান কুমার পবশ্বাস সুনবাধ পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631579426 01725143654 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3523 সুদাময় পবশ্বাস পিতাাঃ সুনবাধ পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631579413 01745573582 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3524 আপদল মৃধা পিতাাঃ খানলক মৃধা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570058 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3525 পমািাাঃ নূরী পব ম জাঃ শুকুর মৃধা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570530 01946415099 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3526 পমাাঃ তিপির উিীন মৃধা পিতাাঃ আপজত মৃধা পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570402 01737400272 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3527 পমাাঃ জািাঙ্গীর আলম পিতাাঃ িনলমান খাঁন পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579609 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3528 পমাাঃ জাপকর পিানসন পমাাঃ আবূল কালাম পশখ পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1930699721 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3529 পমাাঃ পমজান পবশ্বাস পিতাাঃ কানিদ পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580583 01729352498 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3530 পমািাাঃ িফুরা খাতুন পমাাঃ জালাল উপিন পমাল্লা মপিলা গৃপিনী রিমতপুর পবননাদপুর 5.51663E+12 1307679234 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3531 পমাাঃ পসপিক মৃধা পিতাাঃ িাপকম মৃধা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580047 01774718931 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3532 পিনা িার ীন  পমাাঃ আকরাম পশখ মপিলা গৃপিনী রিমতপুর পবননাদপুর 5.51663E+12 1743991586 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3533 আমজাদ পবশ্বাস পিতাাঃ নাপিরউিীন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580365 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3534 পসানাউল্লা পশখ পমাাঃ আপির উপিন পুরুষ কৃপষ  াবনিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1762447794 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3535 পমাাঃ মুপজবর পমাল্যা  ফুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580231 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3536 পমাাঃ কুদ্দুস মৃধা িানসম মৃধা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631588035 01984753673 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3537 আপনচ পমাল্যা দপললউিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580301 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3538 রপকবুল ইসলাম আনিার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631589765 01799803552 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3539 জুনয়ল পমাল্যা চুন্নু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580075 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3540 দ্বীিক কুমার রায় মাধব কুমার রায় পুরুষ কৃপষ িাচুরীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631589351 01941791245 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3541 জ ৎ প ািাল পঘাষ পিতাাঃ কৃষ্ণন ািাল পঘাষ পুরুষ কৃপষ  ায়না 3 পবননাদপুর 19674114741000000 1736570806 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3542 পমাাঃ এনামুল পমাল্যা পতাফানেল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631589721 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3543 পরনবকা পব ম জাঃ আননায়ার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631589738 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3544 পবলানয়ত পিানসন পমাল্যা পিতা: বদর উিীন পমাল্লযা পুরুষ কৃপষ মাপলগ্রাম পবননাদপুর 5.51573E+12 1305737148 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3545 পমাাঃ চাঁন আলী মৃত মানলক পমাল্লা পুরুষ পদনমজুর ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5516631578759 01704399569 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3546 শপফকুল ইসলাম পিতাাঃ িাপনফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580614 01798569252 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3547 ফুপল পব ম জাঃ আকনলজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580588 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3548 আনশাক কুমার পবশ্বাস পিতাাঃ রতন কুমার পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631589439 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3549 নৃনিন রায় পিতাাঃ পমলন রায় পুরুষ কৃপষ খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631588669 01767773955 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3550 সাধন কুমার পবশ্বাস পিতাাঃ  িকামত্ম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631588665 01838275693 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3551 আননায়ার পবশ্বাস আপজত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580237 01729159066 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3552 পমজানুর রিমান আপলয়ার সরদার পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580758 01992465768 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3553 প াপবন্দ পবশ্বাস পিতাাঃ স্বরৎ চন্দ্র পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579434 01786613167 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3554 বাবুল পবশ্বাস পিতাাঃ জ দীস পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579452 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3555 প্র াস পবশ্বাস পিতাাঃ পপ্রমা আনন্দ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631578707 01734028737 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3556 পমাাঃ আকরাম পিতাাঃ আদম আলী পশখ পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570314 01865539517 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3557 ওবাইদুর রিমান পিতাাঃ পমাজািারউিীন পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579801 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3558 তসনয়দ শািাদৎ আলী পিতাাঃ ঙসয়দ শরাফত পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570640 01760471156 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3559 পমািাাঃ িকুরন খানম তসয়দ মাছুদুর রিমান মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580643 01734527963 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3560 রািাতুল ইসলাম পিতাাঃ রানশদ ফপকর পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580438 01925714096 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3561 পমািাাঃ পরানকয়া পব ম স্বামী: আক্কাস পমাল্লযা মপিলা গৃপিনী ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5516652632103 1768692089 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3562 পিনলনা খাতুন পমািােদ আলী মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631580309 01875857831 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3563 আিেদ পশখ পিারমান পশখ পুরুষ কৃপষ পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579452 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3564 রাপশদা পব ম পিটুল মৃধা মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631578707 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3565 িাপস খাতুন ফরিাদ মপিলা গৃপিনী পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570314 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3566 পমািাাঃ পরকনসানা পব ম পমাাঃ আজ র পমাল্লা মপিলা কৃপষ ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5.51663E+12 1942434060 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3567 আশরাদুল িানসম খান পুরুষ  যান চালক পচৌবাড়ীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631570640 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3568 সপবতা রায় সাধন চন্দ্র রায় মপিলা গৃপিনী িাচুরীয়া ৮ পবননাদপুর 5516631579305 01790561612 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3569 কল্যানী রানী পবাঃ শ্রী রতন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631579441 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3570 সমীর পবশ্বাস শুকুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ খাদুনা ৮ পবননাদপুর 5516631578540 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3571 পমাাঃ জপসম উপিন পকসমত পমাল্লা পুরুষ কৃপষ রিমতপুর পবননাদপুর 1952969531 1766119838 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3572 পমাাঃ পসানিল খান মৃত িনরায়ার খান পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579226 01936260835 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3573 পমাাঃ প ালাম রববানী মৃত প ালাম রওশন খান পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579150 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3574 পমাাঃ মপনরুল মৃধা পমাাঃ আপদল মৃধা পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579184 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3575 পমাাঃ জালাল মৃধা মৃত আাঃ বাপরক মৃধা পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579192 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3576 পমাাঃ আিাদ আলী পমাাঃ পসরাজুল পশখ পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631000009 01945413281 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3577 আবু বকর পমাল্লা পমাাঃ আলীম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5.51663E+12 1798779035 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3578 পমাাঃ খাইরুল খান িাইদুর রিমান খান পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579128 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3579 পমাাঃ মািফুজার খান পমাাঃ িানসন খান পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579165 01757289217 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3580 পমাাঃ বাবু পমাল্লা মৃত কলম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579589 01965248582 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3581 পমাাঃ িাপববুর রিমান মৃত ওসমান খান পুরুষ কৃপষ  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579612 01780121727 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3582 পমাাঃ আলমাস খা পমাাঃ মপত খান পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631000032 01858310186 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3583 রউফ খান মৃত বাবর আলী খান পুরুষ  যান চালক  াতুয়ার্াঙ্গা ৮ পবননাদপুর 5516631579168 01751682948 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3584 আক্তার পমাল্লা মৃত ফনয়জ উিীন পুরুষ  যান চালক পচŠবাপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631580806 01746401684 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3585 পমাাঃ িীরু পশখ পমাাঃ পসাবািান পশখ পুরুষ  যান চালক পচৌবাপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631579985 01722364345 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3586 আাঃ মানজদ মৃধা মৃত পফলু মৃধা পুরুষ  যান চালক পচৌবাপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631581407 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3587 পমাাঃ পফনরাজ পবশ্বাস মৃত পমাতানির পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক পচৌবাপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631580241 01746935441 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3588 পমাাঃ সাোদ মৃধা পমাাঃ িানদক মৃধা পুরুষ কৃপষ পচৌবাপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631580600 01724648585 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3589 পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম মৃত পকারবান ফপকর পুরুষ কৃপষ পচৌবাপড়য়া ৮ পবননাদপুর 5516631580552 01849680130 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3590 পমািাাঃ রাপজয়া পব ম পমাাঃ মপমন পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5.51663E+12 1945910995 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3591 পমাাঃ িপবর পবশ্বাস মৃত ইমারত আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5.51663E+12 1902749877 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3592 পল ন মৃধা লাল পময়া পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631029729 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3593 জপলল পশখ আজ র পশখ পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631583210 01995016052 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3594 নজরুল ইসলাম মপজদ পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582968 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3595 পমটুল পশখ আলতাব পশখ পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582230 01981894656 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3596 পমজানুর রিমান িাপকম পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582189 01795285889 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3597 শপফকুল শািাদৎ পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631030413 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3598 ফপরদা িারপ ন আতর কাজী মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582181 01926464186 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3599 ফুলজান ‣সয়দ আলী মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5525702107222 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3600 িারুন পময়া সানিব পিানসন পুরুষ  যান চালক স্বরুি পুর ৯ পবননাদপুর 5516631582539 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3601 আাঃ শুকুর আদম পমাল্লা পুরুষ  যান চালক স্বরুি পুর ৯ পবননাদপুর 5516631582797 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3602  াউজ পমাল্লা পসরাজুল পুরুষ  যান চালক স্বরুি পুর ৯ পবননাদপুর 5506689582564 01729825443 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3603 পমািাাঃ নবীরন পনিা জহুর সিার মপিলা গৃপিনী চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583192 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3604 পমাাঃ দপললউিীন পবশ্বাস মৃতাঃ আপমনউিীন পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583033 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3605 পমািাাঃ সানলিা পব ম মৃতাঃ কুদ্দুস শরীফ মপিলা গৃপিনী চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583056 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3606 পমাাঃ মুক্তার পমাল্যা মৃতাঃ নানদর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583049 01828347432 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3607 পমাাঃ বাবু মীর মৃতাঃ মকবুল পিানসন মীর পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583091 01734260137 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3608 পমাাঃ আপকদুল ইসলাম পমাাঃ কালাম মৃধা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631029738 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3609 পমািাাঃ সাপবনা খাতুন র্াপলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582920 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3610 পমাাঃ িাইফুল পমাল্যা ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ  যান চালক চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582967 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3611 পমাাঃ আকমাল সিার পফলু সিডার পুরুষ  যান চালক চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582908 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3612 পমাাঃ আপমনুর রিমান মৃতাঃ িনরায়ার পমাল্লা পুরুষ  যান চালক চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582923 01733812548 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3613 পমাাঃ ইউনুি পমাল্যা মৃতাঃ পমাকানিস পমাল্লা পুরুষ  যান চালক চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516621623938 01985545813 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3614 পমাাঃ পরজাউল কপরম মৃতাঃ পসরাজুল পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582576 01982591117 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3615 পমাাঃ আক্তার পমাল্যা মৃতাঃ ইমানউিীন পমাল্লা পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582742 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3616 পমাাঃ দপবর পমাল্যা মৃতাঃ আদম পমাল্লা পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582608 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3617 পমাাঃ তানলব ইউসুফ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582610 01960488589 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3618 পমাাঃ িাসমত আলী পফলু সিডার পুরুষ  যান চালক চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582934 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3619 শপরফুল ইসলাম মৃতাঃ আবুল পিানসন পমাল্লা পুরুষ  যান চালক চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583236 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3620 পমাাঃ নজরুল ইসলাম মৃতাঃ বাদল কাজী পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631030527 01966032596 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3621 পমাাঃ মানজদ পমাল্যা মৃতাঃ িাচু পমাল্যা পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582159 01740622553 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3622 শ্ররী িনরন্দ্র নাথ মৃতাঃ অমুল্য কুমার পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582672 01925505971 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3623 শ্ররী নারায়ন চন্দ্র মৃতাঃ অমুল্য চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582713 01739116793 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3624 পমাাঃ কামাল পিানসন পলয়াকত আলী পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582255 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3625 পমাাঃ আিাদ পমাল্যা িপমরউিীন পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582280 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3626 পমাাঃ পমাকানিস কাজী রতন কাজী পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582265 01715466286 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3627 পমাাঃ পল ন পমাল্লা মৃত জপির উিীন পমাল্লা পুরুষ  যান চালক পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582483 01929706350 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3628 পমািাাঃ আনলয়া পব ম শািাদৎ পিানসন মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582245 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3629 পমাাঃ আনয়নউিীন আবু সাইদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582186 01915362262 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3630 পমাাঃ পরাকমান পমাল্যা জববার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582250 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3631 পমাাঃ আইয়ূব আলী পমাাঃ আপজজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582102 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3632 আব্দুল িালাম পশখ ইসমাইল পশখ পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582871 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3633 আপম্বয়া পব ম মৃতাঃ টুকু পময়া মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582309 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3634 কাজী ওয়াদুদ মৃতাঃ কাজী ওয়ানজদ পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582631 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3635 পমাাঃ পমাস্তফা মপল্লক মৃতাঃ আিাদুর মপল্লক পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582242 01748058611 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3636 পমািাাঃ ফজরা পব ম মৃতাঃ জব্দুল পশখ মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 551663158223 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3637 পমািাাঃ জনবদা মৃতাঃ দাউদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582808 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3638 মিােদ আলী মৃতাঃ আসমত পশকদার পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581316 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3639 পমাাঃ পতাতা পমাল্যা মৃতাঃ িনমদ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581345 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3640 সানলিা পব ম মৃত আকরাম পমাল্লা মপিলা  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581318 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3641 পমাাঃ পমলন পিানসন পমাাঃ আনতার পমাল্যা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000086 01991162570 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3642 পমািাাঃ পশপরনা িার ীন মৃত ইমারত আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ম্যাকপসমাইল পবননাদপুর 5.51663E+12 1957863631 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3643 পমািা: রাপিমা খাতুন স্বামী পমা: জব্বার পমক মপিলা কৃপষ রিমতপুর পবননাদপুর 8671446709 1629543662 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3644 পমাাঃ ববলু পময়া মৃতাঃ কওিার পময়া পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631587185 01739360420 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3645 পমাাঃ আফিার পমাল্লা মৃতাঃ পমাকানিস পমাল্লা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581400 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3646 পমাাঃ পজতু পবশ্বাস পমাাঃ আকবর পবশ্বাস পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581574 01985961855 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3647 পমাাঃ আপরফ পমাল্যা মৃতাঃ বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581552 01780961152 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3648 পমািাাঃ িাপলমা খাতুন জািাঙ্গীর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000040 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3649 পমািাাঃ পবলপকস খাতুন শপফকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631580954 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3650 পমািাাঃ জপরনা পব ম িাইফুর রিমান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631580944 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3651 পমাাঃ িান্নান ফপকর আিাদ ফপকর পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000018 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3652 পমাাঃ নুর আলম পমাল্যা মৃতাঃ আপতয়ার রিমান পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000001 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3653 পমাাঃ সুজন পমাল্যা মপতয়ার রিমান পমাল্যা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581057 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3654 পমািাাঃ আপখরন পনিা পমাাঃ পবলানয়ত পশখ মপিলা গৃপিনী রিমতপুর পবননাদপুর 5.51663E+12 1745605550 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3655 পমাাঃ পরিন মৃধা  ফুর মৃধা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581168 01933783437 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3656 পমাাঃ বাচ্চু পময়া মৃতাঃ মানড়বান পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581059 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3657 পমাাঃ রইচউপিন পশখ পমাাঃ মসনলম পশখ পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581165 01768890099 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3658 পমাাঃ আব্দুল মানড়বান পমাাঃ মসনলম পশখ পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581161 01744266021 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3659 পমাাঃ অপলয়ার পশখ মৃতাঃ জববার পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 8227303432408 01990666812 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3660 পমাাঃ নজরুল ইসলাম মৃতাঃ ইমারত পশখ পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581062 01961168745 মািাবুবুর রিমান 01761549537



3661 পমাাঃ িাপনফ মন্ডল মৃতাঃ আজানির মন্ডল পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581095 01789977728 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3662 পমাাঃ ববুল পমাল্যা মৃতাঃ মহুবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581984 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3663 পমাাঃ পমলন ফপকর পমাাঃ ইমানউিীন ফপকর পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000146 01823288547 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3664 পমাাঃ মুপজবর পময়া মৃতাঃ িালাম পময়া পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581931 01916751131 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3665 পমািাাঃ আনকলা পব ম মৃত সাইদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর মািাবুবুর রিমান 01761549537

3666 পমাাঃ সা র পমাল্যা মৃতাঃ মানড়বাফ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581959 01940280927 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3667 পমািাাঃ নাপসমা ফজলুল মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 2696406718672 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3668 পমাাঃ আিাদ ফপকর মৃতাঃ বাবন ফপকর পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000001 01778100905 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3669 পমাাঃ িত্তার পমাল্যা মৃতাঃ িানচনউিীন পমাল্লা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581029 01839230908 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3670 পমাাঃ পমকাইল মৃধা মৃতাঃ ফুলপময়া পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631000014 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3671 পমাাঃ িারুন পমাল্যা পমাাঃ িাপনফ পমাল্যা পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581845 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3672 পমাাঃ শািাজউিীন পশখ মৃতাঃ আনয়নউিীন পশখ পুরুষ  যান চালক কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581146 01993557607 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3673 পমাাঃ আাঃ রিমান পমাল্যা মৃতাঃ তাইজউিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581821 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3674 পমাাঃ রানজক পমাল্যা মৃতাঃ তানির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582043 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3675 পমাাঃ জাফর পমাল্যা আলতাফ পিানসন পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581715 01995805203 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3676 পমাাঃ বাদলী পবওয়া মৃতাঃ মহুবার পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631567485 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3677 জপলল পময়া মৃতাঃ আাঃ ওয়ানিদ পময়া পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581948 01728773439 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3678 পমাাঃ খানয়র পশখ পিতাাঃ শািাজউিী পশখ পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631581102 01993557667 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3679 কাজী কামরুল পিতাাঃ কাজী ওবাইদুর পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582633 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3680 শপিদুল ইসলাম পিতাাঃ নপির উিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবথুপলয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582781 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3681 পমাাঃ িাপফজার রিমান পিতাাঃ মুপি িত্তার পিানসন পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582999 017287182879 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3682 ইউনুচ পমাল্যা পিতাাঃ ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582966 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3683 জাফর পমাল্যা পিতাাঃ ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631582915 01947851843 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3684 িত্তার পমাল্যা পিতাাঃ মনয়ন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 4030410118 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3685 সাোদ পবশ্বাস পিতাাঃ িপলমউিীন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর 5516631583252 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3686 পমািাাঃ শাপিদা পব ম মৃত মঙ্গল ফপকর মপিলা কৃপষ চরিাড়া ৯ পবননাদপুর মািাবুবুর রিমান 01761549537

3687 পফলী পবপব তনমদ আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া ৯ পবননাদপুর 5516631582028 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3688 আজমল ফপকর খানলক ফপকর পুরুষ  যান চালক ঘুপল্লয়া ৭ পবননাদপুর 5516631577531 01996490002 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3689 আবুল কালাম মৃত জপলল পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 01739672670 মািাবুবুর রিমান 01761549537

3690 পমাাঃ লুৎফর রিমান মৃত তাইজপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566203 01990539776 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3691 পমাাঃ পরজাউল ইসলাম মৃত তাইজপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566206 01743100235 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3692 প ালািী পব ম পমাাঃ মহুবর মন্ডল মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566231 01772294207 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3693 পমাাঃ ইমান পমাল্যা মৃত িাজারী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566246 01932619344 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3694 শপরফুল পশখ মৃত পমাজানির পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566280 01932619344 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3695 পজকুর পশখ পমাাঃ আবুল পশখ পুর ষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566322 017570762121 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3696 শপফকুল পমাল্যা পতজন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566349 019592944538 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3697 সানলিা পব ম রাোক পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566295 01775224928 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3698 আপলম পশখ লাল পময়া পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566360 01962448598 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3699 জাপকনরান পমাকানিস পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566297 01776713142 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3700 জাফর পশখ মৃত িনবদ পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566516 01940283522 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3701 বাবু সদ ডার পফলু সরদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566316 01834587540 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3702 পফনরাজা খাতুন ফারুখ মৃধা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566332 01992332932 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3703 পসপলনা পব ম ইয়াদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566779 ০১৯৬৪৪৫৮০০৩ পমাাঃ পরজাউল িক ০১৯২৪৭৬৯৫৮৬

3704 ইিীস পবশ্বাস আমানত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566795 0191739350 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3705 খাপদজা পব ম ইউনুস পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566875 01926968126 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3706 পরজাউল কপরম মৃত পকরামত আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566582 01728604227 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3707 পমািা: পরনবকা িার ীন স্বামী:পমা সািদুোমান মপিলা গৃপিনী উরুড়া পবননাদপুর 5516631573540 1840936941 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3708 বাকু পময়া মৃত পকয়াম উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 01949602389 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3709 ইসিাক পবশ্বাস মৃত নবর আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566012 01762085307 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3710 আনড়বা পব ম চুনড়বু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565986 01947836853 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3711 পবধান সরকার মৃত িা লা সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565972 01755884284 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3712 সুজন সরকার সাধন সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566978 01751197404 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3713 বীিা সূত্রধর অনন্ত সূত্রধর মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566668 01766123064 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3714 মপফজ পমাল্লা মৃত খানলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566865 01942297697 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3715 পশল্পী পব ম জামাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566544 01932619344 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3716 আপমরুল ইসলাম মৃত ফটিক আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566141 01725853161 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3717 উসমান পবশ্বাস মৃত রিমান পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566190 01770059049 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3718 পরাকনুোমান মৃত সনলমান পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566969 01921963746 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3719 শামসুল পশকদার মৃত আপজজ পসকদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566156 01999183614 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3720 রতন আলী পবশ্বাস মৃত পফলু পবশ্বাস পুরুষ ব্যবসা পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566081 01770165730 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3721 সপিদ পবশ্বাস মানড়বাফ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566162 01742327484 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3722 রুিা পব ম মানজদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566064 01926307160 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3723 দুলাল মৃধা মৃত মানলক মৃধা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565736 01742280594 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3724 পজিাদ পশখ রিমান পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565634 01921728423 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3725 তানলব পবশ্বাস মৃত িামনিল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565196 01954848361 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3726 জয়ন্তী সরদার মৃত িপরনতাষ সরদার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565935 01926054692 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3727 খাইরুল পবশ্বাস িত্তার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631571254 01984753732 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3728 জালাল পবশ্বাস আবজাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565184 01734090181 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3729 পমািা: মপরয়াম পব ম স্বামী: পমাাঃমুফানজল মপিলা গৃপিনী উরুড়া পবননাদপুর 5516631572638 1312908904 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3730 রপবউল পবশ্বাস মৃত িামনিল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631583397 01757209588 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3731 আশরাফ পবশ্বাস িাপফজার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565280 01983359393 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3732 লপতফা পব ম আবুল পিানসন মপিলা গৃপিনী  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565171 01839721070 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3733 মিপসন পবশ্বাস মৃত ইশারত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565181 01753028414 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3734 শপিদ পবশ্বাস মৃত বজলু পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565059 01813027661 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3735 এনামুল িক পতিা: মুত নুরুল পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া পবননাদপুর 8705990821 1731049543 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3736 পসপলনা পব ম খপবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565110 01988632269 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3737 রাোক মন্ডল রুস্তম মন্ডল পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565695 01999715484 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3738 জনয়ন উপিন পবশ্বাস মৃত পমাবারক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565671 01868840866 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3739 অরুনা পব ম পিারাি পসকদার মপিলা গৃপিনী  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565419 01758171425 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3740 পনজাম পশখ মৃত পিানসন পশখ পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565453 01823284112 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3741 আকরাম পবশ্বাস আবজাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565775 01765951939 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3742 শুকুর পবশ্বাস িত্তার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631571271 01626698796 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3743 জাফর পবশ্বাস মৃত মুমত্মাজ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631571209 01849312056 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3744 ওপলয়ার পবশ্বাস মৃত বািাজ উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631571266 01995016202 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3745 পমািাাঃ পমানমনা মৃত মপজদ পশখ মপিলা গৃপিনী  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631572706 01777805217 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3746 পরনা পব ম স্বামী পমজানুর ফপকর মপিলা গৃপিনী  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565476 01984753732 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3747 ইপিস মন্ডল আপজম মন্ডল পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565522 01843018163 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3748 জপরনা পব ম জাাঃ িত্তার পশখ মপিলা গৃপিনী  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631561010 01964584803 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3749 পরজাউল পবশ্বাস পিতা মপিউিীন পুরুষ কৃপষ তল্যাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572744 01919451317 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3750 নারায়ন সািা পিতা রবীন্দ্রনাথ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566631 01724781967 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3751 স্বানরামপত কুপড় জাঃ নৃরনজন কুপড় পুরুষ গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566640 01714252077 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3752 জাপকর পিানসন পময়া পিতা ওপলয়ার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566049 01930769950 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3753 অরূি কুমার সািা অপকল কুমার সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566722 01736168842 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3754 জয়া সািা জাঃ মুকুল মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631566633 01744265622 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3755 শ্যামল কুমার পসন পিতা ননরন্দ্রনাথ পসন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565896 01924769586 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3756 পদবলী দাস জাঃ মপিন্দ্র দাষ পুরুষ গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565143 01928218680 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3757 মপনসংকর পসন পিতা সুপনল কুমার পসন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565879 01948928546 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3758 পরানকযা খন্দকার জাঃ আশরাফুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565849 01955900775 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3759 পরামা পরজাউল িক মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631500278 01717820927 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3760 প ািালী পব ম আপলম মুপি মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 55166316315658 01924769586 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3761 সাধন রায় পিতা শাপমত্ম রাম পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 55166315658855 01731236762 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3762 কল্পনা পসন প ািাল পসন মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565887 01966032862 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3763 পবঞ্চু কম ডকার পিতা তারক নাথ কম ডকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565894 01923001930 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3764 সনমত্মাষ সরকার পিতা রনপজৎ সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566984 01929448044 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3765 অসীম সরকার পিতা দুলাল সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565959 01741424208 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3766 যনশাধা রানী মৃত প াপবন্দ পবাঃ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565841 01915693750 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3767 কৃঞ্চ সরকার পিতা দূ ডািদ সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565902 01911456930 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3768 পখারনশদ আলম পিতা বালাক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566541 01925521059 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3769 মুপজবর পশখ পিতা পসানাউল্য পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566554 01910664810 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3770 ফুলপময়া পশখ পিতা আপজত পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566351 01932619344 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3771 আপজজার পশখ পিতা পসানাউল্য পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566384 01722873149 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3772 খাজানুর পবাঃ পিতা িাপফজার পবাঃ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565369 01929359802 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3773 জািানারা পব ম পিতা মপমন লস্কর মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566951 01995601270 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3774 পরপজয়া স্বামী: আলয়ার পুরুষ কৃপষ উরুড়া পবননাদপুর 5516631573373 1700907099 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3775  আনয়শা খাতুন  স্বামী পমা: মনয়নউিীন মপিলা গৃপিনী উরুড়া পবননাদপুর 5516631573490 1920763170 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3776 পমাাঃ আবু বক্কার পবশ্বাস পিতা: মৃত িদন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া পবননাদপুর 5516631577342 1758324205 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3777 পমাাঃ িাসান পমাল্যা পিতা আপতয়ার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631563380 01829747774 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3778 চন্দ্রন কম ডকার পিতা হুি ডচন্দ্র পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566084 01947851861 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3779 অমল কুমার সািা পিতা পনতাইচন্দ্র সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565660 01736369672 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3780 প াননস চন্দ্র সািা পিতা প ািীনাথ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565063 01759322664 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3781 প্রদীি মজুমদার পিতা সুধীর মজুমদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565910 01731165838 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3782 িপরনতাষ কুমার সািা পিতা মৃত পনমাই সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 551663156667 01719563759 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3783 সুকুমার সািা সতয রঞ্জন সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566628 01724561950 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3784 মন্টু সািা পনতাই িাল পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565349 01746012293 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3785 তনয়ব পবাঃ মানড়বাফ পবাঃ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 551663156566 01858135710 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3786 পমামতাজ পব ম জাঃ শপরফুল ইসলাম মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566968 01985534775 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3787 জীবন সািা পিতা জপতষ সািা পুরুষ গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631563191 01921774333 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3788 অপূব ড কুমার সািা অপখল কুমার সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566715 01728817957 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3789 প ালািী পব ম জং িারুন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566881 01766847989 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3790 পমাাঃ জুনয়ল পমাল্যা পিতা পসাবান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566292 01921716967 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3791 সুপিয়া পব ম জং শপরফুল পবাঃ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566563 01683840760 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3792 ধুলজান পনিা জং নাপির উপিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566228 01963257275 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3793 পসপলনা পব ম জং পমাাঃ িাই পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631568416 01734264448 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3794 পসাপকনা পব ম জং আপজজ পসখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566309 0168384076 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3795 কালাম পশখ পিতা কানদর পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566302 01927173628 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3796 আলীম পবশ্বাস পিতা িানসম আলী পবাঃ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566058 01953342952 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3797 বািী সািা পিতা পমন্টু সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566747 01767761111 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3798 আিাদ পশখ পিতা রজব আলী পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566566 01924229620 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3799 িঙ্কজ কম ডকার পিতা বালাই কম ডকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565809 01916140930 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3800 পজাৎনা রািী সরকার জং মাপনক সরকার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565872 01930360678 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3801 পমামতাজ পব ম জং রপফক লস্কার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566239 01864824086 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3802 পবউটি পব ম জাং জালাল খাঁন মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566034 01952305019 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3803 পমাাঃ পসপলম পিতা মন্টু পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631000200 01777976522 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3804  জন পশকদার মৃত প াপিনাথ পশকদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565043 01943507289 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3805 সনলমান পমাল্লা পিতা- আপজজ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566390 01753300582 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3806 আপতয়ার পশখ পিতা পতাজাম পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566264 01859872545 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3807 ইরফান লস্কার পিতা ইসলাম লস্কার পুরুষ কৃপষ  াবন িাড়া ১ পবননাদপুর 5516631565637 01839255144 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3808 সুপজৎ সািা পিতা সুপশল সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566165 01911508901 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3809 পতাতা মৃধা পিতা  ব্দুল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631569483 01931371340 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3810 ইকরাম পমাল্যা পিতা  ফুর পমাল্য পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567599 01990327787 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3811 কৃষ্ণা মজুমদার পিতা প্রপরনতাষ মজুমদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567912 01922234103 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3812 পমািাাঃ পরসনা স্বামী ফুলপময়া পশখ মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566353 01932619344 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3813 পিনরানাথ সরকার মৃত পজনতন সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565949 01938138171 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3814 রাপিলা পব ম পমাাঃ পতাতা পমাল্লা মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া পবননাদপুর 5516631581346 1834343041 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3815 শ্যামল কুমার পুন্ডপর পিতা শাপমত্মিদ পুন্ডপর পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631565074 01874105626 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3816 পমাাঃ আবু বকর পিতা মৃত তাই্উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566201 01931371340 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3817 পমাাঃ পনরুি  রজব আলী পুরুষ কানুটিয়া পবননাদপুর 5518211221 1948364260 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3818 কৃষ্ণা রািী সািা স্বামী পবজন কুমার সািা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566696 01749037115 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3819 আনমনা পব ম স্বামী খানলক পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566954 01980419648 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3820 উষা সািা স্বামী সুপশল সািা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566166 01850472591 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3821 রীনা পব ম কুদ্দুস  াজী মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631566336 01986613247 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3822 পমাাঃ মনয়ন উপিন ফপকর মৃত িাসান ফপকর পুরুষ কৃপষ কানুটিয়া পবননাদপুর 5516631581433 1867462566 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3823 পমািাাঃ পশপরনা খাতুন পমাাঃ প ালাম মস্তফা মপিলা কৃপষ কানুটিয়া পবননাদপুর 19725516621000000 1817373291 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3824 পমািাাঃ তাসপলমা জান্নাত মামুন পময়া মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া পবননাদপুর 5516631581978 1716559911 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3825 পমািপসন বুদাই পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 2693004779617 01837481145 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3826 িংকজ কুমার সািা মৃত কালীিদ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568474 01716706742 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3827 পবশ্বনাথ সূত্রধর নন্দদুলাল সূত্রধর পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568315 01714503261 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3828 পমািাাঃ মমতাজ পব ম পমাাঃ রববানী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567753 01954871999 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3829 পনপখল কুমার সািা মৃত ননরন্দ্রনাথ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567808 01754917420 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3830 তািস কুমার সািা অপচন কুমার সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567894 01766830382 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3831 স্বিন কুমার সািা রনমন্দ্র নাথ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567651 01921949319 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3832 দীন বন্ধু সরকার মৃত িঞ্চানন সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567902 01822105427 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3833 পমািাাঃ রাপশদা পব ম পমাাঃ পমজান মপিলা গৃপিনী কানুটিয়া পবননাদপুর 19835516631000000 1764504792 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3834 পবষ্ণুিদ পিািার মৃত পনরািদ পিািার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568316 01850762748 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3835 পরপজয়া খাতুন মৃত িানকন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567032 01916216741 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3836 পমাাঃ আবু পবশ্বাস মৃত আপজজ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567809 01938146656 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3837 পমাাঃ বাকী পবলস্নাি মৃত ইউসুফ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567809 01920753992 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3838 সালমা খাতুন পিতাাঃ মুপজবর মৃধা মপিলা কানুটিয়া পবননাদপুর 19975516631000500 1959516594 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3839 পমাাঃ িামাদ পবশাবস মৃত নজর আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567717 01712450758 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3840 পমাাঃ মপনরুল পমাল্যা পমাাঃ আপমন উপিন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567595 01946414249 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3841 মমতাজ পব ম পমাতানলব পশখ কানুটিয়া পবননাদপুর 19825516631581100 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3842 পমাাঃ িাপববুর রিমান পমাাঃ জয়নাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567027 01921774341 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3843 পমাাঃ িাপনফ পশখ মৃত দপলল উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567004 01931676478 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3844 পমািাাঃ মঞ্জু খাতুন পমাাঃ পিপিক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567976 01996236567 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3845 পমাাঃ আকবর আলী পশখ পমাাঃ জনবদ পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567167 01987492178 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3846 আাঃ রাোক পশখ মৃত আপমর পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631000005 01744138144 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3847 পমাাঃ মতনলব পবশ্বাস মৃত জপলল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568142 01920641496 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3848 পমাাঃ আবু কালাম পবশ্বাস মৃত পমাবানরক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567836 01922398343 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3849 পমাাঃ ইপিস পবশ্বাস মৃত মানলক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567878 01709118252 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3850 পমাাঃ আাঃ রপশদ পমাল্যা মৃত আাঃ জপলল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568339 01786157848 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3851 পমািাাঃ নপবনরান পনিা পমাাঃ পতাজাম পমাল্লা মপিলা গৃপিনী কালুকাপন্দ পবননাদপুর 5516631572966 1893191259 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3852 পমাাঃ মনড়বু পমাল্লা মৃত মইজপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567302 01964653295 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3853 পমাাঃ এনামুল িক সরদার মৃত শািাজািান আলী সরদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568182 01790293881 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3854 পমাাঃ আনমনা পব ম পমাাঃ িালাম পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567737 01941484925 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3855 পমাাঃ পমজানুর রিমান পমাাঃ িামাদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568174 01959811737 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3856 পমািাাঃ আন্না খাতুন মৃত জািাঙ্গীর পিানসন মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568179 01741967018 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3857 রপবউল ইসলাম সরদার মৃত রপিম বকস সরদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567094 01739116854 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3858 পমািাাঃ সুপফয়া পব ম পমাাঃ আপলম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567823 01985304012 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3859 পমাাঃ পমাক্তার পমাল্যা মৃত বাদল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567080 01957604597 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3860 পমািাাঃ আননায়ারা পব ম মৃত মিসীন আলী সরদার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568163 01739116834 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3861 পরতা মজুমদার িলাশ মজুমদার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567937 01962054077 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3862  পমাাঃ আলমপ র পমাাঃ বাপকর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ পবননাদপুর 19851694811000000 1753088152 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3863 পমািাাঃ পবউটি পব ম পমাাঃ জাফর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568135 01933189023 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3864 পমাাঃ নূও ইসলাম পবশ্বাস মৃত রপফউপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567815 01969239884 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3865 পমািাাঃ চায়না পব ম জং পমাাঃ বাবর আলী পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568178 01997683185 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3866 পমাাঃ মুকুল পশখ মৃত আবুল পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567750 01949204827 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3867 পমাাঃ তাজউপিন খাঁ পমাাঃ ইসমাইল খাঁ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567195 01980453825 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3868 পমাাঃ পজকু পশখ পমাাঃ আয়নিীন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567085 01924154878 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3869 পমাাঃ মপমনুর মুপি মৃত আাঃ িানলক মুপি পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567393 01938615687 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3870 কপবর পমাল্যা পমাাঃ িাসান পমাাঃ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631034887 01983114178 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3871 পমাাঃ সনলমান পবশ্বাস মৃত আাঃ পন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ পবননাদপুর 5516631573179 1985545582 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3872 পমাাঃ মপতন মুপি মৃত আাঃ িানলক মুপি পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567411 01949602388 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3873 পমাাঃ পমাখনলি মুপি মৃত আপজজার মুপি পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567384 019114766235 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3874 পমাাঃ চাঁদ আলী পমাল্লা পমাাঃ িনরায়ার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568087 01762077967 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3875 নারপ স পব ম মৃত নজরুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567126 01927293371 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3876 পমাাঃ ঝন্টু পশখ পমাাঃ পসাবিান পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567855 01944952957 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3877 পমাাঃ আসমত পবশ্বাস মৃত নবাব আলী পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567791 01927403471 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3878 পমাাঃ দাউদ পবশ্বাস মৃত পমাশারফ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567829 01964963364 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3879 পমাাঃ নূরআলম মুপি মৃত ফজলু মুপি পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567404 01923874736 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3880 শপরফুল পমাল্লা মৃত বপদউল আলম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567418 01941264541 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3881 িাপলম পমাল্লা মৃত মুনতাজ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567439 01916162154 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3882 িাখাওয়াৎ পিানসন আলাল বয়াতী পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567259 01749196754 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3883 স্বরুি কুমার সািা অপজত কুমার সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567675 01778453818 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3884 পমলন সািা পিতা রানজন্দ্রনাথ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631569471 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3885 প ালািী পব ম জাঃ ফনজর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631569533 01783773013 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3886 পমাাঃ মপতয়ার মন্ডল পিতা  পন মন্ডল পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ১ পবননাদপুর 5516631569283 01918718375 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3887 িপবরন পনিা জাঃ মানলক পশখ মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567239 01980453901 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3888 রাজা পমাল্যা আপকদুল পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631566454 01747287337 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3889 নুরুল পবশ্বাস আকুল পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631583388 01985303982 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3890 ফারুক পবশ্বাস আবুল পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 2694807837906 01929332876 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3891 আবুল কালাম আজাদ পিতা আাঃ রিমান পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568805 01925669653 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3892 িানজরা খাতুন মৃত িনবদ পশখ মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567172 01952469630 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3893 মসনলম পমাল্যা পিতা পমনির পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568272 01747778446 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3894 আব্দুস সালাম পবশ্বাস মৃত আাঃ  পন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ পবননাদপুর 5516631573075 1314808011 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3895 পমািাাঃ শাবানা পমাাঃ তাপরকুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কালুকাপন্দ পবননাদপুর 19985516631000000 1634112719 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3896 প ালাম রসূল পশখ পিতা পিারাি পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567321 01932291476 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3897 পমাাঃ ফূলপময়া পিতা িানদক আলী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567266 01714634239 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3898 তািপলমা জাঃ আফজাল পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567746 01789183843 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3899 পমাাঃ রুহুল পশখ পিতা পমাম বয়াপত পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567639 01703772010 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3900 চায়না মজুমদার প ার চন্দ্র মজুমদার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567621 01925419448 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3901 পশফাপল খাতুন পমাাঃ বাবলু পশকদার মপিলা গৃপিনী কালুকাপন্দ পবননাদপুর 5516631574121 1845292758 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3902 পমাাঃ আপজম পমাল্যা পিতা মৃত পমনির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567059 01919455671 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3903 জয়মত্ম সািা পিতা- জ পদস সািা পুরুষ ব্যবসা পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567681 01712874535 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3904 সুমন সািা পিতা শ্যামল সািা পুরুষ ব্যবসা পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567683 01924230329 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3905 শীতল মন্ডল পিতা: মৃত পনতাই মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাদুনা পবননাদপুর 5.51663E+12 1715473334 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3906 প্রবপর মজুমদার পিতা- প্রকৃপত মজুমদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567946 01921772987 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3907 িারুল মজুমদার জং প্রকৃপত মজুমদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567940 01921772987 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3908 সিমী পবশ্বাস স্বামী মৃত প ৌরিদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খাদুনা পবননাদপুর 5.51663E+13 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3909 খাপদজা পব ম জং বক্কার খাঁ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631566239 01966033208 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3910 কাঞ্চন বালা স্বামী মৃত নারদ বালা মপিলা গৃপিনী খাদুনা পবননাদপুর 5.51663E+12 1730196869 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3911 অপসত মজুমদার পিতা- অপজৎ মজুমদার পুরুষ ব্যবসা পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567141 01922228950 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3912 পবধান সরকার পবনরন্দ্র সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567618 01774920845 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3913 আপশষ মজুমদার পনম ডল মজুমদার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567904 01929657924 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3914 িাচু পশখ আপলম উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 551663156 0195643770 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3915 পমািাাঃ নাজমা পব ম নওনশর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567443 0194892563 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3916 পমাাঃ মতনলব পমাল্লা মৃত  ব্দুল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567449 01950958513 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3917 পমািাাঃ তহুরা পব ম স্বামী মপনরুল পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568383 01990231948 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3918 আবুল কালাম পমাল্লা পিতা মৃত মুমত্মাজ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567450 01916347426 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3919 পমাাঃ আবুল পিানসন পিতা মৃত পফ․জপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567037 01756928681 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3920 পবথীকা পবশ্বাস স্বামী মৃত পরিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568120 01759604201 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3921 কামনা রানী মজুমদার শ্রী প ালানাথ মজুমদার মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631000003 01927463457 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3922 সুপনল কুমার পবশ্বাস পিতা: মৃত পনরঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ খাদুনা পবননাদপুর 5.51663E+12 1768090603 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3923 পুষ্প রািী সূত্রধর স্বামী ভুনলন্দ্র নাথ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568308 01759293337 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3924 পম․সুপম আখতার পিতা শািাজালাল পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631000234 01793435781 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3925 আসমানী খাতুন স্বামী জালাল পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567051 01831677935 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3926 আকপলমা পব ম পিতা-পমাবানরাক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631036084 01933189056 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3927 কপবতা খাতুন স্বামী এখলাস পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567039 01932310213 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3928 আলীআর পমাল্লা পিতা মৃত খানলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631568007 01939924624 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3929 সাইদুল ইসলাম পখারনশদ আলম পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631566549 01759262427 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3930 সানবর পশখ পিতা মৃত িানতম পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567370 01917629606 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3931 প াপবন্দ মজুমদার পিতা মৃত মধুসুধন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567913 01743555643 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3932 িাপলম পশখ পিতা মৃত জববার পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569348 01993108186 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3933 মুকুল সািা মৃত: সুধীর কুমার সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568590 01760471299 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3934 পমািাাঃ পরনিনা পব ম পমাাঃ পমাশারফ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569762 01926956128 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3935 পমাাঃ আব্দুল কুদ্দুস মৃত. দপরল উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569723 01734445898 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3936 ইন্দ্রপজৎ পবশ্বাস পমঘা পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569567 01992307972 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3937 শনলাকা পব ম মৃত িাপসয়ার রিমান পমাল্লা মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568781 01775991684 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3938 জাফর পশখ দপলল উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569239 01772022335 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3939 ঝন্টু পমাল্লা িামাদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568982 01990540115 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3940 জহুরন পব ম পখারনশদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569753 01750978811 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3941 পজানলখা পব ম রপশদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569294 01731737109 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3942 খুরপশদা পব ম সামছু মন্ডল মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569306 01781779362 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3943 রানবয়া পব ম আলাল উপিন পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568677 01753688900 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3944 ওপলয়ার পশখ মৃত. িাপমদ পশখ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569363 01737400111 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3945 উেল কুমার দাস সনপজৎ কুমার দাস পুরুষ গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569701 01736069709 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3946 নৃনিন্দ্র নাথ সরকার বলরাম সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568832 01920643790 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3947 মপনর পিানসন িপলম উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569214 01757880723 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3948 নান্নু পশখ ইপিস পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568743 01920234933 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3949 কানিদ পশখ আপফউপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569384 01953825768 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3950 নানয়ব পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ ব্যবসা পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568926 01790090345 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3951 রানবয়া খাতুন িাপনফ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569653 01765951792 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3952 সুশান্ত কুমার পজায়ািার পিতা: মৃত জীবন পজায়াি পুরুষ কৃপষ খাদুনা পবননাদপুর 5.51663E+12 1817344845 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3953 লাল পময়া পসরাজুল মৃধা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569387 01884406123 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3954 পশমুল রায় পিতা: পমলন রায় পুরুষ কৃপষ খাদুনা পবননাদপুর 5.51663E+12 1876415097 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3955 কামাল পশখ িাপলম পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569333 01943197002 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3956 পমা: জাপকর পিানসন পিতা: মৃত নুরুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ খাপলয়া পবননাদপুর 5516631340240 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3957 িাচু পশখ আপলম উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569800 01950128524 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3958 আজ ার মন্ডল প ালাম মন্ডল পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569013 01916194512 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3959 পমা: আিােদ আলী পিতা: পমা: পশখর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ খাপলয়া পবননাদপুর 3313054716173 1677547600 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3960 ইশারত পশখ পমামনরজ পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569736 01872275933 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3961 পমািা: মপজডনা খাতুন পিতা: মৃত িানয়ম পবশ্বাস মপিলা কৃপষ খাপলয়া পবননাদপুর 5516631570611 1771396213 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3962 ইয়াদ আলী পশখ আমনজদ পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569060 01689370283 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3963 আকরাম পমাল্যা শুকুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568936 01771392898 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3964 পমা: ওমর পমাল্লযা পিতা: পমা: আব্বাস পমাল্লযা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া পবননাদপুর 5516631570588 1754069711 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3965 পমা: মপতয়া পশকদার পিতা:পওদুত পশকদার পুরুষ কৃপষ খাপলয়া পবননাদপুর 55166315700996 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3966 রপবউল ইসলাম পশখ কাওিার পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569383 01944838470 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3967 ইউসুব পশখ মৃত মানলক পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569380 01779016231 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3968 ইব্রাপিম পশখ কাপবল পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631000260 01759175166 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3969 ইস্রাপফল পশখ আব্দুল পিানসন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568758 01761743315 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3970 িাপফজার পশখ আনিার উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569388 01611904044 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3971 রনপজৎ পবশ্বাস রামিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569192 01726275414 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3972 ইন্দ্রপজৎ সািা স্বরপজৎ সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568634 01627034604 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



3973 পখাকন কুপড় মৃতাঃ অমূল্য কুপড় পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568543 01749831817 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3974 পনশীত কুমার সািা মৃতাঃ অমূল্য কুপড় পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩নং পবননাদপুর 5516631568627 01778238571 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3975 পমাাঃ আপদল পমাল্লা মৃত পিানসন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া 7 পবননাদপুর 5516631577987 1748483279 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3976 পমাাঃ আপনচ পশখ পমাাঃ আরজু পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া 7 পবননাদপুর 5516631578267 1719589606 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3977 আননায়ারা পব ম পমাাঃ আফসার ফপকর মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া 7 পবননাদপুর 5516631578167 1878809708 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3978 পমািাাঃ রাজীয়া পব ম পমাাঃ নওয়াব আলী মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া 7 পবননাদপুর 19865516631000000 1643630291 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3979 পনরজন সািা মৃতাঃ পবমল রঞ্জন পঘাষ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 6517620235229 01626810175 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3980 অমল সরকার মৃতাঃ ব্রনজন সািা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩নং পবননাদপুর 5516631569108 01781691088 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3981 ধলা পময়া মৃত লুকমান পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া 7 পবননাদপুর 5516631578331 1314538772 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3982  রত পঘাষ পিমমত্ম পঘাষ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569152 01840898722 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3983 ননরশ কুমার পঘাষ মৃতাঃ পনতয প ািাল পঘাষ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩নং পবননাদপুর 5516631569719 01795243083 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3984 পিজুষ পবশ্বাস অরপবন্দু পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩নং পবননাদপুর 5516631000088 01824139780 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3985 সুকুমার পবশ্বাস মৃতাঃ িঞ্চানন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩নং পবননাদপুর 5516631568536 01738225729 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3986 পমাাঃ আইযুব পবশ্বাস পিতাাঃ পনফাজউিীন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631569036 01924806422 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3987 পমািােদ আলী পমা্ল্লা পমাাঃ জালাল উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569297 01773201118 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3988 উেল কুমার রায় পিতা সুকামত্ম কুমার রায় পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 551663100004 01685410412 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3989 পমািাাঃ পদলরুবা ইয়াসপমন রনীপিতাাঃ লুৎফর রিমান মপিলা ঘুপল্লয়া 7 পবননাদপুর 19915516631000200 1318437932 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3990 পমািা: লা পল পব ম স্বামী: িাননায়ার পিানসন মপিলা গৃপিনী চরিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1783725465 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3991 পমাাঃ কালাম পমাল্যা পিতা তানির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569229 01954641470 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3992 ততয়াব খাঁ চাঁদ খাঁ পুরুষ কৃপষ চরিাড়া পবননাদপুর 1795921376 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3993 পমািাাঃ পরানকয়া পব ম স্বামী: মৃত আব্দুর রানশদ মপিলা গৃপিনী চরিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1986246629 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3994 র্াপলম পমাল্লা মৃত আকমল পমাল্লযা পুরুষ কৃপষ চরিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1793722932 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3995 পিানসন মৃধা পিতা পখাকন মৃধা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568732 01928749637 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3996 খাপদজা পব ম পিতা নূরুল পশখ মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ২ পবননাদপুর 5516631567524 01631639626 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3997 শাপিদা পব ম স্বামী: পমা: মঙ্গল ফপকর মপিলা গৃপিনী চরিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1302367697 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3998 আইব আলী পমাল্যা পিতা প্রন াদ সরকার পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569391 01725153113 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

3999 পমাাঃ িত্তার শপরফ পমাাঃ ইবাদত ফপরদ পুরুষ কৃপষ চরিাড়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1741191360 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4000 পমাাঃ ওমর আলী পবশ্বাস মৃত কানিদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পচীবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631580340 01929873371 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4001 আনন্দ কুমার পঘাষ পিতা ননরন্দ্রনাথ পঘাষ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569849 01925650033 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4002 পমাাঃ িাপনফ পশকদার মৃত পনিাজ উিীন পশকদার পুরুষ কৃপষ পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+12 1950128253 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4003 আবুল কানশম মৃধা পমাাঃ িানতম আপল মৃধা পুরুষ কৃপষ পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5.51663E+13 1943195402 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4004 অশীম কুমার পঘাষ পিতা পিমমত্ম কুমার পঘাষ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568868 01965547101 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4005 কামরুোমান মৃত পমায়ানেম পমাল্লা পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631579702 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4006 ইমানুপিন পশখ ইউসুফ পুরুষ অচল পিয়াদািাড়া ৩ পবননাদপুর 01928749637 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4007 িালাম পশখ পিতা মৃত িপমরউপি পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568752 01781779362 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4008 মপরয়ম পব ম স্বামী ওপলয়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568835 01935501368 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4009 মন্টু পমাল্লা পিতা মৃত িামাদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568917 01939419143 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4010 পমাাঃ ফারুখ পবশ্বাস পিতা সািাজািান পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568510 01754676606 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4011 জয় পদব অপধকারী পিতা মৃত অপতত িবন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569429 01915953739 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



4012 অনশাক কুমার কুপড় পিতা মৃত অমূল্য কুপড় পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568502 01746092221 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4013 আরপজনা খাতুন স্বামী সানিব আলী মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568927 01987957457 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4014 কাঞ্চন রািী পঘাষ স্বামী মৃত পনতয প ািাল পঘাষ মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569554 01760071310 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4015 আপজজ পশখ পি মৃত আপমর পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631567732 01937283979 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4016 লক্ষী রানী দাস স্বামী পবষ্ণু মপিলা কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568581 01741752196 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4017 রবীন শাঁখারী পিতা.মৃত নন ন শাখারী পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568966 01936632423 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4018 সানিব আলী পমাল্লা পিতা .মৃত পনিাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569273 01952104374 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4019 পফনরাজা পব ম পিতা.মৃত পমাসাক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569773 01786613061 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4020 পশল্পী খাতুন জনবদা পব ম মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568511 01786613061 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4021 আলাউিীন পমাল্যা পি. মৃত আনিারউিীন পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569302 01725151113 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4022 আপরফ পশখ পি.মৃত খানলক পশখ পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569809 01705231789 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4023 অপূব ড রায় পি.মৃত অমূল্য রতন রায় পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568842 01743555648 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4024 রপিমা খাতুন স্বামী: সালাম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631568836 01939121731 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4025 িাপনফ পমাল্লা মৃত.পিতা পিারাব পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পবননাদপুর ৩ পবননাদপুর 5516631569507 01948928570 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4026 পবলানয়ত পিানসন পমাল্যা বদর উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া 04নং পবননাদপুর 5515727241881 01762130095 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4027 পমাাঃ সুজন পমাল্যা আবু সাঈদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631571356 01943147485 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4028 পমািাাঃ পশপরনা খাতুন জাঃ টিপু পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570613 01745747875 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4029 পমাাঃ পলটু পময়া লস্কার পিং আতানির লস্কার পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ০৪নং পবননাদপুর 199055166310002 01762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4030 ইবুল পশকদার িানমদ পশকদার পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631579888 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4031 পমাাঃ জামাল লস্কার মৃত আজমল লস্কার পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631571880 01725668593 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4032 পমাাঃ আলম লস্কার মৃত তুজাম লস্কার পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571780 01762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4033 পমাাঃ পল ন পশখ পশখ আব্দুল িাপলমা পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ০৪নং পবননাদপুর 5516631571356 01924769586 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4034 পমাাঃ ইপলয়াস পময়া আসমত পিানসন পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631580197 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4035 পমাাঃ আক্কাচ আলী মৃত জপিরউপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ০৪নং পবননাদপুর 5516631571552 01753688901 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4036 পমাাঃ বাচ্চু পময়া পমাাঃ পিানসন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631571511 01933189614 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4037 পমাাঃ আলম ীর পমাাঃ িত্তার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631000101 01950159212 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4038 পমাাঃ নাপফজ পশখ পমাাঃ পফলু পশখ পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ০৪নং পবননাদপুর 5516631571446 01933189614 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4039 পমাাঃ পিকন পমাল্যা মৃত বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631571544 01753688901 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4040 পমাাঃ িনলমান পশখ মৃত আপজজ পশখ পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631571137 0191706997 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4041 পমাাঃ ইজানির মন্ডল পমাাঃ রানিন মন্ডল পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631571255 01773201118 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4042 পমাাঃ নওনশর পশখ আপজজ পশখ পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631571156 01849312056 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4043 পমািাাঃ চম্পা খাতুন জং পমাাঃ মনা পময়া মপিলা গৃপিনী দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631571243 01964652654 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4044 পমািাাঃ খাপদজা িারপ ন জং আপকদুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570699 01795056824 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4045 জনবদ আলী পমাল্যা আনার উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570483 01765026222 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4046 তৃপি খাতুন আনার উপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631035818 01765026222 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4047 প ালাম সানরায়ার আাঃ জপলল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631576806 01955205318 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4048 পমাাঃ িানকন পমাল্যা পবদন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570714 01755172761 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4049 িাপনফ পমাল্যা কানশম পমাল্যা পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631580138 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4050 পমাাঃ জহুর পমাল্যা মদন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570691 01762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



4051 পমাাঃ ততয়ব পমাল্যা িানতম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570503 01960031668 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4052 জািানারা পব ম পিং কপরম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী দপক্ষি িাড়া ০৪নং পবননাদপুর 5516631570730 01932620135 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4053 ইপতয়ারা খাতুন জং আপজজুল িক মপিলা গৃপিনী পবননাদপুর ৪ পবননাদপুর 5516631576925 01815522404 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4054 পমািাাঃ পসপলনা পব ম জং পমাাঃ আাঃ িাই মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570512 017816902000 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4055 িাপবনা খাতুন জং পমাাঃ ঙতয়ব পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570616 017816902000 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4056 আলী িাসান পমাল্যা পিং দপবর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570735 01778615189 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4057 পমাাঃ ইপলয়াস পিং িালাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570653 01928707643 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4058 পমািাাঃ জপল খাতুন জং মিন পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570521 01948117720 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4059 আরপজনা পব ম জং ওপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631000036 01791137604 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4060 পমািাাঃ তাসপলমা খাতুন জং আশরাফুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570627 01731452980 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4061 আনবজান পনিা  াঙ্গু পশখ মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631010926 01992923219 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4062 আক্কাচ আলী পমাল্লা পিং িপির উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570505 01989614250 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4063 পমািাাঃ প ালাপি জং রপফক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570261 01749222594 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4064 পমািাাঃ পদানলনা পব ম জং পজয়া পশখ মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631579918 0176250222 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4065 পমািাাঃ খাপদজা পব ম জং শিীদ পচীপকদার মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 2617239753857 01706985038 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4066 পমাাঃ আননায়ার পিং পমাাঃ নওনশর আলী পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570918 01765026222 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4067 পমািাাঃ স্বপ্না খাতুন জং কামরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570486 01865144909 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4068 পমাাঃ পমজানুর রিমান পিং সামনিল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570254 01766465642 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4069 জাফর পমাল্যা আকবর পমাল্যা পচৌবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631580159 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4070 সাইফুল ইসলাম পিং ইমত্মাজ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570068 01764306378 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4071 পমাাঃ আত্তাব পমাল্লা পিং ইয়াপসন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571971 01762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4072 পমািাাঃ ঝুমুর জং রানা পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571019 01677982104 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4073 আবুল পিানসন পমাল্লা পিং জয়নাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 222204020310646 01677982104 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4074 পমাাঃ ফারুক মন্ডল মৃত মুনছুর মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631577718 019607685549 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4075 পমাাঃ জাফর আলী পফলু পশখ পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570199 016762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4076 পমািাাঃ পমাননায়ারা খাতুন জং বকুল মন্ডল মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631577669 01934724547 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4077 আবীর পিানসন পমাাঃ আবজাল মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570200 01747111701 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4078 পমাাঃ মধু পবশ্বাস আাঃ জববার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631577619 01945413094 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4079 পমাাঃ মুকুল পিানসন মৃত িবন মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 2696435667335 01754522582 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4080 পমািাাঃ আনমনা খাতুন পমাাঃ প ানলবর মন্ডল মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631577648 01765044509 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4081 পমাাঃ কপবর পিানসন পমাাঃ পলয়াকত মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 199055100 01920118793 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4082 পমাাঃ সপফকুল ইসলাম পমািােদ মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571901 01786612944 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4083 আনমনা খাতুন জং বাবু পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571970 01758014624 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4084 মন্নু ফপকর মকনিদ ফপকর পুরুষ কৃপষ তল্লাবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631572506 1907676285 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4085 পশউপল পব ম জাঃ ফারুক মৃধা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571772 01762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4086 চাঁন আলী পমাল্লযা রকমান পমাল্লযা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাপড়য়া পবননাদপুর 19655918427000000 1983286588 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4087 ধরা বড়ু জাাঃ সুলতান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631000001 01724081739 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4088 পমাাঃ নুরুল িক পিতাাঃ মৃত মকনিদ মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571689 01799495043 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



4089 পমাাঃ আবু সাঈদ পিতাাঃ মৃত কপরম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570854 01766144539 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4090 পমাাঃ শািাদাত পমাল্যা পিতাাঃ মৃত িদন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571319 01701819319 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4091 পমাাঃ রপকবুল মৃত আইনউপিন পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570581 01728119025 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4092 শািাদত পমাল্যা পসানাউলস্ন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 01941264541 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4093 জািানারা পব ম ইসমাইল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631569984 01762791840 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4094 পিয়ারন পব ম মতনলব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 01725664593 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4095 সাপকরন পনিা আনতায়ার রিমান মপিলা গৃপিনী রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631571540 01773978409 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4096 পমাাঃ ওপলয়ার পমাাঃ মনিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631571515 01884346553 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4097 িারপ ন বাবলু মপিলা গৃপিনী রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631572122 01952305590 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4098 িাওয়া কামরুল মপিলা গৃপিনী রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631572130 01752020485 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4099 আননায়ার পমাাঃ আবজাল পুরুষ গৃপিনী রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631572156 01925524350 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4100 মঞ্জুরা খাতুন মুপজবর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631572124 01865144727 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4101 শাপিন পশকদার মৃত নপজর পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631579995 0185907675 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4102 ইউসুফ পশকদার রাোক পশকদার পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631570834 017684386694 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4103 রাপিলা পখারনশদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631572136 01752020485 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4104 িানদক পমাল্যা িাপকম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631571166 01981671926 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4105 িারুল পব ম রপফকুল সরদার মপিলা গৃপিনী দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570018 01742151454 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4106 ইসলাম পমাল্যা মৃত ইজািা্র পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570241 01879645679 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4107 তানলব পশখ মৃত বাদল পশখ পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570065 01766465642 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4108 প ালাম রসুল সপফক উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570633 018839345223 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4109 মানলক মৃত পনফাজউপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570039 01756828917 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4110 আনয়ন উপিন পশখ মৃত পফ․জউিীন পশখ পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631570061 01792359571 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4111 পমা: পতাফানেল ফপকর মকনিদ ফপকর পুরুষ কৃপষ তল্লাবাপড়য়া পবননাদপুর 5516631572508 1952304724 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4112 ফানতমা মৃত আিাদ মপিলা গৃপিনী দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631577790 01945413094 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4113 পমরাজ পিপিক পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 19965516631035300 01793857372 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4114 পমািাাঃ সাপিদানব ম িাপববুর রিমান মপিলা গৃপিনী তল্লাবাপড়য়া পবননাদপুর 55166315772339 177177673 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4115 িত্তার পমাল্লা মানলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571977 01947484365 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4116 জািাঙ্গীর আলম জববার পশখ পুরুষ কৃপষ রিমতপুর ৪ পবননাদপুর 5516631571568 01929543662 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4117 বাবুল পিানসন মৃত পফলু পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571615 01929332816 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4118 আসমা খাতুন নূর আলী মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631572099 0174748465 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4119 িাপনফ পবশ্বাস পসানাউল্য পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মন্ডলিাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631571604 01946427129 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4120 বাপক পশকদার মৃত আনলক পশকদার পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631569998 01729737401 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4121 িানদক পশখ আপদল উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ নারায়নপুর ৪ পবননাদপুর 5516631574681 01780899849 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4122 ধলা খাঁ মিাত্তাব পুরুষ কৃপষ দপক্ষি িাড়া ৪ পবননাদপুর 5516631571135 01729657166 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4123 রপিমা খাতুন আবু সপিদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570209 01799390847 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4124 িানলিা পব ম পবপুল পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570047 01773978409 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4125 অরুনা িাপকম পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570271 01850074906 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4126 আব্দুল  ফুর পমাল্লা জপরি পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570239 01792359541 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4127 িাই পমাল্যা িামাদ পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 551663157218 01946421129 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



4128 জাপিদ লপতফ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৬ পবননাদপুর 2690243793491 01631705196 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4129 স্বপ্না খাতুন পসপলম পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631571620 01732402824 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4130 পমাির আলী আক্তার পিানসন পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 4794507095713 01739923136 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4131 পমািাাঃ আরপবনা খাতুন স্বামী: শপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী তল্লাবাপড়য়া পবননাদপুর 19935516631000000 1837038211 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4132 পলয়াকত পমাল্লা পিমানউিীন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631570916 01975026222 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4133 আসমানী খাতুন পফনরাজ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী খাপলয়া ৪ পবননাদপুর 5516631572114 01991658079 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4134 পমািাাঃ ফানতমা পব ম পমাাঃ রসূল পমাল্লা মপিলা গৃপিনী ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573955 01734638494 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4135 পমাাঃ মান্নাফ পশখ মৃত রিমান পশখ পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573958 01981894668 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4136 পমাাঃ উসমান ফপকর পমাাঃ ইসমাইল ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574042 01766624518 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4137 পমাাঃ সানিব আলী ফপকর পমাাঃ ইকবল ফপকর পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574183 01922075078 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4138 পমাাঃ পজয়াউর রিমান মৃত আনলক খান পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573808 01762078387 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4139 পমাাঃ মুক্তার খান মৃত মমনরজ খান পুরুষ কৃপষ ঘুপল্লয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573809 01760069107 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4140 পমাাঃ ইসলাম পমাল্লা জপলল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573354 01629435675 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4141 পমাাঃ ইমরান পবশ্বাস পমাাঃ ওয়াদুদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631000008 01779742829 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4142 পমািাাঃ ময়না পব ম পমাাঃ খাইরুল মপিলা গৃপিনী উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573934 01759509237 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4143 পমািাাঃ নাপ ডস পব ম মৃত পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573991 01738318740 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4144 পমাাঃ কামাল খান পমাাঃ সাঈদ খান পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573631 0174634239 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4145 পমািাাঃ জািানারা পব ম পমাাঃ আলী মিেদ পশকদার মপিলা গৃপিনী উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574012 0175439105 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4146 পমাাঃ মনয়ন উপিন পমাল্লা  ির পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631000292 01959294559 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4147 পমাাঃ সুলতান পবশ্বাস মৃত ইসিাক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631574108 01992867349 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4148 পমাাঃ মুনছুর পমাল্লা পমাাঃ বাপরক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631573195 0133186049 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4149 পমাাঃ আপলম উপিন মৃত পমাজাম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কালুকাপন্দ ৫ পবননাদপুর 5516631573167 01992467349 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4150 পমািাাঃ শুকুরন পনিা স্বামী পমাাঃ পফলু পশকদার মপিলা গৃপিনী দপক্ষনিাড়া পবননাদপুর 5516631571112 1739499057 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4151 মপজডনা খাতুন নানড়বু পমাল্লা মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572441 01710142173 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4152 পমাাঃ িাপববুর রিমান মৃত মনয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572895 01947843257 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4153 িারুন পশখ মৃত মকনজল পশখ পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572366 01757099480 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4154 পজযাৎস্না পব ম পমাাঃ মকনজল পশখ মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631013024 01757099480 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4155 পমাননায়ারা মৃত রানশদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572878 01725152157 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4156 পমাাঃ আকরাম পশখ মৃত  পি পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574046 01754098010 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4157 পমাাঃ কুদ্দুস পবশ্বাস মৃত জপলল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573487 01749291183 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4158 পমাাঃ পজলস্নুর রিমান পমাাঃ আব্দুল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572816 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4159 পমাাঃ জয়নাল পমাাঃ িাপনফ পশখ পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574207 01924059379 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4160 পমাাঃ পজকুর পবশ্বাস পমাাঃ তক্কবর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574066 01928467004 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4161 পমাাঃ আপমনুর রিমান আক্কাচ ফপকর পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574240 01965956017 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4162 পমাাঃ উপজর খান পমাাঃ বাদশা খান পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572768 01944978049 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4163 পমাাঃ তসকত পমাাঃ পিারাফ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572656 01861742590 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4164 পমাাঃ রববানী পমাল্লা পমাাঃ শপিদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572758 01940283517 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4165 পমাাঃ বক্কার পশখ পমাাঃ মকনিদ পশখ পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572812 01937517693 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4166 পমাাঃ ইসলাম পশখ পমাাঃ ফুলপময়া পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572814 01940276561 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586



4167 পমাাঃ ফুলপময়া মৃত আনরম উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573701 01764178160 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4168 পমাাঃ ওমর আলী পমাাঃ মুপজবুর পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574283 01728240065 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4169 পমাাঃ জাপকর পশখ পমাাঃ জপমর পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573581 01728240065 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4170 পমাাঃ মপজবর পশখ মৃত আাঃ আপজজ পশখ পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573577 01745227122 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4171 পমাাঃ মন্টু ফপকর মৃত ইকমান ফপকর পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574281 0193510240 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4172 পসানাপল খাতুন স্বামী পমাাঃবাবলু পিানসন মপিলা গৃপিনী দপক্ষনিাড়া পবননাদপুর 4418031973351 1710954373 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4173 পমাাঃ কুদ্দুস পমাল্লা মৃত পসানাউল্যা পমাল্লা পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631573551 01764435894 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4174 পমাাঃ শির আলী মৃত িামাদ মন্ডল পুরুষ কৃপষ উরুড়া ৫ পবননাদপুর 5516631574017 01823668211 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4175 আনলয়া পব ম মৃত কানসম আলী মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631573298 01626920594 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4176 জািানারা পব ম পমাাঃ জাফর পমাল্লা মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631570431 01947843251 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4177 িাপফজার ফপকর মৃত সামনিল ফপকর পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572501 01998491406 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4178 পনপুল পবশ্বাস পতারাি পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631574275 01938384855 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4179 আসমা পব ম শপিদুল মপিলা গৃপিনী তল্লাবাড়ীয়া ৫ পবননাদপুর 5516631572777 01745590938 পমাাঃ পরজাউল িক 01924769586

4180 পমািাঃ শুকুরন পব ম মৃত পরাস্তম পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২৯৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4181 পমাাঃ ইসলাম ফপকর মৃত পমামত্মাজ ফপকর পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮৭১ 01986672008 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4182 পজয়াউর মৃত মনয়ন সরকার পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ১ বাপলপদয়া 5516621609238 ১৯৩৪৯২৮৮৮৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4183 পমাাঃ চুন্নু পময়া মৃত িাচু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৬৭০ 01767464295 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4184 পমািাাঃ পিপঞ্জরা পব ম পমাাঃ বাবুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৭৭০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4185 পমািাাঃ আপিয়া খাতুন মৃত মপি উপিন মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৯২৫ 01766988600 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4186 পমাাঃ পনসার পশখ মৃত দুদু পশখ পুরুষ পদন মজুর ওনমদপুর ১ বাপলপদয়া 5516621608760 ১৭০৫২৩১৩৪৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4187 পমাাঃ আলম পশখ পমাাঃ লপতফ পশখ পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০১৮৩৯ 01884382106 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4188 পমাাঃ পরয়াদ পময়া পমাাঃ আবু কালাম পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮০০৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4189 পমািাাঃ নুরজািান পমাাঃ পমাপমন উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৪৭০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4190 পমাাঃ দপললিী সরদার মৃত আিাদুর সরদার পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯০৭৯ 01995052130 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4191 পমাাঃ ইমরান পবশ্বাস পমাাঃ পনজামপিন পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ১৯৯৫৫৫১৬৬২১০০২৪০৯ 01728240634 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4192 পজাসনা পমাাঃ আনয়ন উপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১০০১৯৯৭ 01920513840 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4193 পমাাঃ রপিম পমাল্যা পমাাঃ আকবার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৭৮৭ 01969803900 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4194 পমাাঃ পলয়াকত পমাল্যা মৃত আাঃ মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৩২১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4195 পমাাঃ সাোদ পশখ মৃত পমাাঃ ইমারত পশখ পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯২৮৭ 01943539815 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4196 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ আব্দুল িাপকম পুরুষ পদন মজুর ওনমদপুর ১ বাপলপদয়া 5516621608767 ১৯৯০৩২৭৬৬১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4197 নপবরন  পন মপিলা কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৪৪০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4198 পমাাঃ বাবু পশখ মৃত সামনিল পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৪৬১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4199 ফুল পময়া মৃত পমািােদ আলী পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮০৭৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4200 পমাাঃ পরজাউল পমাল্যা মৃত িাচু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চর চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৫৩০ 01929099042 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4201 পমাাঃ সানিব আলী মৃত দুদু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৮৭৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4202 পমাাঃ বকুল পমনন মৃত ইউসুফ পমনন পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯০২১ 01713914371 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4203 পমািাাঃ মমতাজ পব ম আপমনুর সরদার পুরুষ পদন মজুর ওনমদপুর ১ বাপলপদয়া 5516621608748 ১৯৫২৪১৩৪১৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4204 পমািাাঃ পজযাস্না পব ম পমাাঃ সাবু পময়া মপিলা গৃপিনী চর চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৫৫৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4205 পমাাঃ নানয়ব আলী মৃত পবনাত আলী পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৪০১ 01759543935 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4206 পমাাঃ আাঃ রপশদ পবশ্বাস মৃত িবুর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চর চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৬৯২ 01929099042 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4207 পমাাঃ কপবর উপিন মৃত তপির উপিন পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮২৯১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4208 পমাাঃ শমনসর পমাাঃ শুকুর পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৬৫৬ 01969803900 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4209 পমাাঃ সপিদুল ইসলাম মৃত ইসলাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চর চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৬১৩ 01728240637 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4210 পমাাঃ বাবু পশখ পমাাঃ িানশম পশখ পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯২০০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4211 পমাাঃ িামাদ পময়া পমাাঃ রপফক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৬৬৬ 01700017120 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4212 পমাাঃ কাতলী পবপব শামছুর রিমান পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ১৯৩৬৫৫১৬৬২১০০০০০২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4213
পমাাঃ কামরুল ইসলাম 

সরদার
মৃত মনয়ন উপিন সরদার পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯২৯২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4214 উেল পমাল্যা পমাাঃ দপবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৭১৫৫১৬৬২১০০০০০১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4215 লাবনী খাতুন পমাাঃ আপমরম্নল পশখ মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯১৪০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4216 জািানারা খাতুন পমাাঃ ইিীস সরদার মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯১০৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4217 পমাাঃ  ফ্ফার মৃত আনয়ন উপিন পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৭০৬ 01710917434 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4218 পমাাঃ  ফ্ফার পবশ্বাস মৃত কালু পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৩৫৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4219 পমাাঃফপরদ পমাল্যা মৃত আপবর পিানসন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৫০০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4220 পমাাঃ জাফর পশখ মৃত শিাজুপিন পশখ পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯০১২৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4221 লৎফার মৃত খানলক পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৪৩৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4222 পমািাাঃ পমপন খাতুন পমাাঃ মন্নু সরদার মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৩০০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4223 নাজমা খাতুন পমাাঃ মন্নু পশখ মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৩৭৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4224 রপফকুল ইসলাম পমাাঃ আলীম পশখ পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯০৪৫ 01839152042 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4225 পমাাঃ উেল সরদার মপতয়ার সরদার পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৫৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4226 পমাাঃ চুন্নু পমাাঃ মপনরম্নিীন পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৪৩০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4227 পমাাঃ নজরুল ইসলাম মৃত নবাঙ্গু পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া 1 বাপলপদয়া 5516621608303 ১৩১৮৪৬০৫৯৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4228 পমাাঃ নাপির পশখ পমাাঃ দপবর পিানসন পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৩০৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4229 সুবাস পবশ্বাস অপখল কুমার রায় পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৯৩৫৫১৬৬২১০০০১২১ 01963257385 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4230 পমাাঃ আশরাফুল আলম পমাাঃ  ফ্ফার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৬৫৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4231 পমাাঃ দাউদ পমাল্যা প ালাম পমাসত্মফা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৩১৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4232 পমাাঃ ইপিস পমাল্যা মৃত আপবর পিানসন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৫০৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4233 পমাাঃ িাপববুর রিমান মৃত িাঞ্জু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৫৮১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4234 পমাাঃ সাইফুল ইসলাম িব্দুল পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮০৭৪ 01758989561 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4235 পমাাঃ নাজমুল িাসান পমাাঃ আবুল পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৯৩৫৫১৬৬২১০০০১১৫ 01838539229 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4236 পমাাঃ রপবউল ইসলাম পমাাঃ আকমল পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮০৩০ 01883173164 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4237 পমাাঃ পিয়ার আলী পমাাঃ আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৮৪৫৫১৬৬২১০০০০২২ 01821777363 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4238 পমাাঃ রমজান পমাাঃ আকতার পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০১৪৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4239 পমাাঃ আিাদ আলী পমাাঃ আবুল কালাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮০৯৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4240 পমাাঃ সাবু পময়া িারম্ননার রশীদ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮২৯৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4241 পমাাঃ সবুজ পময়া পমাাঃ বাবু পময়া পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯২৬৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4242 পমাাঃ মুপজবুর রিমান মৃত আাঃ আনলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৫৫৪ 01995052129 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4243 পমাাঃ আপকদুল ইসলাম মৃত িানদক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৪৮৯ 01937712957 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4244 পমািাাঃ পরনিনা পব ম পমাাঃ িাপলম পময়া মপিলা গৃপিনী চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৬২২ 01981638836 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4245 পমাাঃ পমাস্তফা পমাল্যা মৃত আাঃ আনলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৫৫৫ 01700907139 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4246 পমািাাঃ শুকুরন পনিা মৃত আকরাম পমাল্লা মপিলা গৃপিনী চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫.৫১৬৬২E+১২ 01917157832 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4247 পমাাঃ পমাস্তাক মৃধা পমাাঃ আাঃ  হুর মৃধা পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬৩১৫৮২৬৮৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4248 িাপকরন পমাাঃ ফুলপময়া মপিলা গৃপিনী ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৩৭১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4249 পমািাাঃ পজািনা পব ম পমাাঃ িাপববুর রিমান মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০১৭১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4250 পমাাঃ প ালাম কুদ্দুি মৃত আসমত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৭২৭ 0195088899 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4251 পজনলকা পব ম আব্দূল অদুদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৪২৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4252 পনিারন পনিা মৃত আনয়ন উপিন মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫৩৩ 01873520518 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4253 পমাাঃ সুকুর পময়া পমাাঃ কালা পময়া পুরুষ কৃপষ চরচািাতলা ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৫১৮ 01996489811 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4254 পমাাঃ আবুল পিানসন প ালাম রববানী পুরুষ কৃপষ প ািীনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০০১৮ 01876347940 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4255 পুষ্প রািী বালা পনমাই চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১০৫৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4256 পনপখল চন্দ্র পবশ্বাস মৃত জ বন্ধু পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৩৮৬ 01771865139 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4257 পমাাঃ ইসারত পমাল্যা মৃত পমাবানরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১২৬৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4258 অপজত কুমার পবশ্বাস মৃত অধীর কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৩৯৯ 0177221338 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4259 শ্রী মননারঞ্জন মৃত সুপধর পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০২৬৫ 01771141636 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4260 পখাকন কুমার পবশ্বাস মৃত সুধীর কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৪৫৩ 01741272004 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4261 পমািাাঃ আপবরন পনিা পমাাঃ কাপরমুল ইষলাম মপিলা গৃপিনী কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৩৫৫ 01837725152 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4262 পমাাঃ শুকুর আলী মীর পমাাঃ নওনশর আলী মীর পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০১ বাপলপদয়া ১৯৮৭৫৫১৬৬২১০০০০৪৮ 01866364844 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4263 কপরমন পনিা মৃত প ালাম সনরায়ার মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৯৪৪ 01854018748 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4264 পরনা পবশ্বাস সুজন কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৮১৯ 01736370280 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4265 শামছু পশখ মৃত শখনিদ পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৯৩৭ 01995053663 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4266 পমাাঃ আশরাফুল পমাাঃ আক্কাচ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ১৯৮৪৫৫১৬৬২১০০০০০৩ 01913746377 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4267 পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম আাঃ রাোক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮৩৭ 01918052971 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4268 শাপন্তিদ পনরািদ পুরুষ পদনমুজুর চাপবন র ০২ বাপলপদয়া 5516621611003 01305499480 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4269 নুর জািান পশখ পমািােদ আলী মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১১৯৫ 01735424458 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4270 পমাাঃ ফপিয়ার রিমান পমাাঃ শামনসল পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪৭ 01910009572 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4271 আনলয়া  পব ম মৃত মানলক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫৪৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4272 আঞ্জুয়ারা পব ম পমাাঃ রাোক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৭৬১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4273 মরপজনা খাতুন পমাাঃ আরব আলী মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া 5.51662E+12 01995933663 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4274 িাপসনা পব ম মঞ্জুর আলী মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৩৬৪ 01866364844 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4275 তিপমনা আপমর ফপকর মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১২২৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4276 আলািী পব ম পমাাঃ আবু বক্কার মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৬৮৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4277 পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাাঃ ইমানউপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৫৩২ 01934261325 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4278 পমাাঃ রপকবুল িাসান পমাাঃ ইসলাম পশখ পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬৮৪৫৯৯৬০৮ 01621620323 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4279 িানয়ন উপিন পবশ্বাস মৃত পকানির উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৪৬৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4280 ইমামুল ইসলাম ইশারত পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পঘাষপুর 9 বাপলপদয়া 8702892189 ১৯৯৫০৫৩১৮৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4281 রউফ ম গুল পুরুষ কৃপষ পিা  কলমধরী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০০০৩৩ 01876577933 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4282 আিেদ পশকদার মৃত ইপিস পশকদার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৮১ 01919217274 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4283 পমাাঃ আিেদ পশকদার মৃত রানিন উপিন পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫২৩ 01924338776 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4284 পমািাাঃ নুর জািান মৃত রানিন উপিন মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫২২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4285 পমাাঃ উলফাত  মৃত রানিন উপিন পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫৬৯ 01996493747 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4286 পসপলনা খাতুন সামনজদ পশকদার মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫৭০ 01980056272 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4287 িাপসনা পব ম িপববার রিমান মপিলা গৃপিনী চািাতলা 1 বাপলপদয়া 5516621610584 ১৯৩২৬২০১৭৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4288 পমাাঃ আকরাম পশকদার মৃত ইপিস পশকদার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৪৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4289 পমািাাঃ পশপরনা পব ম পমাাঃ মপতয়ার রিমান খান মপিলা কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫২২৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4290 রমা রানী পবশ্বাস িপরমল কুমার পবশ্বাস মপিলা চাপবন র বাপলপদয়া 5516621611038 1625320874 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4291 পমাাঃ ইউনুচ পমাল্যা পমাাঃ িাপনফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ১৯৯৪৫৫১৬৬২১০০০০১৪ 01939461603 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4292 পমাাঃ িাপমদুল পমাাঃ িাপফজার পশখ পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫৩৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4293 পমািাাঃ তাপনয়া পব ম পমাাঃ ইব্রাপিম মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৮৪১৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4294 পমাাঃ আক্তার পমাল্যা মৃত পমাশারফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৯৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4295 পমাাঃ নওনশর পশখ মৃত বাবন পশখ পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫২২২ 01766643318 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4296 মিেদ পশকদার রানিন পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৬৭ 01969239735 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4297 পমািাাঃ লাইপল পব ম পমাাঃ শািাবুল পশকদার মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৩৫ 01982413061 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4298 পমাাঃ বাপক পবলস্নাি পমাাঃ জািাঙ্গীর আলম পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৯০১ 01724422547 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4299 পমাাঃ রপবউল ইসলাম পমাাঃ পনজাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০০০০৯৪ 01986245984 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4300 পমাাঃ আশরাফুল পমাাঃ সপিদ পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫২৬২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4301 পমাাঃ িাপমম পময়া পমাাঃ িায়ফার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ১৯৯৭৫৫১৬৬২১০১৫৯৯৫ 01954848439 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4302 পমাাঃ রপবউল ইসলাম পমাাঃ আাঃ িাই পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬০৭৯ 01739732178 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4303 পমাাঃ ইস্রাপফল পমাল্যা মৃত চকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫২৯০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4304 পমাাঃ আপমনুর রিমান পমাাঃ আমনজদ পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫৩৩৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4305 পমাাঃ শািজািান মৃধা মৃত দপবর পিানসন মৃধা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৬৪ 01969693311 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4306 পমাাঃ ফারুক আিেদ পমাাঃ সািাব উিীন পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ১৫১৮৬৮৫১৫৫০২০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4307 পমাাঃ খপলল পশখ মৃত পতলাি পশখ পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৪৫ 01917752598 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4308 পমাাঃ মান্নান মন্ডল পমাাঃ আবু মন্ডল পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫২৬ 01860216235 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4309 পমাাঃ লুলু পশকদার মৃত আনলি পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৫৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4310 পমাাঃ বায়পজদুর রিমান পমাাঃ ওপলয়ার রিমান পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১০০০১১৩ 01943539284 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4311 পমাাঃ নুর পময়া পমাাঃ জনয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৯৬৭ 01987047481 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4312 পমাাঃ আবু তানলব পশখ মৃত আনয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৮৭ 01935205930 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4313 পমাাঃ অপলয়ার রিমান পমাাঃ পসািরাব পিানসন পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬০৫৫ 0186836106 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4314 পমাাঃ শািাদৎ পশকদার মৃত িাঞ্জু পশকদার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩২২ 01862989985 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4315 পমাাঃ মন্টু পশকদার পমাাঃ জনবদ পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৫০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4316 পমাাঃ বক্কার পশখ মৃত আনয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৮৬ 01935205930 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4317 পমাাঃ সানিব আলী পমাাঃ মুপজবর ফপকর পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৩৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4318 পমাাঃ ওপিদ পমাল্যা মৃত ওিাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩১৬৬ 01991032341 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4319 পমাাঃ আিাদ মৃত পসানাউল্লাি পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4320 আয়শা খাতুন কলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৬৭৪ 01915373202 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4321 কাজী আব্দুল িাপলম মৃত কাজী পমাসনলম উপিন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া 5516621612835 01963563950 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4322 খানলক মাসুদ পমাসনলম পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২০২ 01766624862 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4323 িাপলম ফপকর আাঃ মানজদ ফপকর পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮৬১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4324 পমজানুর রিমান রউফ জুমািার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৯৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4325 পমাাঃ িাপনফ পমাল্যা আাঃ মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৯ 01963256739 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4326 পমাাঃ পিরু জুমািার মৃত মপজদ জুমািার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩১৭৬ 01937208958 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4327 পসকন মৃত আাঃ িাপকম পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩০৮৮ 01991032341 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4328 আবুল কালাম পমাল্যা মৃত আাঃ রপিম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২৪৮ 01876358915 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4329 পমাাঃ িলুদ পময়া মৃত আলতাফ পশকদার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৩৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4330 পমাাঃ নুনরাল পমাল্যা মৃত ওনকল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৫৮৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4331 আকবার পদলালপিন পমা্ল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩০৫৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4332 পশপরনা কালাম মুপি মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৯০৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4333 আননায়ার পশখ মৃত মপমন উপিন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮৩২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4334 প ালাম পিানসন পশখ মৃত  ফুর পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৯৩৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4335 পমাাঃ জালাল মন্ডল পমাাঃ  মাপনক মন্ডল পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬২২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4336 পমাাঃ লানয়ব আলী  মৃত জব্বার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৭৬৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4337 পমাাঃ বকুল পিানসন মৃত আাঃ জব্বার পমা্যলা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৭৯১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4338 তসয়দ আলী পমাল্যা মৃত জব্বার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৭৭২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4339 প াাঃ িনরায়ারা মৃত আাঃ  ফুর পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৯৩৬ 01987363038 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4340  ফ্ফার পশখ মুপজবার পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩১৩৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4341 জহুর পমাল্যা মৃত আলম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৩১৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4342 িব্দার পিানসন মৃত আওয়াল পিানসন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৩৩২৩২০৭০৬১৫৯৩ 01923792397 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4343 মুক্তার পমাল্যা মৃত ইিাক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬    ১৩১৫৮ 01912975973 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4344 পমাাঃ নজরুল পমাল্যা মৃত িানিন উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪২ 01912992014 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4345 শপিদুল ফপকর সুলতাব ফপকর পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩০২২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4346 খপবর মৃত ইিাক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩১৫২ 01984753618 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4347 মপফজুর রিমান মৃত আাঃ সদ ডার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩০৭৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4348 মাসরু পময়া পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৯২ 0199170650 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4349 ওপলয়ার রিমান মৃত আওয়াল পিানসন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৬০০ 0195973379 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4350 ওসমান পিরু জমািার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৫৪১ 01934036965 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4351 চঞ্চল কুটিপময়া পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৩৩২৩০১২৫৮২০১৮ 0192039977 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4352 পমাাঃ ফপসয়ার রিমান পদলাল উপিন পুরুষ কৃপষ পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৮৬৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4353 খাপদজা িাপববুর রিমান মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৭৪৮ 01735950257 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4354 পশউপল শাপিদ মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৬৭৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4355 বপদয়ার পমাল্যা মৃত পমাকনিদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫০৩২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4356 পবনদনা সানলক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪১২৮ 01778212735 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4357 সূর্য্ড পবপব মৃত পমাবানরক পিানসন মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১৫১ 01748745823 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4358 িাপববার ফপকর আলতাফ ফপকর পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৯৩০ 01982323079 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4359 িাপফজার কাপজ মৃত কউিার কাপজ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৫২০ 01954662851 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4360 পদালাল মন্ডল মৃত মপিরপিন মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৭৩৬ 01994247034 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4361 জানিদা পব ম ইপিস মন্ডল মপিলা কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪০৭৫ 01742274744 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4362 িপবরন পনিা আক্তার মন্ডল মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪১৪০ 01936631874 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4363 মুনছুর মন্ডল পমাতানলব মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৩১৫ 01936631874 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4364 আবু জািার মন্ডল মানলক মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৩২৫ 01943904096 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4365 মপতয়ার পমাল্যা মৃত পরাস্তম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৩১২ 01949033907 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4366 কপরম পশখ পমাসনলম পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৮৬ 01946590383 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4367 কুলসুম পবপব মৃত আাঃ বাপরক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৮০২ 01757755732 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4368 চান পময়া মৃত লপতফ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৭৭৫ 01940264403 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4369 কাজল পরখা বাবলু ফপকর মপিলা কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪০৩৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4370 নানয়ব আলী পবলাত আলী পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৯৭৮ 01741759101 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4371 পশপরনা পব ম ইয়ার আলী মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৫১৫ 01992465810 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4372 দপজডন িাপববুর রিমান মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪০০৩ 01791305325 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4373 ইসলাম পমাল্যা ,মৃত আকমল পমা্ল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৯৬ 0194653426 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4374 ইসারত পমাল্যা জানির পিানসন পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ২৬১১২৮০৮৮৪৩০১ 01945411945 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4375 জািানারা পব ম নান্নু পশখ মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৩৬ 01925309162 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4376 আাঃ শুকুর পমাল্যা পসানাউল্লাি পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫০৮০ 01935812550 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4377 িনমলা পসপিকুর রিমান মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১১২ 01917156481 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4378 রানবয়া পব ম মৃত ইপিস পমাল্যা মপিলা কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৩৯ 01961631565 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4379 পমািাাঃ পনপল িার ীন পরাকমান পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫৫৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4380 পমািাাঃ পজনলখা মৃত মান্নান মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৮৬৩ 01884408522 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4381 আপিয়া পমাসনলম মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৮২৬ 0177604189 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4382 ইিাক পমা্ল্যা িানসনপিন পমা্ল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১৩৭ 01788056627 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4383 মপনরুল ইসলাম মৃত নপবর ইসলাম পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৭৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4384 আবুল খানয়র পমাল্যা িাসান উপিন পমা্ল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫০৪০ 01927667209 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4385 স্মৃমপত িাব ডপত রানী শ্রী পদপলি চক্রডবতী মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫০৯১ 01788056621 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4386 ইসারত পমাল্যা মৃত ইউসুব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১১৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4387 রপিমা খাতুন লুৎফর সরদার মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১৫২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4388 প ালাম পিানসন িনলমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১২২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4389 মপশউর রিমান মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ১৯৬৪৫৫১৬৬২১০০০০০৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4390 আবু পশখ ইয়াকুব পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১৬৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4391 প াাঃ রব্বানী আনয়নপিন মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪০৮৫ 01960966145 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4392 টিপু মপল্লক িাপববুর রিমান পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ১৯৯০৫৫১৬৬২১০১১৬৪৫ 01964876057 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4393 আাঃ রিমান পমাল্যা বপিরপিন পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২২২ 01793904096 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4394 শপিদুল ইসলাম মৃত আাঃ রউফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১১৭ 01948745823 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4395 আবুল কালাম মন্ডল মৃত িানদক মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪১৬১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4396 আাঃ শুকুর পমা্ল্যা পসরু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ১৯৭৯৫৫১৬৬২১০০০০০৬ 01993580507 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4397 পমািাাঃ রুনা আক্তার পমাাঃ পরিন মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৩৩১৩০৩১০৩২৪০৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4398 পমািাাঃ পজািরা খাতুন পমািােদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪১৭০ 01937064114 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4399 রাোক পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪১৫১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4400 আপজজুল িক মৃধা প ালাম রিমান পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২১৭ 01718932906 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4401 নপবর পিানসন ইমারত পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৩০৩ 01925304162 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4402 পমািাাঃ  ানু মপত িান্নু পশখ মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৩০৫ 01927764932 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4403 আাঃ িাপলম পমাল্যা বপিরপিন পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৯৪৬ 01965051048 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4404 নবাব পশখ পমাজাম পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৯১৩ 01992290496 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4405 নুর পময়া মন্ডল পমাাঃ রানেক মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৩৫০ 01994001932 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4406 বাপক পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৯০৭ 01992864249 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4407 অপল মন্ডল আাঃ বাপর মন্ডল পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৯২৬ 01757755732 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4408 কানয়ম পমাল্যা পমাাঃ িানসম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৮৩ 01992923287 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4409 পমাাঃ আব্দুল মপমন পবশ্বাস মৃত আপজম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮১৫৫ 01836356553 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4410 পমাাঃ টুকু পময়া মৃত জপিরপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫০২১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4411 আক্কাচ পমাল্যা মৃত জাফর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২০৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4412 পমাাঃ পরাকন পমাল্যা মৃত আমজাদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৬১ 01934263035 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4413 বাদশা পশখ মৃত পফলু পশখ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৪৩ 01953342724 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4414 আাঃ শুকুর পমাল্যা আাঃ বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫০৯১ 01916163610 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4415 পসািরাব পিানসন মৃত আপজত পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৭২ 01975645998 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4416 পমািাাঃ শাপিদা পব ম পমাাঃ িানশম পশখ মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৫৩২ 01922599602 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4417 মপতয়ার রিমান মৃত আব্দুল িাপমদ পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০১৭১০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4418 দীিক কুমার পবশ্বাস মৃত অনন্ত কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৯৯২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4419 িপববার মীর মৃত িানসম আলী মীর পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৭৭৯ 0178055529 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4420 আাঃ রাোক পবশ্বাস মৃত আপমনপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৪৭১৪০৭৫১৫৮০৪১ 01765561200 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4421 জয়নাল মপল্লক মৃত ননবর মপল্লক পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫৫২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4422 রাপিলা পব ম মৃত খপলল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫৫০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4423 িাপমদ পবশ্বাস জয়নাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫৫৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4424 আপিরন পব ম আাঃ রইচ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫৪৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4425 পবকাশ পবশ্বাস মৃত নারায়ন চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১১২১৮ 01746935442 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4426 বাসনা রানী পবশ্বাস শ্যামল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৭৯৪ 01878488716 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4427  সন্ধ্যা পবশ্বাস পবজয় পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১১৫১ 01838530404 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4428 মঞ্জুশ্রী পবশ্বাস রনপজৎ কুমার পবশ্বাস মপিলা কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১১১৭০ 01822861494 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4429 শ্রীরাম প্রসাদ পবশ্বাস প্রফুল্ল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া 5.51662E+12 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4430 িানদক পমাল্লা আাঃ জপলল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৮৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4431 িাওয়া পবপব আপমনুর রিমান মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০১১৬ 01840976224 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4432 আনলয়া খাতুন মৃত ততয়ব আলী মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৩৪ 01840354475 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4433 রাপশদা খাতুন কপবর পিানসন মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৮১৪১ 01766811955 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4434 পশল্পী মুক্তার আলী পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৮১৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4435 আবুল কালাম পমাল্লা ফুলপময়া পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬৩১৫৭৫৪২২ 0186950686 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4436 পমাাঃ আবু সাইদ পমাল্লা মৃত িানতম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৪০৬ 0178482514 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4437 আপজডনা খাতুন পমাাঃ বাচ্চু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৩৪৫ 0185784404 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4438 রওশনারা জনয়নপিন মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৩২৬ 01876414630 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4439  পমািাাঃআসমানী পব ম পমাাঃ মান্নান সরদার মপিলা  গৃপিনী বড়পরয়া 8 বাপলপদয়া 5516621621707 ১৩১২৬৮৯১৭৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4440 পমপরনা ফজর আলী মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৯০৩ 01754917344 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4441 বাদল পময়া মৃত িানরজ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০২৯৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4442 িাপসনা খাতুন ইসারত মৃধা মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৮৪৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4443 পনরািদ পবশ্বাস মৃত িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৮৬৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4444 পমািাাঃ সানজদা আাঃ রপশদ পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫০১৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4445 শুকুর পমাল্লা মৃত খানলক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৪৫৩ 01825875321 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4446 রূি কুমার রায় িনরন্দ্রনাথ রায় পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৮৪৩ 01726917786 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4447 দুলাল চন্দ্র বালা পনতযনন্দ বালা পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৯২৮ 01632310234 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4448 প্রদুযত রায় পবশ্বাস প্রমথ রায় পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৮৩৭ 01727884689 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4449  পক্ত রানী পবশ্বাস অরুন কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৯৬৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4450 দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস মৃত িাচু পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৯৭১ 018203488 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4451 মপমনপিন মৃত মুনছুর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১০৯৯ 01773686517 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4452 প্রল্লাৎ কুমার বারই লক্ষন চন্দ্র বারই পুরুষ কৃপষ চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১০২২ 01858873306 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4453 রনপজৎ কুমার লস্কার মৃত রানজন্দ্রনাথ লস্কার পুরুষ কৃপষ চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১০০৬ 01770066154 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4454 সুদশ ডন কুমার পবশ্বাস মৃত সুশীল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১১১৩ 01775784500 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4455 পমািাাঃ আনলয়া অপিদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৪৮২ 01928248947 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4456 পমাাঃ জুনয়ল পশকদার পমাাঃ আাঃ মান্নান পশকদার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4457 পমািাাঃ ছুটু পবপব মৃত িাচু ফপকর মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪২৫৩ 01980454229 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4458 পমাাঃ সাোদ পিানসন আলতাফ সরদার পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০০০০২৩ 01943167599 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4459 শ্রীমপত মাধপব রানী শ্রী অপজত কুমার চক্রবতী মপিলা কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫০৯২ 01788056621 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4460 িান্নান পমাল্লা মনয়নপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ শ্রীির ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫১৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4461 ফপরদ পবশ্বাস আলাউপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৫৭৭ 01780308878 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4462 তপরকুল ইসলাম দুলাল মৃধা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৪৬ 01860774643 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4463 আতর আলী অদুদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৭৭১ 01965407392 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4464 পমাাঃ খপিল উপিন খান মৃত আাঃ আনলক খান পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ১৯৭৫৫৫১৬৬২১০১৪৭৬৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4465 অবপন কুমার বাড়ই পবশ্ব বাড়ই পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৮৩৬ 0178310318 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4466 পমাাঃ িারুন পবশ্বাস মৃত িাসান উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৪০৭ 01929404608 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4467 আসমা পব ম পমাাঃ পতারাফ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৫১৬ 0186886913 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4468 প ৌরী রানী পবশ্বাস সপঞ্জৎ কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৯৮১ 017578886 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4469 মুনছুর পমাল্যা পরানকান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমালী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১২৫৯ 01980061021 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4470 পমাাঃ মপফদুল ইসলাম মৃত আপমনপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০২২৫ 01830242935 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4471 পমাাঃ পিাসাইন পমর পমাাঃ পমাসানরফ পমর পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১২৮৫ 01777419088 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4472 পসািা ী পবশ্বাস মৃত বাঞ্চারাম পবশ্বাস পুরুষ গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১০৩৯ 01758016941 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4473 পমাাঃ রান্নু পমাল্যা মৃত জয়নাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০১৬৪ 01756238582 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4474 পমাাঃ আাঃ সালাম পমাল্যা পমাাঃ পরাকন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌলী ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৪৬১ 01749604361 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4475 পমািাাঃ রুিালী খাতুন পমাাঃ ধলা পময়া মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০০৮৩ 01770740673 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4476 পমািাাঃ নপবরন আিাদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৮১৭ 01747326710 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4477 পমাাঃ সালাম পমাল্যা আপজজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ১৯৪৭৫৫১৬৬২১০০০০০২ 01845888434 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4478 িাপসনা পব ম পমাাঃ মপনরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৩৩১ 01732379157 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4479 পমাাঃ আিালত পশখ মৃত মিররম পশখ পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০১৮৬ 01846297582 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4480 পমািাাঃ রুপবয়া খাতুন বাচ্চু খন্দকার মপিলা গৃপিনী পমৌলী ০২  বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৫৪ 01839594126 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4481 পতাতা পময়া মৃত কামালপিন পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৯০ 01851363390 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4482 আবুল কানশম পশখ মৃত আপিরপিন পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৯০১ 017666624804 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4483 প ালাম পমাস্তফা মৃত মপমনপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০১৮৩ 01966966745 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4484 পমাাঃ সানিব আলী পমাাঃ আক্তার পিানসন পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৯৪৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4485 আনমনা খাতুন পমাাঃ পিারাি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০১০১ 01866304579 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4486 পমাাঃ খসরুোমান পমাাঃ তসনয়দ আলী পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৬৯ 01741467427 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4487 পমািাাঃ তহুরন খাতুন আাঃ রিমান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০০৯৭ 01865545098 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4488 অরপবন্দু পবশ্বাস পদালাল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৮৫ 01843383119 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4489 িাসান  আলী পতাতা পময়া পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৮৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4490 জািানারা পব ম সুরত আলী মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৬৭৭ 01724908465 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4491 পমাাঃ আপজজার ফপকর মৃত আফরিার উপিক ফপকর পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৪৫৩ 01985314722 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4492 লাইলী পব ম পমরুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৬৫২ 01944925785 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4493 পমাাঃ পরজাউল মৃত সালাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০০৮৪ 01777428056 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4494 অরপবন্দু কুমার পবশ্বাস অতুল কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৮১২ 01869394386 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4495 দপবর পবশ্বাস মৃত আপলমপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৩৯০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4496 জালাল পমাল্যা মৃত আপজজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৯৪২ 01735274895 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4497 পমাাঃ নুর ইসলাম মড়ড়ী  পজ ালীল মল্লা পুরুষ কৃপষ মাইজিাড়া 9 বাপলপদয়া 5516621624515 ১৮২৮৭৬৭০৫৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4498 পশল্পী খাতুন ইউনুচ পময়া মপিলা গৃপিনী প াপিনাথপুর ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৯৭৪৩ 01985961853 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4499 পমাাঃ পফনরাজ মৃত ধলাপময়া পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৭১৬ 01766579616 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4500 পমাাঃ লুৎফর পমাল্যা মৃত আনলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৭৯ 01986331167 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4501 সুকুমার সািা কাপলিদ সািা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫২৫৭০৯১৫৬৪৪৯ 01926203940 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4502 পমাাঃ আসাদ পমা্ল্যা পমাাঃ রপফক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৯০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4503 পমািাাঃ পবউটি খাতুন পমাাঃ মাসুদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৯৫ 01912976940 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4504 পকাবাদ  সরদার মৃত বাবন সরদার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩১৬১ 01863716222 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4505 পমাশাররফ পমাল্যা রপফক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২৭৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4506 পমাাঃ পমজানুর রিমান পমাাঃ আফসার উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬৩৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4507 পমাাঃ চাদ আলী পমাাঃ আপজজার রিমান পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৬ 01929657932 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4508 পমাাঃ পমাজাম পমাল্যা মৃত নানদর পিানসন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৯৫৯ 01742282754 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4509 পমািাাঃ ফুলজান মৃত মঙ্গল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৬৮ 01835968514 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4510 পমাাঃ মপনরুল মপি পমাাঃ িপববার মুপি পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৪৮৪ 01942297554 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4511 পমাাঃ মপতয়ার পমাল্যা মািাত্তাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৯৭ 01758471145 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4512 পমাাঃ কামরুল পমা্ল্যা পমাাঃ মািাতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২১০৭ 01746935897 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4513 পমাাঃ লুৎফর আাঃ সালাম পমা্ল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২১৪৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4514 পমাাঃ মকনলজ ফপকর মৃত আনয়নপিন ফপকর পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২১১৩ 01875320759 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4515 জানমনা মপনরপিন পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া 5.51662E+12 01868182926 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4516 পমাাঃ আবু বক্কার পমাাঃ আপবর পিানসন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৫১৭ 01991032341 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4517 পমাাঃ ফকরুল পমাল্যা পমাাঃ আবজাল পমা্যলা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২১২৫ 01838538391 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4518 পমাাঃ নজরুল ইসলাম মুিী আিেদ পিানসন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২৯২ 01997682120 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4519 পমাাঃ সাবু পমাল্যা পমাাঃ ইয়াকুব পমা্ল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৮৪ 01960031763 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4520 পমািাাঃ িানজরা খাতুন মৃত আওয়াল পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫৬০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4521 পমাাঃ আপমনপিন পমাল্যা মৃত পরাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬০৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4522 পমাাঃ জাপিদ পমা্ল্যা পমাাঃ প ালাম রব্বাপন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৫২৩ 01954231545 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4523 পমাাঃ কানয়ম পমাল্লা পমাাঃ আফিার উপিন পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4524 পমািাাঃ লা লী খাতুন পমাাঃ পসািা  পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০১৭৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4525 পমািাাঃ পসতারা খাতুন পমাাঃ খানলক পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২৯৭ 01776723114 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4526 পমািাাঃ ননবলা পব ম পমাাঃ আাঃ শুকুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬৩২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4527 পমাাঃ ধলা পময়া পবশ্বাস মৃত জদন পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২০৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4528 পমািাাঃ সা পরকা পব ম পমাাঃ আশরাফ আলী মপিলা কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫৬২ 01924467626 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4529 পমািাাঃ সনলাকা পমাাঃ আপতয়ার মৃধা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৩২৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4530 পমাাঃ রপকব উপিন মৃত বাবন পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬২১ 01982453808 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4531 পমাাঃ দপবর পিানসন মৃত নানদর পিানসন  পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫০৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4532 পমাাঃ রউফ পমাল্যা পমাাঃ আপজজার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫০২ 01980425495 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4533 পমািাাঃ ফুলজান পনিা আাঃ রপশদ পমাল্যা মপিলা কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫৩৯ 019251438 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4534 পমাাঃ িান্নু খান পমাাঃ আপমর পিানসন খান পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৫ 01957028835 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4535 পমাাঃ নজরুল মুপি মৃত িনলমান মুপি পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৪৮০ 01960463807 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4536 পমাাঃ মুন্নু পমাল্যা মৃত আলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩৪৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4537 পমাাঃ আাঃ িবুর মুপি মৃত িনলমান মুপি পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫৯৮ 01930778749 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4538 পমাাঃ প ালাম পিানসন পমাাঃ পমাজাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬৩৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4539 পমািাাঃ আপিয়া পমাাঃ সানিব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩০০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4540 পমািাাঃ মমতাজ পব ম পমাাঃ আলম ীর পিানসন মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫৫৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4541 পমাাঃ রব্বান মৃত পমাজাম পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬৬২ 01799098165 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4542 পমািাাঃ শুকুরন পব ম মৃত পরাস্তম পশখ মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২২৯৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4543 পমাাঃ আইয়ুব আলী পমাাঃ সুলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৩২৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4544 পমাাঃ জপলল পশখ  পমাাঃ আবু তানির পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৬৪৪ 01787373036 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4545    িত্তার পমাল্যা মানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২১৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4546 পমাাঃ রুিল পবশ্বাস মৃত ফটিক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৫১ 01918821600 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4547 পমাাঃ আবুল বশার পমাল্যা পমাাঃ পমাজাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৪৯ 01952305661 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4548 পমাাঃ নওনশর আলী পমাাঃ পমািসীি পমা্ল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৫১৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4549 পমাাঃ বাদশা পময়া ফপকর পমাাঃ পমািপসন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪০০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4550 আবু বক্কার মৃধা মৃত িাপববার মৃধা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৫০৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4551 পমাাঃ আননায়ার পিানসন ইসমাইল পিানসন পুরুষ কৃপষ পমৌলী 2 বাপলপদয়া 5516621611333 ১৮৩০০৬৯১১৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4552 পমািাাঃ কাজল পরখা পমাাঃ বাবলু ফপকর মপিলা গৃপিনী পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪০৩৮ 01688088690 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4553 পমািাাঃ রাপিলা পব ম মৃত নপবর পিানসন মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১২৪ 01992867240 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4554  পমাাঃ ফারুখ পিানসন মৃত পমাতানলব সরকার পুরুষ কৃপষ যশপুর 9 বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৬৪ 1988037068 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4555 পমাাঃ পরজওয়ান আলী পমাাঃ আকুব্বার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৯৯২ 01966966745 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4556 পমাাঃ পখাকন পমাল্যা মৃত আাঃ রাোক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ যশপুর 9 বাপলপদয়া ২৬১৭২৩২৩০২৪৬৮ 1924764679 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4557 পমাাঃ শওকত আলী মৃত আত্তাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ২৬১৭২৩৯৭৯৮১৯৩ 01720945765 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4558 পমাাঃ দুলালা সরদার সািাবুপিন সরদার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩০০৬ 01953325924 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4559 পমাাঃ আাঃ আলীম পশখ মৃত আাঃ িক পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩০১৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4560 পমাাঃ আপজজার পশখ মৃত জব্বার পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৭৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4561 পমাাঃ িারুন পমা্ল্যা মৃত আনলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4562 পমাাঃ আবুল খানয়র মৃত পলাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৩৯৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4563 পমাাঃ আবুল কালাম পমাাঃ ইশারত পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৯৬৪ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4564 পমাাঃ মপনরুল মন্ডল আিেদ মন্ডল পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪৮ 01919442997 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4565 আবু বক্কর পসপিক মৃত আাঃ সামাদ পশখ পুরুষ কৃপষ লক্ষীপুর 6 বাপলপদয়া 5516621618580 ১৩০১০৮৯৭৪৭ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4566 পমািাাঃ আয়তন পনিা পমাাঃ সানিব মৃধা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৯৫৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4567 আজ ার মৃত ইিাক পমা্ল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩১৫৭ 01992238642 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4568 পমাাঃ উেল পমাল্লা পমাাঃ রব্বান পমা্ল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৮৩৫৪৩ 01727835560 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4569 পমাাঃ পরিন পমা্ল্লা পমাাঃ রুিল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৭৬৩ 01766988056 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4570 পজাসনা পব ম পজয়াউর পশখ মপিলা গৃপিনী লক্ষীপুর 6 বাপলপদয়া 5516621618961 ১৭০৪৮৫৯০৬৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4571 পমাাঃ শপরফুল পবশ্বাস পমরাজ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৫০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4572 পমািাাঃ জয়নব  ানু পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ১৯৮২৫৫১৬৬২১০০০০২৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4573 পমাাঃ দপবর পমাল্যা মৃত আনলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮৫৩ 01954661280 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4574 পমাাঃ জামাল উপিন খান মৃত িনলমান খান পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৮৫২১ 01756238008 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4575 আাঃ রপশদ পমা্ল্লা মৃত মুনছুর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৪ 0191537202 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4576 পমাাঃ ইমদাদুল পমাাঃ িনরায়ার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কাওড়া ০১ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৭৯ 01990540776 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4577 মনমপত পবশ্বাস নারায়ন চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৯৮০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4578 রমা রানী পবশ্বাস িপরমল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চাপবন র ০২ বাপলপদয়া 5516621611038 01625320874 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4579 পমাাঃ এনামুল পমাল্যা পমাাঃ আবু সাইদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পিা কলমধারী ০৪ বাপলপদয়া ১৯৮৫৫৫১৬৬২১০০০০৩৫ 01987055716 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4580 পমাাঃ সাইদুর রিমান মৃত পনয়ামত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ চািাতলা ০২ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১০৬৬২ 01988251192 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4581 পমাাঃ শপিদ পময়া মৃত বপদরপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৮০৭ 01944977893 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4582 পমাাঃ পিকুল মৃত আবুল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২০৩৩ 01925646400 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4583 শািানাজ িার ীন পিমানয়ত মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4584 পমাাঃ চাদ আলী পমাাঃ ফুলপময়া পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১২৬৫৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4585 পমাাঃ চুন্নু ফপকর পমাাঃ রজব ফপকর পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৯০৯ 01884407638 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4586 পমািাাঃ হুপরয়া পব ম পমাাঃ আননায়ার পমাল্লা মপিলা গৃপিনী পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫০১ 01994457626 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4587 পমাাঃ পরজাউল কপরম িপববার রিমান পশকদার পুরুষ কৃপষ পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮২৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4588 পমাাঃ রুনবল পময়া মপতয়ার রিমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০০০০৯২ 01950799547 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4589 পমাাঃ সাইদুর রিমান পমাাঃ জালাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ওনমদপুর ০১ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬০৮৭৬৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4590 পমািাাঃ রানফজা খাতুন পমাাঃ ইসলাম পশখ মপিলা গৃপিনী পনখড়িা া ০৪ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৪৯০৬ 01980454229 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4591 পমািাাঃ পরানকয়া পব ম পমাাঃ আাঃ ওিাব মপিলা শ্রীপুর বাপলপদয়া 19765516621000004 1866403758 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4592 পমাাঃ পজয়াউর রিমান আাঃ  ফফার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৩৬২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4593 পমাাঃ পিানসন পমাল্যা িানয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬২৩ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4594 খন্দকার মুদানের মৃত খন্দকার আরজ আলী পুরুষ কৃপষ িনরকৃষনপুর 7 বাপলপদয়া 5516621619944 ১৯৬৮২৭৮৩৮৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4595 পমাাঃ িাপববুর রিমান পমাাঃ িাপফজার পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৫১ 01919449910 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4596 পমাাঃ আাঃ শুকুর পমাল্যা মৃতাঃ আাঃ আন্না পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ১৯৬৭৫৫১৬৬২১০০০০০২ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4597 বাবুল আক্তার পমাাঃ প ালামনবী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৫৪৬ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4598 পমাফানেল মৃধা মৃতাঃ প ািাল মৃধা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৫৪৭ 01995624707 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4599 পমাাঃ পিকুল পিানসন পসানাউল্লাি পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩২৫ 01849234932 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4600 পমাাঃ িপববার রিমান  মিানজল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৮৯ 01856559628 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4601 পমাাঃ ওবাইদুল্লাি পমাাঃ িাপফজার পশখ পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৫৮ 01996493747 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4602 পমাাঃ পমারসাপলন পমাাঃ িান্নু মৃধা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ১৯৯৭৫৫১৬৬২১১০১৫১০৯ 01993108456 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4603 পমাাঃ ইজািার খান মৃতাঃ নানির খান পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫১৯৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4604 পমাাঃ বাপশ পময়া মজুমদার আকতার মজুমদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৩১৩ 01703005072 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4605 পমাাঃ ততনয়বুর রিমান পমাাঃ মুপজবুর ফপকর পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬২১১০০০০০৬ 01838847522 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4606 পমাাঃ ফুলপময়া  দপলপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৪৯ 01780306213 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4607 পমাাঃ নান্নু পশকদার পমাাঃ খপবর পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৩৬ 01969239731 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4608 পমাাঃ আপমনুর রিমান িানয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৩১১ 01980919301 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4609 পমাাঃ জাপকর পমাল্যা পমাাঃ িনলমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৯৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4610 পমাাঃ মনঞ্জুরুল ইসলাম মৃত পমাস্তাপফজুর রিমান পুরুষ কৃপষ িনরকৃষনপুর 7 বাপলপদয়া 5516621620489 ১৯৪০০২৫৩০৫ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4611 পমাাঃ আপমনুর রিমান পমাাঃ রজব খান পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৯৪ 01994198621 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4612 পমাাঃ সািাদত পমাল্যা পমাাঃ আওয়াল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৪৬ 01780306213 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4613 পমাাঃ আজ ার পশকদার মৃতাঃ জয়নাল পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৪৭১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4614 পমাাঃ মুক্তার পশকদার আব্দুল মপজদ পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ১৯৬৪৫৫১৬৬২১০০০০০১ 01954152779 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4615 পমাাঃ বাবুল পশকদার পমাাঃ আপতয়ার পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬১৭ 01928792636 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4616 পমাাঃ বাবলু পমাল্যা মৃত ওপলয়ার রিমান পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬২৫১ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4617 পমাাঃ আলী িাসান মৃত মনয়নপিন পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৫১৮ 01722818056 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4618 পমাাঃ সালাউপিন মৃত পতারফান পমাল্য পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬২২০ 01739732175 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737



4619 আমজাদ পশখ পরাস্তম পশখ পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৬৪ 01980056272 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4620 পমাাঃ িাপফজার রিমান মৃত পতারফান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬২২৭ 01839523023 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4621 পসািরাব খন্দকার আাঃ জপলল খন্দকার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১১৫২২৪ 01766161033 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4622 পমাাঃ মুরাদ পিানসন পমাাঃ আবুল বশার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩০৯ 01918347278 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4623 পমাাঃ সাইফুর পমাল্যা পমাাঃ ওয়ানজদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৩৪ 01849234932 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4624 পমাাঃ পনজাম পমাল্যা  আাঃ িানিন ফপকর পুরুষ কৃপষ শ্রীফুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৩০৫ 01766131033 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4625 পমাাঃ কাবুল পশকদার পমাাঃ ফুলপময়া পশকদার পুরুষ কৃপষ শ্রীফুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬২৮ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4626 আাঃ সালাম পমাল্যা মৃত ননবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬০৮০ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4627 পমাাঃ ফুলপময়া পশখ মৃত পনিাল উপিন পশখ পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৭৩ 01875257180 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4628 পমািাাঃ প ালািী পব ম পমাাঃ মপশউর রিমান মপিলা গৃপিনী বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬০২৪ 01939461603 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4629 রানবয়া পব ম পমাাঃ বরকত পশকদার মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৫৯ 01942433962 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4630 পবলপকচ পব ম পমাাঃ আপকদুল পশকদার মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৬০ 01919440087 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4631 পমািাাঃ রুমা খাতুন পমাাঃ মপনর মৃধা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৫৫ 01911465862 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4632 নিপমন পনিা মৃত ইসমাইল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬২১৯ পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4633 মপিতন পব ম পমাাঃ কানদর পশকদার মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৭৩৭ 01942433962 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4634 পমাাঃ আল িাপদস ইমন পমাাঃ পিকুলুর রিমান পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ২০০৪৫৫১৬৬২১৬১০৩৫৬৫ 01766131033 পমাাঃ পমটুল পমাল্যা 01921575737

4635 ওপলয়ার রিমান মৃত খানলক পমনন পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬৬৩৬৬০৫১৯ 01705159279 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4636 পমাাঃ ইস্রাপফল পমাল্যা মৃত চকমান পমাল্যা পদনমুজুর শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫২৯০ 01933563055 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4637 পমািাাঃ পবউটি খাতুন পমাাঃ বাবন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮০১ 01927488396 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4638 পমািাাঃ তানিরা পব ম পমাাঃ সািাদাত পশখ মপিলা গৃপিনী  প ািালপুর 7 বাপলপদয়া 5516621622170 ১৯৮৬৬৭১৮৮২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4639 পমািাাঃ পমানমনা খাতুন পমাাঃ বপদয়ার পশখ মপিলা গৃপিনী  চািাতলা 1 বাপলপদয়া 19695525708147700 ১৭১৬৮৫৩০৭৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4640 তসয়দ শকওত আলী তসয়দ মািাবুবুর রিমান পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ১৯৭০৫৫১৬৬২১০০০০০২ 01747171420 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4641 পমাাঃ পখারনশদ পমাল্যা মৃত সবদুল পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ২২২০২০৬০৩০৭১০৩০৪ 01928172453 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4642 পমাাঃ আবু তানলব পমাল্যা মৃত আবু বক্কার পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯১১৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4643 পমািাাঃ পরানমচা পব ম পমাাঃ সনরায়ার মৃধা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৪১৮ 01928172453 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4644 পিনা খাতুন পমাাঃ আিাদুোমান পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ১৯৬৯৫৫১৬৬২১৬১৮৭৮২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4645 সামাদ পশখ প ালাম রসুল পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫২৫৭০৪১২১৬৮৩ 01857067554 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4646 পমাাঃ পল ন পমাল্যা পমাাঃ আলাউপিন পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৮৭৫৫১৬৬২১০০০০১৪ 0192344037 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4647 আশরাফুল ইসলাম মৃত মপমন উপিন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০২২১ 01964599265 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4648 পমািাাঃ রানবয়া পব ম পমাাঃ নাপজর পময়া পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৫৮৪ 01857067554 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4649 পমাাঃ িাসান পমাাঃ আবু বক্কার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯৪৫৫১৬৬২১০০০০৫৬ 0193725824 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4650 পমাাঃ ইমদাদুল পমনা পমাাঃ দলা পময়া পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯৩২৬৯৭৪০৭০০০০০৮ 01941653992 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4651 পমাাঃ মান্নান মীর মৃত জহুর আলী মীর পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬৫৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4652 পমাাঃ ফপিয়ার রিমান আবুল পিানসন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৬৫৩ 01941653992 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4653 পমাাঃ ফজর আলী মৃত নবীর পিানসন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭০০ 01950127468 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4654 পমাাঃ বািারুল পমাল্যা পমাাঃ আক্কাচ পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৫০৪ 01963922482 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4655 পমািাাঃ মননায়ারা পব ম পমাাঃ জহুর খান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৫৭৭ 01936830414 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4656 পমাাঃ লুৎফার রিমান মৃত আাঃ মানলক পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৫৫০ 01939650031 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4657 পমািাাঃ জপরনা খাতুন মৃত মনয়ন উপিন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২১৬ 01916102050 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4658 পমািাাঃ পসপলনা খাতুন পমাাঃ শাপিন মৃধা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০০৬৬ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4659 পমাাঃ আলী িাসান মৃধা পমাাঃ পসাবান মৃধা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮১২ 01910686643 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4660 পমাাঃ ই ান পমাাঃ মপতয়ার রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০১২৪ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4661 পমাাঃ পসরু পশখ মৃত িাচু পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২০৭ 01992238643 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4662 পমাাঃ পরজাউল তালুকদার মৃত ইিািাক তালুকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৭০ 01797089914 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4663 পমািাাঃ স্বপ্না িার ীন পমাাঃ নাপজরুল ইসলাম পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২৯০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4664 পমাাঃ মুকুল পশখ পমাাঃ আব্দুস কপরম পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৯৫৯ 01927367018 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4665 পমািাাঃ রাপজয়া পমাাঃ ফজলু পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৫৭ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4666 পমািাাঃ ফুলজান পব ম পমাাঃ রতন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৬২ 01916102050 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4667 পমািাাঃ পসপলনা পমাাঃ সাইফুর পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৮২৮ 01927367018 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4668 পমািাাঃ িারুল পব ম পমাাঃ সালাম পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৬০ 01916102050 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4669 পমাাঃ পফনরাজ পশখ মৃত আপমর পিানসন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩৮৮ 01963528721 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4670 পমাাঃ মপনরুল ইসলাম পমাাঃ আপতয়ার রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩৪৯ 01920932884 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4671 পমাাঃ পসরু পমাল্যা মৃত আব্দুল িক পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১১৮২ 01935205435 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4672 পমাাঃ কানদর পমাল্যা পমাাঃ আবুল কালাম পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩১৬ 01941963228 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4673 পমাাঃ পদানলনা খাতুন পমাাঃ বাবু পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৭১ 01954538386 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4674 পমািাাঃ রাপিলা পব ম পমাাঃ ইপিস পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২২১ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4675 খাপদজা লাবলু পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ২৬৯৩০১৪৬৯৫৬৯৮ 01914731187 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4676 পমাাঃ বাবলু পশখ মৃত আনলক পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৯১১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4677 পমািাাঃ িবুরা পব ম পমাাঃ নবীর পিানসন ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৯০৬ 01957028841 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4678 পমাাঃ আপমনুর রিমান ফ. পমাাঃ পসািরাফ ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৯৪৪ 01936022816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4679 পমাাঃ পসপলম পশকদার পমাাঃ িায়দার পশকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৭৭১ 01708322625 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4680 পমাাঃ কুটি পময়া পশখ মৃত িাচু পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২১১ 0199223843 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4681 পমাাঃ লাল পময়া পমাাঃ আনয়ন উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কাওড়া 1 বাপলপদয়া 5516621608040 ১৭২৭৯১০৩২০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4682 পমাাঃ আবু পশখ মৃত প ািাল পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৯০১ 01936022816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4683 পমাাঃ খসরুল পশখ পমাাঃ রতন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০০০০৩০ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4684 পমাাঃ সাইফুল পশখ পমাাঃ বাবন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১০৩০ 01927488396 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4685 পমাাঃ সুলতান পশখ মৃত জনয়ন উপিন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১০৩৪ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4686 পমািাাঃ রুপবয়া খাতুন পমাাঃ িাপলম পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৫৯ 01918696921 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4687 পমাাঃ সুমন পময়া পমাাঃ শুকুর পময়া পুরুষ কৃপষ কাওড়া 1 বাপলপদয়া 5516621608109 ১৭৮৭০৬৭০৬০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4688 পমাাঃ দুলাল পশখ মৃত পরাকমান পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৪৮৪ 01936631691 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4689 পমািাাঃ লাবনী সুলতানা পমাাঃ সাইফুপিন মপিলা গৃপিনী কাওড়া 1 বাপলপদয়া 5516621608112 ১৭০০৫১৭৫৫৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4690
পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম 

পমাল্যা
মৃত অপিদার রিমান পমাল্যা পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৪৬৭ 01920297377 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4691 পমাাঃ পমলন পবশ্বাস পমাাঃ আবু সাইদ পবশ্বাস পদনমুজুর চর বড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৫৭৪ 01992333644 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4692 পমাাঃ রসুল পময়া পমাাঃ শপফউিীন পমাল্যা পদনমুজুর প ািালপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৭৫২ 01944837109 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4693 পমাাঃ আমজাদ পবশ্বাস মৃত পফলু পবশ্বাস পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৭০৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4694 পমাাঃ নজরুল ইসলাম পমাাঃ আপতয়ার পমাল্যা পদনমুজুর চর বড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৭০৫ 01992333644 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4695 পমাাঃ বাকী পময়া মৃত আয়নপিন পদনমুজুর চর বড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৪৯২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4696 পমািাাঃ জািানারা পব ম পমাাঃ িাইফুর রিমান পবশ্বাস পদনমুজুর চর বড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৫৯৪ 01914648605 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4697 পমাাঃ পিকুল পময়া পমাাঃ আলস্নাদ খাঁন পদনমুজুর চর বড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৭০১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4698 পমাাঃ রানশদ পমাল্যা মৃত আবু সাইদ পমাল্যা পদনমুজুর চর বড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৪৭১ 01738143326 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4699 পমািাাঃ পলিা খাতুন পমাাঃ রতন পশখ পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ১৯৮২৫৫১৬৬২১০২০৮৩৬ 0199029480 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4700 পমাাঃ জালাল পমাল্যা পমাাঃ িানরজ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৩২০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4701 পমাাঃ কুদ্দুস মন্ডল মৃত িারম্ননর রপশদ মন্ডল পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৭৭০ 01735606239 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4702 পরপজয়া পব ম পমাাঃ প ালাম পিানসন পমাল্লা মপিলা গৃপিনী কাওড়া 1 বাপলপদয়া 5516621608046 ১৯৩১৬৭৬১২৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4703 পমাাঃ প কু পমাল্যা মৃত আাঃ লপতফ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০০৮৪ 01959812021 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4704 পমাাঃ জহুরুল িক মৃত রতন পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৬০ 01989617572 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4705 িানজরা পব ম আপজত পমাল্লা মপিলা গৃপিনী কাওড়া 1 বাপলপদয়া 5516621608150 ১৭৪৯৬৭৩৬৯০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4706 পমাাঃ ইকলাজ পমাল্যা মৃত বাপরক পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৭১৭ 01930208390 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4707 পমাাঃ শািাদৎ পশখ মৃত পতায়াজুপিন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৪৬২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4708 পমািাাঃ নুরুন্নািার পমাাঃ িান্নু পময়া পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯০৬ 01768042921 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4709 পমাাঃ রপবউল ইসলাম মৃত আব্দুল বারী পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৪৩ 01768042921 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4710 পমািাাঃ পরখা পব ম আবু বক্কার পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০০২৩ 01929077407 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4711 পমাাঃ কাবুল ফপকর পমাাঃ িত্তার ফপকর পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯০৭১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4712 পমাাঃ মুকুল পময়া মৃত মকবুল পিানসন জমািার পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৮৬ 01910682701 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4713
পমাাঃ আকরাম পিানসন 

পমাল্যা
মৃত িাপফজুর রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩৮৬ 01980453951 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4714 পমাাঃ আলম ীর সরদার পমাাঃ নওনশর সরদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৮৯৪ 01936241560 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4715 পমাাঃ ততয়াব আলী পমাাঃ আবুল পিানসন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৫৭২৫২০৬৩৭৬ 01990541543 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4716 পমািাাঃ িার ীনা পব ম পমাাঃ সানিব আলী পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২৪০ 0199029392 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4717 পমািাাঃ সাপফ পব ম মৃত আবুল পিানসন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩০৪১ 01990541543 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4718 রাপশদা পব ম পমাাঃ িাপফজার সরদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৪৮৩ 01971206968 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4719 লুপচ পমাাঃ বাদশা পময়া পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩১৫১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4720 পমাাঃ ইকরামুল মৃত পমাপমন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৬৩৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4721 মন্টু পময়া মৃত ইব্রাপিম পমাল্যা কৃপষ বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া 5.51662E+12 01983338167 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4722 পমািাাঃ িপবরন পমাাঃ সহুবার পবশ্বাস পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৯৭৪ 01960060038 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4723 পমাাঃ আবু সাইদ পশখ মৃত পমাসনলম পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৩০৫ 01964963387 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4724 পমাাঃ আবু সাইদ কাজী মৃত আবু জাফর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২৮৫ 01980919808 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4725 িাপববুর রিমান শামছুর রিমান পশখ পুরুষ কৃপষ পঘাষপুর 9 বাপলপদয়া 19715516621000000 ১৩০৭২১৫১১২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4726 সানিব পমাল্যা মৃত আাঃ মানলক পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭১১ 01932925616 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4727 পমািাাঃ তহুনরান পনিা আিেদ পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫১০৭ 01920201714 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4728  পমাাঃ পসািা  পময়া পমাাঃ ওিাব পমাল্লা পুরুষ কৃপষকাজ চরচািাতলা বাপলপদয়া ৩৩০৪৩০২৭৪২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4729 মমতাজ পব ম মৃত আলতাফ পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭১০ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4730 পমািাাঃ নািার খাতুন পমাাঃ বাদশা পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫১৩৬ 01992923976 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4731 ফপকর প ালাম মিোদ মৃত পমাকাররম পিানসন ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৬৫৭ 01912628264 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4732 মুনজুর পমাল্যা পমাঙ্গল পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭১২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4733 পমাাঃ অপিদুল ইসলাম মৃত সশপরফুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ চরবড়পরয়া 7 বাপলপদয়া 5516621619501 ১৪০৭৮২০৮১৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4734 িাপসনা পব ম মৃত জপলল সরদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭৭৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4735 পমাাঃ পিকুল পময়া পমাাঃ আল্লাদ খান পুরুষ কৃপষ চরবড়পরয়া 7 বাপলপদয়া 5516621619701 ১৪০৫৪৬০৮২৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4736 পমািাাঃ জানিদা পব ম পমাাঃ আবু সাইদ মপিলা গৃপিনী চরবড়পরয়া 7 বাপলপদয়া 5516621619682 ১৯৬৬৯৭০৩৯৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4737 পমাাঃ রইচ পবশ্বাস মৃত আব্দুল মানলক পুরুষ চািাতলা বাপলপদয়া 5516621610448 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4738 আব্দুর রাোক পময়া মৃত রজব আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃপষকাজ চািাতলা বাপলপদয়া 5516621610405 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4739 আব্দুর রউফ পমাল্যা মৃত আজানির পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭৪৫ 01980919794 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4740 পমাাঃ টুকু পময়া শামনিল পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩০৬৮ 01957028841 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4741 পমািাাঃ কপিনুর পব ম পমাাঃ কালাম খান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৭৪৭ 01931823918 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4742 পমািাাঃ রীনা িার ীন পমাাঃ আপশকুর রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫১২১ 01921728413 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4743 আনলয়া পব ম পমাাঃ জািাঙ্গীর পশকদার পদনমুজুর শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৭৫৮ 01916061909 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4744 পমাাঃ ইবাদত খান পমাাঃ লুৎফর রিমান খান পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬০৯৬ 01766131033 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4745 পমািাাঃ ময়না খাতুন পমাাঃ পসপলম মৃধা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮২২ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4746 পমাাঃ কানসম আলী পমাাঃ আওয়াল পিানসন পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৭১ 01799131033 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4747 পমািাাঃ রাপশদা পব ম পমাাঃ প াকন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২৭৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4748 পমািাাঃ নাসপরন জািান পমাাঃ ফনত মামুদ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ১৯৯১৫৫১৬৬২১০২০২৭৭ 01763638563 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4749 ফপরদ পমাল্যা মৃত কাঞ্চন পমাল্যা কৃপষ লক্ষীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৩৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4750 পমািাাঃ আনমনা পব ম আিেদ পমাল্যা পদনমুজুর শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৫০ 01766131033 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4751 পমািাাঃ পরনবকা পমাাঃ শুকুর পশকদার পদনমুজুর শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৬৬৩ 01944836566 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4752 পমাাঃ বাকা পময়া মৃত প ালাি পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৯০২ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4753 পমাাঃ আইয়ুব আলী মৃত আব্দুল বাপরক পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৩৪৫ 01966961734 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4754 পমাাঃ দাউদ আলী পমাাঃ আলী আিেদ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ১৯৮২৫৫১৬৬২১০০০০১৩ 01920637632 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4755 পমাাঃ ফয়িাল আজম পমাাঃ  াওছুল আজম পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৯৩৯ 01924281883 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4756 পমাাঃ পরয়াজুল পসপলম পশকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৪৯৫ 01924281883 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4757 পমাাঃ পজল্লাল কাজী মৃতাঃ আলতাফ কাজী পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৫৮৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4758 পমাাঃ ওমর আলী মৃতাঃ আলতাব পিানসন পমাল্লা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৪৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4759 পমাাঃ শুকুর আলী মুিী পমাাঃ পসািরাব আলী মুিী পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩৩৩ 01939122309 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4760 শওকত আলী মৃত সরাফত আলী পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১১৯৯ 01916101983 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4761 পমাাঃ িান্নান পশখ মৃত সালাম পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫৩৬৮ 019139121965 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4762 পমািাাঃ চান বড়ু মৃত িানসন উপিন পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩০৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4763 পমাাঃ সুজন পময়া মৃত আকুল  পময়া পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ১৯৯৩৫৫১৬৬২২১০০০০৮৭ 01926607714 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4764 পমাাঃ পসপলম পশকদার মৃত ওিাব পশকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৪১৪ 01942201257 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4765 পমািাাঃ নাপসমা পব ম ইমারত ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১১৬৪ 01794221208 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4766 শাপন্ত িদ পবশ্বাস মৃত পনরািদ পবশ্বাস পুরুষ চাপবন র বাপলপদয়া 5516621611003 1305499480 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4767 পমাাঃ মুকুল পমাল্যা মৃত মানজদ পমাল্যা পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২১৬০ 01980418329 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4768 পমাাঃ মপিয়ার পমা্ল্যা মৃত িনলমান পমাল্যা পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২২১৮০ 01981095925 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4769 তসয়দ বালাম আলী মৃত জনাব আলী পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২০০৮ 01926953733 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4770 পমািাাঃ শাপিদা পব ম তসয়দ ইসরাফীল আলী পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২২২৪ 01786097335 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4771 পমাাঃ জামাল পশকদার পমাাঃ িায়দার পশকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯২৫৫১৬৬২১০০০০৮৮ 01924281883 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4772 পমািাাঃ পবউটি আরা পমাাঃ জামাল  পমাল্যা পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৩১৭ 01926953733 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4773 পমাাঃ মুক্তার পশখ  পন পশখ পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১০৭৪ 01926395373 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4774 পমািাাঃ লাকী পব ম পমাাঃন জহুর ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১০০৮ 01956139396 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4775 জুপলয়া ইয়ািপমন পমাাঃ শামীমুল ইয়াসপমন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৫৮ 01946422085 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4776 পমাাঃ সানিব ফপকর পমাাঃ নপবর পিানসন ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৫৬৪ 01957028841 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4777 পমাাঃ রাপকবুল ইসলাম পমাাঃ আব্দুস সালাম পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ১৯৯৪৫৫১৬৬২১০০০০৩০ 01918610396 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4778 পমাাঃ চাদ আলী কাপজ বাবন আলী কাজী পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫২৭৭০৫১৩০০০৬ 01918610306 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4779 পমাাঃ জাফর মৃত প ালাম নবী পুরুষ কৃপষ পিা  কলমধারী 4 বাপলপদয়া 5516621613710 ১৭৭৮১৭০৪৬৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4780 পমাাঃ ততনয়বুর রিমান পমাাঃ পসপিকুর রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২১৩ 01920637632 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4781 পমাাঃ এরশাদ আলী মৃত িনলমান মীর পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৪৯১ 01992648565 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4782 পমাাঃ জামাল মৃত িানদক পিানসন পুরুষ কৃপষ পিা  কলমধারী 4 বাপলপদয়া 5516621613780 ১৮৪৬৪৮২১৪৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4783 পমািাাঃ িঙখী খাতুন পমাাঃ সুরত পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৩৩৮ 01794218394 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4784 দপবর জুমািার িানমম জুমািার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৯৯৪৫৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4785 পমাস্তফা পবশ্বাস মৃত আাঃ লপতফ পবশ্বাস পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮১৪১ 01794218394 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4786 আশরাফুল ইসলাম আবু পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৭০৩ 01935205729 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4787 পমাাঃ দুলাল পশখ পমাাঃ বাদল পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১০৩ ১ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4788 পমাাঃ বাদশা পময়া মৃত িামাদ পশখ পুরুষ কৃপষ পিা  কলমধারী 4 বাপলপদয়া 5516621625399 ১৭১০৭৮৬৮২৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4789 আসমা খাতুন এনানয়ত খান পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৪৮৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4790 শািানারা পব ম মৃত পমাতানলব পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৩৬২ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4791 পমাাঃ আাঃ  ফফার পমাল্যা মৃত নুর পমািােদ পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭০৭২ 01931236048 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4792 পসিাব উপিন ফুলপময়া পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ১৯৮০৫৫১৬৬২১০০০০২৩ 01718994571 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4793 আাঃ শুকুর িানরজ পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ১৯৫৩৫৫১৬৬২১০০০০০৩ 01718994571 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4794 আিাদুোমান আাঃ রিমান পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬০১০ 01718994571 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4795 আবু তানলব পমাল্যা পমাসনলম পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৯০৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4796 আনিার পমাল্যা মৃত নীল পময়া পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৯৬৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4797 পমাাঃ উজ্জ্বল ফপকর পমাাঃ আলতাব ফপকর পুরুষ কৃপষ পনখড় িা া 4 বাপলপদয়া 5516621614789 ১৩০১৩৪২১৫৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4798 আাঃ রিমান মৃত নানজম পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৯৫৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4799 তসয়দ তুষার আলী তসয়দ আক্তার আলী পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮০৮৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4800 পমাাঃ আিাদ পমাল্যা নুরনমািােদ পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ১৯৯১৫৫১৬৬২১০১৭৪০১ 01998991210 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4801 পমনিদী িাসান পল ন পময়া পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ২০০৩৫৫১৬৬২১০১৯০৬৮ 01928300544 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4802 পমাাঃ প ালাম পিানসন পমাল্যা মৃত ইমান উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পনখড় িা া 4 বাপলপদয়া 5516621615077 ১৬৪০১৮৩৮৮৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4803 তসয়দ আলী মৃত আপমর পিানসন খা পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৪৪৪৭৩ 01934728759 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4804 ইকরামুল পময়া িত্তার পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ১৯৮৬৫৫১৬৬২১০১৯২৯৩ 01955785487 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4805 পমাাঃ রপবউল ইসলাম মৃত পমাাঃ নুরুল ইসলাম পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ২৬৯৪৮০৯২১৪০০৮ 01994457281 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4806 জুনয়ল পমাাঃ টিপু পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ২০০১৫৫১৬৬২১০১৯০৬৫ 01928300544 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4807 মপনরুল ফুলপময়া পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৮৩৮৮ 01944643803 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4808 পরপজয়া খাতুন আবুল বশার পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮২৬২ 01928843744 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4809 আব্দুল্লাি আল মামুন পমাাঃ প াাঃ পমাস্তফা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮২৫৭ 01928300544 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4810 পসপলম খান আাঃ কানশম খান পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৪৬ 01776528163 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4811 জািাঙ্গীর পশখ মৃত ফজলু পশখ পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৬২৯ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4812 পমাাঃ পিরু জুমািার মৃত প ালাম রব্বানী জুমািার পুরুষ কৃপষ পনখড় িা া 4 বাপলপদয়া 5516621615046 ১৭৫৮০৬২৬৩৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4813 সুপফয়া পব ম পদনলায়ার পিানসন পদনমুজুর বাপলপদয়্ ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৩৫৫ 01944643803 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4814 পমাাঃ রমজান পমাাঃ আজ ার পদনমুজুর বাপলপদয়্ ০৬ বাপলপদয়া ২০০১৫৫১৬৬২১০১৯১৬০ 01928300544 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4815 পমাজাপিদ পমাল্যা মৃত আফিার পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৩ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4816 পমািাাঃ পনিারন পনিা পমাাঃ পনফাজ উপিন পশখ মপিলা গৃপিনী পনখড় িা া 4 বাপলপদয়া 5516621614967 ১৭৫৬০৮৬৯৫৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4817 পমাাঃ আকুব্বার পমাল্যা মৃত আাঃ িাপকম পমাল্যা পদনমুজুর শ্রীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫২৯৬ 01723645839 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4818 পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম পমাাঃ িালাম পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১১৫১ 01918660396 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4819 ফারুক পমাল্যা মৃত আফসার পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৮ 01923077633 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4820 পমািাাঃ নুরজািান পব ম িাপববুর রিমান পশখ পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ১৯৫৮৫৫১৬৬২১০০০০০২ 01952486524 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4821 পমািাাঃ পজনলখা পবপব পমাাঃ মকবুল সরদার মপিলা গৃপিনী বড়পরয়া 8 বাপলপদয়া 5516621621719 ১৩০৪৫০২৬১০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4822 পমািাাঃ িাপসনা খাতুন আপলম পবশ্বাস পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৪৮৯ 01725072515 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4823 পমাাঃ আবু বক্কর মৃত পমাাঃ আবুল বাশার পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া 6 বাপলপদয়া 2406637898 ১৭৫৬৮৩৭৯৫৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4824 পমাাঃ মাপনক পময়া পমাাঃ সানিব আলী পুরুষ গৃপিনী বাপলপদয়া 5 বাপলপদয়া 4606257378 ১৮৭১৬৭৫৯৬১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4825 পমাাঃ রুনবল িাসান পমাাঃ জালাল উপিন পুরুষ কৃপষকাজ বাপলপদয়া বাপলপদয়া ৭৩৪১১১৭০৪৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4826 ওিাব তালুকদার মৃত পমরাজ তালুকদার পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৮৯ 01725072515 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4827 তপববার মৃধা মৃত িদরপিন মৃধা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১০৬৬৪৩২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4828 আয়ুব আলী মৃত জয়নাল পিানসন পমাল্রা পদনমুজুর বাপলপদয়া ৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮১৮৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4829 ইউনুচ মৃধা আলতাফ মৃধা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭১৬৩ 01917077302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4830 জপরনা পব ম আপবর পিানসন পদনমুজুর বাপলপদয়া ৫ বাপলপদয়া ১৯৭৯৫৫১৬৬২১০০০৩৯১ 01766131033 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4831 লুৎফর পমাল্লা আপমনপিন পমাল্রা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৮৩ ১ 01928468525 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4832 পমািাাঃ পবনদনা পব ম পজন্নাত পমাল্লা পদনমুজুর বাপলপদয়া ৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৩৬৮ 01928468525 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4833 পমািাাঃ পজসপমন আিাদ আলী পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬৩৭৪ 01725073252 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4834 কামাল পিানসন জনবদ পমাল্লা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৫২৭ 01924973302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4835 রুপবয়া পব ম মপতয়ার পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৮৭২ 01849618332 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4836 মপতয়ার পমাল্যা মৃত পনজাম পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৩২৩১২ 01729528979 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4837 পনরািদ পবশ্বাস মৃত িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া 2 বাপলপদয়া 5516621610868 ১৭২৯৭১৪১০৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4838  ারপত পবশ্বাস অমনরশ মপিলা গৃপিপন মঙ্গলিা া 2 বাপলপদয়া 5516621610945 ১৭৯২১৮৮৮২১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4839 পজািনা পজয়াউল পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৬১ 01704859063 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4840 মিানন্দ পবশ্বাস মৃত কাপলিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ মঙ্গলিা া 2 বাপলপদয়া 5516621610887 ১৭৮৮০৫৬৬২৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4841 ওিাব মৃধা সনলমান মৃধা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭৮৪৫ 01999715388 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4842 পমািাাঃ মপনরা খাতুন পমাাঃ নুনরাল পশথ পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮০৭০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4843 পমাাঃ নুর পিানসন পমাল্যা মৃত মুনসুর পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৭০৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4844 পমাাঃ আক্কাচ সরদার মৃত মপতয়ার রিমান সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৭৪৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4845 পমাাঃ সাইফুর রিমান মৃত আাঃ জপলল পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৮৫ 01920759558 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4846 পমাাঃ ইউনুচ পমাল্যা মৃত আনলক পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৮৮ 01913994715 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4847 পমাাঃ জালাল উপিন পমাাঃ পমাকনিদ পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৪৯ 01980923652 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4848 পমাাঃ টিটুল পশখ পমাাঃ শামনিল পশখ পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০০৮০ 01912969835 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4849 পমািাাঃ ঠান্ডা পব ম পমাাঃ আবুল বশার পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৮৯ 01931262568 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4850 পমাাঃ আবুল কানশম মৃত িামাদ পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৯০৮ 01992923881 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4851 পমাাঃ ফপিয়ার রিমান মৃত মনয়নপিন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২৬৬ 01961630712 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4852 পমাতানলব পমাল্যা মৃত আপজমপিন পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৩২ 01952596073 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4853 পমাাঃ কামাল পিানসন মৃত সানদক পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৭৪৮ 01931823918 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4854 পমািাাঃ নাপিমা পব ম পমাাঃ িাপব পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২২১ 01929272742 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4855 পমািাাঃ পিনলনা পব ম মৃত মুন্নু পশখ পদনমুজুর  মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৩০৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4856 আাঃ রিমান পমাল্লা মৃত জপমর পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৬১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4857 পমািাাঃ রপশদা পব ম মৃত জপলল মৃধা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ১৯৩৮৫৫১৬৬২১০৩১৩২৫ 01946541247 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4858 পমািাাঃ পিনা পমাাঃ নুর ইসলাম পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫১৭ 01946591566 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4859 লাকী পব ম মৃত আবু বক্কার পশখ গৃপিনী মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া 5.51662E+12 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4860 শিীদ পমাল্যা মৃত আওয়াল পিানসন পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৪৫৩৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4861 নওনশর সরদার মৃত মপতয়ার রিমান সরদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৩৯ 01946591566 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4862 পমাাঃ মুকুল পিানসন পমাাঃ আপমর পিানসন পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৭৬ 01929589671 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4863 পমািাাঃ শুকুরন খাতুন পমাাঃ মুকুল পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৪৪১৭১৭৭১৫১৪৬৩ 01992727142 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4864 পমািাাঃ নপবরন পনিা পমাাঃ আিেদ পশকদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৩১৩ 01966304891 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4865 পমাাঃ শপিদুল ইসলাম পমাাঃ বজলুর পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২৫৯ 01924117726 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4866 পমািাাঃ রাপশদা পমাাঃ িাপমদ পশখ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২৩৯ 01932995616 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4867 পমাাঃ মাফুজার রিমান পমাাঃ চান আলী পশখ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২৯২ 01932995613 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4868 পরানকয়া পমাকতার মপিলা গৃপিনী মঙ্গলিা া 2 বাপলপদয়া 7806263728 ১৮৬০৬৮৫৪৫৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4869 পমাাঃ মুপজবার রিমান খা মৃত পমনির খা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৩৯ 01721054127 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4870 পমাাঃ চুন্নু পশখ পমাাঃ আপমর পশখ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৪০ 01947852085 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4871 পমাাঃ ওপলউর রিমান প ালাম পমাস্তফা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৩৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4872 পমাাঃ প ালাম নপব মৃত ইমানপিন পশখ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৮০২ 01992866892 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4873 পমাাঃ মপনরুল ইসলাম আাঃ রপিম সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ১৯৮৯৫৫১৬৬২১০০০০৬৩ 01998491265 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4874 আবজাল সরদার মৃত মপতয়ার রিমান সরদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৩৬৮ 01946561566 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4875 রানবয়া পবিম পরন্টু সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১০৩ 01992332895 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4876 পমাাঃ চুন্নু পমাল্যা পমাাঃ আিাদুোমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৩৪৫ 01919479029 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4877 পমাাঃ পমজানুর রিমান ফুলপময়া পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ১৯৮৫৫৫১৬৬২১০০০০২২ 01980510612 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4878 পমািাাঃ ঝন ডা পমাাঃ বাকা পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১০২৭৮৫৩ 01963257088 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4879 পমািাাঃ মপরয়াম পব ম পমাাঃ শপরফুোমান পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪০৫৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4880 পমািাাঃ পমপচরন খাতুন পমাাঃ পলয়াকত মৃধা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮১০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4881 পমাাঃ পল ন পময়া িানসম আলী পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৫৬১ 01992668565 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4882 পমািাাঃ আঙ্গুপর পব ম মৃত জপলল ফপকর পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৫৮৩৮১৭ 01765195472 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4883 পমাাঃ রপবউল ফপকর পমাাঃ বাপক ফপকর পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৮২৪ 01917112445 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4884 পমাাঃ শুকুর পমাল্যা মৃত জনয়নপিন পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৬৪১ 01992867797 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4885 পমাাঃ িাপমদ পময়া মৃত িাপফজার পমাল্যা পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৫১৬ 01987363330 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4886 ওপিদুল ইসলাম আবু সাইদ পমাল্যা কৃপষকাজ চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া 19915516621000191 01966970393 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4887 পমাাঃ বািারুল ইসলাম পমাাঃ িান্নু পবশ্বাস পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ১১৯৬৫৫১৬৬২১০৩৩৪৬৯ 01710786942 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4888 পমািাাঃ িার ীনা পমাাঃ আপমর পিানসন পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৪৬১ 01710786942 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4889 আিাদ আলী পমাাঃ আওয়াল পমাল্যা পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬ ১৯২৯৫ 01910665386 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4890 মননায়ারা পব ম আকুব্বার মপল্লক পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৭১৮ 01950798720 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4891 পরশমা পব ম শািাজািান পময়া মপিলা গৃপিনী বড়পরয়া 8 বাপলপদয়া 5516621621279 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4892 আবু সাইদ পমাল্যা মৃত পমাবানরক পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৮৮৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4893 পমলন পবশ্বাস আব্দুল শুকুর পবশ্বাস পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩০৩৫ 01934944448 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4894 বাবলু খান মৃত কদম আলী খান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৬১৫ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4895 পমাাঃ ফকরুল ইসলাম মৃত আবুল পিানসন সরদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৪০ 01946591566 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4896 কামরুল ইসলাম আাঃ রপিম সরদার পুরুষ কৃপষ মাইজিাড়া 9 বাপলপদয়া 1028293080 ১৯১৩৭২৫৯৯১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4897 পমািাাঃ পজাস্না খাতুন পমাাঃ মামুন পমাল্যা পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৬০০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4898 সুপফয়া পব ম পমাাঃ আাঃ রউফ জমািার পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৫২ 01918935854 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4899 পরখা িার ীন আাঃ বাপক সরদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৮৩৮ 01920882138 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4900 পজসপমন পমাাঃ বানয়পজদ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০২৫১ 01941964062 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4901 পমািাাঃ পসপলনা পব ম ফুলপময়া পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১০৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4902 পমািাাঃ পশফালী খাতুন পজল্লুর রিমান পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৬২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4903 পমাাঃ জালাল পমাল্লা মৃত িানরজ পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৬৯০ 01916102050 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4904 বাদশা সরদার আাঃ রাোক সরদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯২৫ 01995626899 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4905 মপনরা খাতুন মৃত পিয়াকত সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪০৭৬ 01938689674 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4906 পমাাঃ পলয়াকত সরদার ইমান আলী খন্দকার পদনমুজুর প ািালপুর ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২১৭১ 01965438225 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4907 ইপিস পশকদার পমাাঃ আাঃ িাপকম পশকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১৫৯৯ 01778530111 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4908 পমাাঃ কানশম পমাল্যা পমাাঃ আকুব্বার পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১১৫৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4909 পমাাঃ মাফুজার পমাল্যা ইস্তানির পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭২৩৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4910 বাবন পমাল্যা মৃত আবুল পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৭৫৩২১ 01986909869 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4911 পমািাাঃ রওশন আরা মৃত বািাজপিন পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৭০৪ 01947270602 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4912 পমাাঃ ইউসুফ পশখ মৃত আপিরপিন পশখ পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৭১৫৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4913 পমাাঃ শপিদুল পমাল্যা মৃত রিমান পমাল্যা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৪৩২১৪ 01718994571 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4914 পমা; আকবার পমাল্লা মৃত িক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ মাইজিাড়া 9 বাপলপদয়া 5516621624389 ১৯২৩৮৭৪০৬৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4915 পমাাঃ উসমান পমাল্যা মৃত আফিার পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৯২ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4916 সপঞ্জত কুমার রায়া নপলনী কান্ত রায় পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৫৪১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4917 পমাাঃ মপনরুোমান মুন্নু পমাাঃ মপমনপিন পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯০১৪ 01915424987 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4918 পমাাঃ িারুন পমাল্যা মৃত আাঃ িক পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৭৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4919 পমাাঃ আিাদ নুর আলী পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৩২১৩৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4920 পমাাঃ আবু সাইদ পমাল্যা মৃত পমাকনলজ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৬২২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4921  াপজ শািাদত পিানসন মৃত  াপজ লাল মািমুদ পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৭৪০  01736797879 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4922 িাপসনা পব ম মৃত পতাতা পময়া পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৫২ 01736797879 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4923 মপজডনা পব ম পমাাঃ আপবর পিানসন পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৬ 01982452653 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4924 িারান চন্দ্র পবশ্বাস মৃত উনিন্দ্রনাথ পবশ্বাস পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৯৩ 01982452653 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4925 পবথীকা রানী সপমর পচৌধুরী পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৪৭০ 01916066225 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4926 সািাদত পমাল্যা জনবদ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৫১৫ 01982452653 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4927 পমাাঃ তপববুর রিমান মৃত আাঃ রপশদ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৬৮৫ 01982452653 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4928 পমািাাঃ পজসপমনয়ারা পমাাঃ আকবার পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ১৯৮৮৫৫১৬৬২১০৩৩৪৭০ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4929 পমািাাঃ শারপমন ইয়াসপমন প ালাম রসুল পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৭৫ 01793436361 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4930 পমাাঃ মান্নান পমাল্যা পমাাঃ মপমনপিন পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮২৭ 01969239637 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4931 পমাাঃ পল ন পমাল্যা মৃত প ালাম পমাস্তফা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৪৩ 019141989965 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4932 পমাাঃ কপবর আিনেদ পমাাঃআপবর পিানসন পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৭৬৪ 01961129984 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4933 পমাাঃ িাসান প ালাম পমাস্তফা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০১৩৬ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4934 পমািাাঃ সাপবনা পব ম পমাাঃ ইপিস পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৩৯৭৩ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4935 পমাাঃ িনলমান পমাল্যা মৃত আাঃ আপজজ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৫৮ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4936 পমাাঃ মুস্তাক পমাল্যা পমাাঃ মপসয়ার পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৭৩ 01969239637 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4937 পমাাঃ লুৎফার পমাল্যা পমাাঃ আফসার পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৮৫৫ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4938 পমাাঃ পসপিক পমাল্যা মৃত রানশদ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৯৮৪ 01923577387 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4939 প ালাম আক্তার মৃত পমাকনলচ পমাল্যা পদনমুজুর লক্ষীপুর ০৬ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৮৫৭১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4940 পমািাাঃ িার ীনা িাপফজার রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৩৫৪৫ 01964599085 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4941 পমািাাঃ অনলকা পব ম পমাাঃ নুরুল আপমন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৮৪ 01943197237 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4942 পরাকিানা িার ীন পমাাঃ আননায়ার পিানসন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০০৭২ 0192535820 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4943 পমাাঃ আকুল জুমািার পমাাঃ িনরায়ার জুমািার পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৪০৩৪৬ 01943197237 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4944 পমািাাঃ জািানারা পব ম মৃত আনয়নপিন পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯২৩০ 01943197237 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4945 পমািাাঃ পশউপল িার ীন পমাাঃ জপমরপিন পশখ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০৩২৬ 01924973302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4946 পমাাঃ খায়রুল আলম পমাাঃ পদনলায়ার পিানসন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯১৯ 0192716785 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4947 পমাাঃ কউিার পশখ মৃত পমাতানলব পশখ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯১১২ 0192535820 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4948 পমাাঃ জািাঙ্গীর পমাল্যা পমাাঃ িপববার রিমান পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৭১৮ 01965535570 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4949 পমাাঃ ওবায়দুল্লাি মুপি পমাাঃ মুপি সাখাওয়াত পিানসন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬০৩ 01960031449 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4950 পমাাঃ আপনচুর রিমান মৃত পতজন পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯১৩৮ 01710959192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4951 পমািাাঃ পিনলনা পব ম পমাাঃ কউিার পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৮২ 01710959192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4952 প ালাম িবুর পশখ মৃত নাপজমপিন পশখ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৩৯ 01911082799 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4953 পমািাাঃ জানিদা পব ম পমাাঃ আতর পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬২৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4954 পমাাঃ পফনরাজ পময়া  মৃত বাদশা পময়া পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০২৫২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4955 পমািাাঃ পশখা িার ীন পমাাঃ আবুল কালাম আজাদ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬১৮ 017101959192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4956  আনলয়া আাঃ িালাম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পমৌলী 2 বাপলপদয়া 5516621611263 ১৭৪৯৪৩৬০৬১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4957 পমািাাঃ পবউটি পব ম মৃত সাইফুর জুমািার পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৭৩৪ 01934189965 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4958 পমাাঃ পিকুল পময়া পমাাঃ বাদশা পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৭৮২ 01910612955 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4959 পমাাঃ ইপিস পময়া পমাাঃ মুপজবর রিমান পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০২৪৪ 01760792018 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4960 পমাাঃ নাজমুল পমাল্যা মৃত মপজদ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৩৬৩ 01940264541 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4961 পমাাঃ ওদুদ পবশ্বাস মৃত িাসান উপিন পবশ্বাস পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া 5516621610729 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4962 পমাাঃ পতলাম পিানসন মৃত পমাাঃ কালাম পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৫৪৬ 01969803914 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4963 পমাাঃ সািাজান পমাল্যা মৃত কালা পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৫৯৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4964 পমাাঃ কাপবর ফপকর মৃত রপফউপিন ফপকর পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৪২৬ 01946421302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4965 পমাাঃ শাপমম পময়া মৃত আাঃ রউফ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১১৪ 01930795192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



4966 পশপরনা পমাাঃ আপমনুর রিমান পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯০৬৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4967 পমািাাঃ রনমিা পব ম পমাাঃ আবুল কালাম পশখ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯০৬৪ 01924973302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4968 পমাাঃ পদনলায়ার ফপকর মৃত নুরুল িক পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯০৭৮ 01924973302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4969 পমাাঃ কুবাদ পশখ মৃত সপলমউপিন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৫৭৪ 01921917090 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4970 পমাাঃ ওমর পমাল্যা মৃত আফিার উপিন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯১৩ 01710195192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4971 পমাাঃ মুপজবর রিমান মৃত পিসামপিন পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৫৬৩ 01946421302 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4972 পমাাঃ আবজাল খা মৃত দপললপিন খা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬৫৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4973 রাপজয়া খাতুন পমাাঃ প ালাম নপব পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১০৭ 01710195192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4974 পমািাাঃ রাপজয়া পব ম পমাাঃ নুর মিেদ মৃধা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া 5516621620408 ০১৬৮৪৬৫৬০২৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4975 পমাাঃ ইমান সরদার মৃত িানতম সরদার পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৫৩ 01983665880 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4976 পমাাঃ আজ র পিানসন মৃত নুরুল ইসলাম পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৬৯ 01710195192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4977 পমািাাঃ ফনতমা পব ম পমাাঃ আাঃ রপশদ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৭৪ 01928258493 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4978 পমাাঃ ম্ুন্নু মন্ডল মৃত আবুল কালাম মন্ডল পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৪৫২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4979 তাসপলমা আলীম মন্ডল পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ২৬৯৬৪০৫৬৫১৯৬২ 01743970939 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4980 পমািাাঃ পববুল পমাাঃ বাবুল পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০০৪০ 01743970939 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4981 পমাাঃ ওপলয়ার রিমান মৃত মকবুল পিানসন  জুমািার পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৯৮৭ 01710195192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4982 পমাাঃ পলয়াকত পমাল্যা মৃত রানশদ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৩৬৬ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4983 পমাাঃ এনামুল পশখ পমাাঃ ইপিস পশখ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৩৯৫ 01710195192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4984 পমাাঃ আবু সাইদ পমা্ল্যা মৃত আবাঃ মানলক পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৮৯৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4985 পমািাাঃ পশফালী পব ম পমাাঃ ইকবাল পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬২২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4986 পমাাঃ ইমরুল ইসলাম পমাাঃ মিপসন পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০২৩৭ 01953772249 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4987 পমািাাঃ ফজরা খাতুন পমাাঃ আপতয়ার পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০২৭৪ 01756708389 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4988 পমািাাঃ ফপরদা পব ম পমাাঃ কুতুবপিন পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৬৩ 01710195192 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4989 পমািাাঃ জানমলা খাতুন পমাাঃ সাইফুর পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৬৯ 01983648695 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4990 পমািাাঃ সাইমানী পব ম মৃত িানরজ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৭২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4991 পমাাঃ সামছু পমাল্যা মৃত আক্তার পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৩১৫ 01983648695 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4992 পমািাাঃ পমপরনা পব ম পমাাঃ িান্নান পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৩২৬ 01965438026 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4993 পমাাঃ আলীম পশখ মৃত এজানির পশখ পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৪৬৭ 01964915073 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4994 পমািাাঃ পদলজান পব ম পমাাঃননিার উপিন পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৩৪৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4995 পমািাাঃ আঙ্গুর পব ম পমাাঃ রপবউল ইসলাম পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৫৪২ 01983648695 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4996 পরনা পব ম পমাাঃ পশখ মপনর পদনমুজুর পমৌশা ০৩ বাপলপদয়া ১৫৯২০৩৮৮২৪১২৬ 01924559603 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4997 নৃনিন পবশ্বাস পনম ডল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পমৌলী 2 বাপলপদয়া 5516621611179 ১৭২৫৫৫৪৬৬৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4998 পমাাঃ জনয়নপিন পবশ্বাস মৃত  দন পবশ্বাস পদনমুজুর পমৌশা 3 বাপলপদয়া 5525702110942 01986304145 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

4999 পমাাঃ আাঃ সালাম পমাল্লা মৃত জনয়নপিন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৬৩ 01916102050 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5000 পমািাাঃ র্পল পব ম পমাাঃ নজরুল পবশ্বাস পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৭ 01982323486 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5001 পমাাঃ এনামুল ইসলাম পমাাঃ পতলাফ মৃধা পুরুষ কৃপষ পমৌলী 2 বাপলপদয়া 5516621611353 ১৮৯০৬০৮৭৯৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5002 পমািাাঃ ফানতমা পমাাঃ পরাকনপিন পশখ পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৪৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5003 পমাাঃ িাসানুর পমাল্যা নপবর পিানসন পমাল্যা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৮৯২ 01923589644 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5004 পমাাঃ নানয়ব আলী মৃত বাবন পমাল্যা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৮১৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



5005 পরাকসানা আবুল িাসান পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯০৫৫১৬৬২১০০০১৫৩ 01922378641 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5006 পমাাঃ কালাম কাপজ মৃত মপজদ কাপজ পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৭০ 01930752933 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5007 মপনর পিানসন তািােত পমাল্লা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৬৭১৫৮৩৭৪৪৭৪৯১ 01925186988 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5008 পমািাাঃ রুপবয়া পব ম পমাাঃ লুৎফার রিমান পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৮৫৩ 01933846925 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5009 পমাাঃ  ফফার পমাল্যা মৃত পমাক্তার পিানসন পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২০৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5010 আলম কাপজ মৃত মপজদ কাপজ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৯৬ 01931612265 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5011 পমাাঃ ওপলয়ার কাপজ মৃত আিেদ কাপজ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫১২৮ 01960057941 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5012 পমাাঃ সবুজ পময়া পমাাঃ সপিদ পময়া পুরুষ কৃপষ পমৌলী 2 বাপলপদয়া 19935516621000100 ১৮৮৭৮৩১৬৮৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5013 পমাাঃ পমাস্তফা পবশ্বাস পমাাঃ নুরুল পবশ্বাস পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৪৬ 01939121580 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5014 পমাাঃ রইচ পময়া মৃত সামছুর রিমান পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৫ 01961169037 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5015 পমািাাঃ শির  ানু পমাাঃ সাইদ পমাল্যা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৮ 01961169037 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5016 পমাাঃ পরজাউল পশখ মৃত িানরজ উপিন পশখ পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৭১ 01980750501 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5017 পমাাঃ সানিব আলী মৃত ইিাক পবশ্বাস পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৫৩ 01939419431 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5018 পমািাাঃ আন্না খাতুন পমাাঃ কামরুল পমাল্লা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ১৯৯১৫৫১৬৬২১০০০১৭৮ 01965413466 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5019 পমাাঃ আপজজার রিমান মৃত িানরজ উপিন পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৬৬ 01961169037 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5020 পমািাাঃ পরানকয়া মৃত মপতয়ার কাজী পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৯৬৮ 01946591246 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5021 নপবর সরদার মিপসন সরদার পুরুষ পমৌশা বাপলপদয়া 5516621613170 1409555311 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5022 বুলবুল আিনমদ পমাাঃ খাইরুল ইসলাম পুরুষ পমৌশা বাপলপদয়া 5516621613226 1722214400 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5023 পমাাঃ মান্নান পমা্ল্লা মৃত আপদলপিন পমা্ল্লা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৪১ 01936624334 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5024 পমাাঃ আবুল কানশম পমাাঃ ওিাব পমাল্লা পুরুষ পমৌশা বাপলপদয়া 5516621612958 1798612031 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5025 অচ ডনা অধীকারী মৃত আনন্দ অধীকারী পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৮৮ 01946561246 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5026 পমাাঃ নুরুল পবশ্বাস মৃত  দন পবশ্বাস পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১৪৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5027 পমাাঃ ইসলাম ফপকর মৃত মুন্তাজ ফপকর পুরুষ কৃপষ পমৌশা 3 বাপলপদয়া 5516621612871 ১৯৬৯২৫৮৭৪৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5028 পমাাঃ িাত্তার পমা্ল্যা পমাাঃ আতাির পমাল্যা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৭২ 01995624869 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5029 পমাাঃ ধলু পমাল্যা মৃত আপজত পমাল্যা পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৫৬৫ 01998691708 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5030 পমাাঃ আক্তার সরদার মৃত পমাকানিি সরদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৩৩৪ 01966394891 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5031 পমাাঃ প াকন পমাল্যা পমাাঃ সুলতাব পমাল্যা্ পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২৫৫ 01990293992 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5032 পমািাাঃ সুপফয়া পব ম পমাাঃ মপজদ সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪০৯৬ 01934811035 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5033 পমাাঃ সপলম সরদার পমাাঃ আমজাদ সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৯৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5034 পমািাাঃ জানমনা পব ম পমাাঃ দুলাল সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪১২৮ 01994457859 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5035 পমাাঃ জালাল সরদার পমাাঃ পলাকনাথ সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ২৬১৭২৩৯১৭৭৯০৩ 01928293324 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5036 পমািাাঃ পিনলনা পব ম পমাাঃ চুন্নু পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০২৪৩ 011965413648 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5037 পমাাঃ প ালাম রসুল পমাল্যা পমাাঃ নুর ইসলাম পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০১৫৩ 01965413648 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5038 পমাাঃ বশার পমাল্যা মৃত আাঃ রপশদ পমাল্যা পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০২৫৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5039 পমাাঃ নানয়ব আলী আলী আিেদ পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫৪৮৯ 01916614833 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5040 লাখু সরদার মৃত আকবার সরদার পদনমুজুর পঘাষপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৫৩৮ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5041 টুকুল সরদার পমাাঃ  নপবর সরদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২১৮৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5042 খাপদজা পব ম মৃত পমাক্তার পিানসন পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৮২৪ 01716857940 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



5043 পমাাঃ পমজানুর রিমান আলী আিেদ ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ১৯৬৫৫৫১৬৬২১০০০০০৩ 01916614833 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5044 আাঃ রপশদ মন্ডল মৃত আওয়াল মন্ডল পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৬৯৬ 01966961723 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5045 মপজডনা পব ম পখারনশদ মন্ডল পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৬৭২ 01962448736 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5046 পমাাঃ মুকুল মপল্লক মৃত ওিাব মপল্লক পুরুষ কৃপষ পমৌশা 3 বাপলপদয়া 5516621612866 ১৪০৫৭৭০৪১৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5047 পমািাাঃ মপজডনা পব ম মৃত শপিদুল মপিলা গৃপিনী পমৌশা 3 বাপলপদয়া 5516621613191 ১৮১৭৩৪৪১৯৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5048 পমাাঃ পসপলম পশকদার মৃত মজনু পশকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৮৩৪ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5049 পমাাঃ লালপময়া পশখ মৃত িানসন উপিন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩২৮০ 01942946293 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5050 পমাাঃ পসনকন পশখ মৃত আাঃ আপজজ পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৫৪৮৭ 01913261525 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5051 পমাাঃ ওয়াপলউর রিমান পমাাঃ িাপববুর রিমান পমাল্লা পুরুষ কৃপষ যশপুর 9 বাপলপদয়া 5516621623924 ১৭৫৮৬৩৫৮১৯ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5052 সুরপত সাোদ মুপি পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২২৬২৮ 01985961793 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5053 পমাাঃ ততনয়বুর রিমান আাঃ সালাম সরদার পুরুষ কৃপষ যশপুর 9 বাপলপদয়া 5516621623997 ১৯২১৯৪৪৩২৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5054 পমাাঃ পখারনশদ তালুকদার মৃত ফানজল তালুকদার পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩০৭০ 01977028841 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5055 পমাাঃ মকনলছুর রিমান মৃত আাঃ িাত্তার পমাল্লা পুরুষ কৃপষ যশপুর 9 বাপলপদয়া 5516621623920 ১৮৯৩১৯৪১৯৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5056 আন নািার ইমরান পিানসন সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬৪৩২১৩ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5057 পমািাাঃ আপখরন পনিা মৃত  পন পমাল্যা পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৫৮৫ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5058 মিাত্তাব পশখ মৃত লাপিয়া পশখ পুরুষ কৃপষ লক্ষীপুর 6 বাপলপদয়া 5516621618582 ১৯৪৫৪১২১৯২ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5059 পমাাঃ বাবুল সরদার পমাাঃ তারা পময়া সরদার পুরুষ কৃপষ শ্রীপুর 5 বাপলপদয়া 5516621616622 ১৭১৮৭৪৫৮৪৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5060 পমািাাঃ রুমানা পব ম পমাাঃ কাবুল সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৬৯ 01770280928 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5061 পমাাঃ ইমারত সরদার মৃত ওয়াদুদ সরদার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৪১৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5062 পমািাাঃ নািার পব ম আাঃ রিমান পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৬০৬ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5063 পমাাঃ নজরুল ইসলাম পমাাঃ সুলতান পমাল্যা পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪২৮৯ 01996236476 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5064 পমাাঃ নপবর জুমািার পমাাঃ িাসান জুমািার পদনমুজুর মাইজিাড়া ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৩২৯ 01931410346 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5065 পমািাাঃ ফানতমা পমাাঃ িাপফজার পশখ মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর 5 বাপলপদয়া 5516621625539 ১৯৯৩৫৮৪১০৭ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5066 পমাাঃ জপলল সরদার মৃত দরনবশ সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৬৪৪ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5067 পমাাঃ হুমায়ন কপবর প ালাম পিানসন সরদার পদনমুজুর যশপুর ০৯ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৪৭৯৯ 01921323315 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5068 পমাাঃ আাঃ িাপমদ পমাল্যা পমাাঃ শপিউপিন পমাল্যা পদনমুজুর চরবড়পরয়া ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৭৬৪ 0193822954 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5069 পমাাঃ আপমর ফপকর পমাাঃ রপফউপিন ফপকর পদনমুজুর িনরকৃষ্ণপুর ০৭ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২০৪৩৬ 01924559603 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5070 পমাাঃ পল ন পশখ পমাাঃ িানসম পশখ পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৪২৫ 01766131733 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5071 পমাাঃ মনা আলী পশকদার পমাাঃ জনবদ পশকদার পদনমুজুর শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২৩৩২৬ 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5072 পমাাঃ সামনসল পশকদার পমাাঃ সামনসল পশকদার পদনমুজুর শ্রীপুর ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৬৪৮ 01944836566 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5073 পমাাঃ জািাঙ্গীর পশকদার মৃতাঃ িাঞ্জু পশকদার পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৫৮৬৬ 01937733896 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5074 পমািাাঃ খাপদজা িার ীন পমাাঃ সামছুল মৃধা পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬১২৬ 01748412275 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5075 আকপলমা জাপকর পিানসন পদনমুজুর বাপলপদয়া ০৫ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৬১২৪ 01748412275 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5076 পমািাাঃ পজনলখা পব ম পমাাঃ িানদকুর রিমান মপিলা িনরকৃষনপুর বাপলপদয়া 5516621619344 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5077 পসািা ী পমাাঃ আফসার পমাল্যা মপিলা িনরকৃষনপুর বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬১৯৩২১ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5078 পমাাঃ ফুলপময়া পশখ মৃত আব্দুস সামাদ পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া 5516621620928 01939682087 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5079 পমাাঃ পল ন আাঃ রাোক পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া 19905516621000000 01939672087 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5080 পমাাঃ আাঃ বাপক পশখ পমাাঃ আাঃ মানলক পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া 5516621621554 01936631691 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5081 পমাাঃ জাফর মৃত প ালাম নবী পুরুষ কৃপষ বাপলপদয়া 5 বাপলপদয়া 5516621615849 ১৮৮৫৭১৭৭৪৮ পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭



5082 পমাাঃ শপফজপিন পশখ মৃত পখয়াল উিীন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৯ বাপলপদয়া 5516621623597 01917696283 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5083 পমািাাঃ িপবরন পমাাঃ আাঃ রিমান পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া 5516621621402 01923874066 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5084 পমািাাঃ আনপজরা পব ম পমাাঃ জাপিদুল ইসলাম পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া 5516621621269 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5085 পমাাঃ মসনলম ফপকর মৃত পসরাজ ফপকর পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া 5516621621650 01931262767 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5086 পমািাাঃ পলপি খাতুন পমাাঃ ইউনুচ পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৮ বাপলপদয়া ৫৫১৬৬২১৬২১২৭০ 01936022084 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5087 পমাাঃ মুরাদ মৃধা মৃত পসনকন মৃধা পদনমুজুর বড়পরয়া ৯ বাপলপদয়া 5516621621213 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5088 পমািাাঃ পরমা িার ীন পমাাঃ আিাদ পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ০৯ বাপলপদয়া 5516621620891 01932925816 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5089 পমাাঃ টিটু পশখ মৃত মঙ্গল পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৯ বাপলপদয়া 5516621622563 01797089914 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5090 পমাাঃ ফুলপময়া পশখ   মৃত জনয়ন উপিন পশখ পদনমুজুর বড়পরয়া ৯ বাপলপদয়া 5516621621214 01797089914 পমাাঃ রতন পশখ ০১৯১৮৮২২০৮৭

5091 আপতয়ার আপমর পিানসন পুরুষ শ্রপমক বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৬১৬৩ 01701818630 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5092 প ানলবর আাঃ ওিাব পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৬৮৪ 01782096009 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5093 রপজনা জদন জমািার মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ২৬৯৪৮০৭৬১৪২২৪ 01867006618 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5094 লাপক খাতুন আব্দুর রপসদ মপিলা পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী 5516610562853 01756215802 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5095 ইয়াকুব আফতাব পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৫৬৯ 01986613474 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5096 জািাঙ্গীর আবু বকর পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ২৮২৭২০৬৬৪১৮১৮ 01741865533 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5097 শারপমন কাবুল পময়া মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০০৫ 01953342629 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5098 সুপজৎ কুমার পবশ্বাস িনরন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ চরধুলনজাড়া ৬ বাবুখাপল 4170156071 ১৭৯৫০৬৭৭৩০ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5099 আমজাদ আাঃ খানলক পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫২৩১ 01927893419 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5100 আপজম উপিন খপলল পশখ পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৩৬১ 01815111731 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5101 মপফজ মৃত মপমন পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৩৬৫ 01780939662 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5102 িাপবব আাঃ সামাদ পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৪১৪৫৮ 01929669864 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5103 কুটি পময়া আবু সাঈদ পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫১২৫৪৪ 01759769781 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5104 আাঃ ওিাব নওনসর পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৮৪২ 01933186669 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5105 আাঃ ওিাব মৃত িবদুল পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫২১৮ 01911678483 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5106 আাঃ বাপর পতজারত পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫২৭৩ 01710786954 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5107 বক্কার আনিার উপিন পুরুষ শ্রপমক বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৬০৭ 01961969709 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5108 ইপিস মৃধা আাঃ রপশদ পুরুষ শ্রপমক বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৬০৩ 01770234538 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5109 জয়ফুল পনিা রম্নসত্মম আলী মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৮৬ 01882623843 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5110 পকরাম ফপকর রম্নকমান পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩২০ 01705230968 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5111 ওদুদ পশখ লাল চাদ পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৯৩৩ 01714302869 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5112 বক্কার সানকন আলী পুরুষ শ্রপমক সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮৪৩ 01982584333 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5113 আশরাফ আক্তার আলী পুরুষ শ্রপমক সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০০৭ 01766985571 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5114 পসকারম মপির উপিন পুরুষ কৃষক সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩২১ 01710786954 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5115 রনকয়া িাশমত মপিলা গৃপিনী সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৯৯৩ 01961615020 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5116 আলতাব রম্নকমান পুরুষ শ্রপমক সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৬৯৮ 01741865615 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5117 পিানসন মানজদ পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৮২৪ 01780446895 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5118 আাঃ কুদ্দুস বদন ফপকর পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৯০৯ 01755108164 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5119 আাঃ ওিাব িদন ফপকর পুরুষ শ্রপমক পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২৭৫ 01948988113 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5120 রুব্বান আসমত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫৪৪৭ 01736346699 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5121 আলতাব আনময় উপিন পুরুষ শ্রপমক পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৩৬৫৪৮ 017780446895 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5122 পরজাউল ইসলাম িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫০১১ 01627713531 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5123 পসপিক  পসানাউলস্নাি পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৮৫২ 01736346699 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5124 সুলতান আিাদ আলী পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫৮৫৪ 01863715282 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5125 পশরাজ সরদার আাঃ আজীদ পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৫৭২ 01935634391 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5126 লাল পময়া আাঃ জপলল পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪০২ 01756238089 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5127 িনরায়ার আনয়ন উািন পুরুষ শ্রপমক সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩৪৩ 01753711758 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5128 মপনরুল মুপজবর পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৮০৩ 01935032649 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5129 আাঃ শুকুর আাঃ মপজদ পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৮৪২ 01911379247 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5130 সামছুর রিমান পতারাফ পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৪৮২ 01995624520 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5131 লুৎফর পমাল্যা মৃত িানকন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮৬৮ 01774928662 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5132 কুলছুম পবপব লুৎফর মপিলা পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫২৯৪ 01954662604 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5133 ইমারত পিানসন পনয়াল উপিন পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৬১৩ 017855422485 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5134 আঙ্গুর পব ম মৃত আকুল পিানসন মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৩৩৯ 01710786954 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5135 ইনিার পশকদার বাপক পশকদার পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০০৫ 01706328675 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5136 িানলিা খাতুন পরজাউল মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬২১৮ 01928171928 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5137 শুপশল কুমার মৃত অপধর দাস পুরুষ শ্রপমক বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩৬০ 01722653496 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5138 সুপফয়া পব ম ছুরমান মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬২৩৪ 01928171928 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5139 পমািােদ আলী মৃত নুরম্নল পিানসন পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৩২৮ 01756238646 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5140 আয়সা পব ম িানসম পশখ মপিলা পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৯২৯ 01925590339 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5141 জািানারা পব ম মুপজবর পশখ মপিলা গৃপিনী মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪৯২ 01759314313 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5142 সাফুজার পশখ মপজদ পশখ পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫১০০ 01937719003 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5143 শাপিদা পব ম জহুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৪৩৯ 01911379247 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5144 কুদ্দুস পমাল্যা আপরফ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪৮০ 0185818754 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5145 আয়সা খানলক মপিলা গৃপিনী পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৫৮২ 01741967167 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5146 পমানিান আাঃ রাোক পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫৪৭৮ 01992458169 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5147 আকরাম পবশ্বাস আকবর পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩৬৬ 01920193546 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5148 চায়না পব ম ইসারত মপিলা গৃপিনী সুলতানপস 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২৮৪ 01925522167 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5149 মঞ্জু পশখ আবুল পশখ পুরুষ কৃষক সুলতানপস 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮১৯ 01756995585 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5150 আলী পরজা জপলল পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪৮৬ 01756238089 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5151 পিানসনয়ারা খাতুন ফুলপময়া পমাল্যা মপিলা পকরী ন র ৯ বাবুখাপল 8252838084 ১৭৪০৫৪৮১১৭ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5152 নানয়ব পশখ িানসম পশখ পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮৪৪ 01925522167 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5153 ফপরদ পশখ তানির পশখ পুরুষ ব্যবসা সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩১৮ 01925522167 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5154 িারুন মৃধা পরাকমান মৃধা পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৩৬৫৪২ 01775088734 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5155 পমাননায়ার পিানসন সামাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫১১১ 0176686218 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5156 অপলয়ার রিমান পদলাল উপিন পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫০৯০ 01941270095 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5157 মপিয়ার পদলাল উপিন পুরুষ  যান চালক পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৬৮৩ 01739242266 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5158 মজনু পময়া প ালাম কুদ্দুস পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬০১২ 01755162164 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5159 প য়াস উপিন দাওদার রিমান পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০০৮ 0187118645 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5160 লালবরু বাপরক পশখ মপিলা গৃপিনী মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪৪৭ 01752537116 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5161 নজরুল বপদউপিন পুরুষ  যান চালক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪৭৭ 0187118645 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5162 পরখা পব ম পরজাউল মপিলা গৃপিনী মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬০৭৩ 01732087859 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5163 নুরজািান তানজল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বানশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫২৬১ 01993584295 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5164 রানিন পশখ জহুর পশখ পুরুষ পদনমজুর বানশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬১৫৫ 0177348416 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5165 পমাাঃ শাপিন আাঃ রাোক পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ১৫৯০৬০২১৯৮৯২৯ 01961615020 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5166 পসপলম মপতয়ার পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০৪৯১০ 01937719014 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5167 আবু সাইদ প ালাম নবী পুরুষ পদনমজুর সুলতানপস 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮০২ 01845769846 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5168 শপফকুল ইসলাম আমান  উপিন পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০৪৯ 0176686218 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5169 িানসম পশখ িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৫৭৪ 01911379247 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5170 আকমাল পমাল্যা ইিাক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৫৭১ 0177848487340 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5171 িাননা খাতুন জপসম খান মপিলা গৃপিনী মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৫৫৬ 01911379247 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5172 কুদ্দুস পমাল্যা আপরফ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪৮০ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5173 আবুল পিানসন আসমত পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪০৪ 01955618966 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5174 আপমনুর রিমান লুৎফর রিমান পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৪৮৮ 01860770125 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5175 মুনতাজ আাঃ রিীম পশখ পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬২২৯ 01781024449 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5176 িাসুয়া পব ম মপমন উপিন মপিলা গৃপিনী বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৭৬২ 01982673428 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5177 মাফুজার আাঃ মপজদ পুরুষ শ্রপমক মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪০১ 01766126245 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5178 আপজজার িানিন পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬২৫৫ 01954662604 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5179 ইউনুচ বাপক পশকদার পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩৭০ 01965051020 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5180 আপজজার পমাল্যা জানকর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৪৩৮ 01754098050 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5181 আবুল কালাম িনলমান পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৭১৫ 01758459585 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5182 মুনছুর রিমত খান পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫১৬৮ 0194879857 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5183 রপফকুল লুৎফর পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০১২ 01961129872 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5184 কনা রানী শ্যমলকুমার মপিলা পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৬৫৭ 01710786954 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5185 সুশান্ত পবশ্বাস সা র চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ চরধুলনজাড়া ৬ বাবুখাপল 7320397420 ১৭৫০৯৪২৬১৭ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5186 পমািাাঃ পবনা কানশম মপিলা পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৭৮১ 01969500928 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5187 রুিালী সুলতান মৃধা মপিলা পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৮৬১ 01937719014 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5188 পসািা  পময়া পকাবাদ পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০৫৫ 01937719014 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5189 পজয়ারুল মৃধা অপিদার মৃধা পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮০৪ 01910682713 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5190 চাদ আলী বদর উপিন পুরুষ পদনমজুর মাপিনা ড়া 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬১২৭ 01911379247 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5191 প ালাম নবী নুরম্নল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮০৫ 01745956148 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5192 পিয়ার মৃধা ওপিদার মৃধা পুরুষ পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮৪৮ 01745956148 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5193 পসরাজুল ইসলাম আবু বকর পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৮৬৫ 01710786954 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5194 িানজরা পবপব আইন উপিন মপিলা পদনমজুর সুলতানপশ 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫২৫৪৮৫ 01845769846 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5195 ইউনুস মুন্নাফ পুরুষ পদনমজুর বাঁনশা 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩৯৭ 01710786959 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5196 বািাদুর পশখ তাপির উপিন পুরুষ পদনমজুর পকামরপুর 5 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫০১৭ 01710140965 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5197 পবষ্ণুিদ পবশ্বাস মৃত কাপলিদ পবশ্বাস পুরুষ সুন্দা ৯ বাবুখাপল 5516610557876 ১৩০৬৪৮৯১৮২ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5198 পমাাঃ আরব পমাল্যা আাঃ িালাম পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১০৮ 01751479177 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5199 পমাকানিস পমাল্যা বাদল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১২২৬ 01985011904 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5200 পনতাই পলািার মৃত পবননাদ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৩৯৪ 01700859960 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5201 আনন্দ কম ডকার কানাই পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২২৯৩ 01734445903 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5202 আপজজার পশখ পমাজািার পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১০৪৩ 01985011904 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5203 আয়ুব আলী ইসমাইল পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১১৬ 01964585405 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5204 শািাদৎ পমাল্যা পমামনরজ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৩২ 01964585405 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5205 নাজমুন্নািার জালাল আিনেদ মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২২০৬ 01990227279 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5206 তানির পশখ কামাল পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ২৬১৭৬৯৫১২২০৯২ 01759310555 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5207 িাসান পজতু পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫১৫ 01939595003 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5208 পমজানুর পিানসন শুকুর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০৯৩ 01743546041 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5209 মনয়ন কাজী ইসমাইল পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৫০২ 01963286917 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5210 পমাক্তার পিানসন রিমান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৩৮৯ 01765280941 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5211 ওপিদ পমাল্যা/মাফুজ আাঃ িালাম পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৫৬০ 01766977234 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5212 পসপিক কাজী/ফারুক বশারত কাজী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪৭৮ 01776528209 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5213 আাঃ ওয়াদুদ পমাল্যা কাওিার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৮৯৯ 017101898641 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5214 শপফকুল ইসলাম জপলল খান পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০৮৮ 01989614127 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5215 পতলাম পমাল্যা মহুবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫৩২ 0178522287 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5216 মানজদুল পশখ িাপনফ পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০১৯৯ 01763750152 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5217 শরাফত পমাল্যা িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১০৪ 01753163418 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5218 আরব আলী খানলক কাজী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪৪২ 01759322254 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5219 জপরি পশখ ইসলাম পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪৪৪ 01957252265 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5220 পমাাঃ পসপলম পরজা পমাাঃ িাপফজার পশকদার পুরুষ পশবরামপুর ৯ বাবুখাপল 19935516610000100 ১৭২২৫৬৬৬১২ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5221 ইসিাক পবশ্বাস ঝড়ু পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১২৯০ 01740838256 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5222 রপফকুল ইসলাম জহুরম্নিক পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১২৩৩ 01740546068 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5223 মপচয়ার রিমান আাঃ রপিম পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১০৬০ 01790092527 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5224 িাসান  পমামত্মাজ খান পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৬০০ 01772887373 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5225 িালাম কাজী খপবর কাজী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫২৫৪৫১ 01982322291 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5226 পফলু পশখ িপির উপিন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৫৪২ 01955916168 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5227 আলী পরজা তানলবার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৫৪৭ 01728224889 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5228 তসয়দ রপফকুল আলম রজব আলী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৪২ 017439234895 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5229 পমাকানিস িাপকম পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫২৩১ 01918267835 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5230 আক্তার আলী আপদলপি পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫২১৬ 01952305004 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5231 সানিব আলী রাপরক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৮৫৪২ 01961615232 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5232 প ালাম িনরায়ার নওনশর পিানসন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫২৪ 019255590748 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5233 ওয়াদুদ পসানাউলস্নাি পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২১৪১ 01993558158 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5234 পমািাাঃ পরনিনা পব ম আকরাম মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৮৯১ 01995449819 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5235 পজিপমন নািার সুলাইমান পমাল্যা মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০০৪ 01956447108 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5236 মমতা রানী পবশ্বাস সমীর কুমার পবশ্বাস মপিলা পশবপুর ৯ বাবুখাপল 5516610560646 ১৯৮২৫৯৯৯০৬ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5237 আবু পশখ পকতাব্দী পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৮৯ 01758904450 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5238 পমািাঃ পবউটি/কুদ্দুস কাজী ফপরদুোমান মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪০৩ 01713548312 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5239 মুক্তার পবশ্বাস আপদলউপিন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১২৭৫ 01965051245 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5240 সানলিা পব ম পিতাাঃ পতানফল পমাল্লা মপিলা রায়পুর ২ বাবুখাপল 4170300943 ১৭১৪৯১৬৮৭৯ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5241 জানয়দা পব ম পল ন পমাল্যা মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৯৩ 01925166885 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5242 জাফর পমাল্যা খপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫৮২৪ 01918929766 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5243 আলীম মৃধা প ালাম পমাসত্মফা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৮০৫ 01920938060 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5244 আবুল কানসম আবু িাপনফ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৩৮২ 01963256096 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5245 শপরফুল ইসলাম পমাসনলম পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫৪৮৫ 01762085354 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5246 মপজডনা পব ম খাজা পময়া মপিলা পদনমজুর চুড়ার াতী 1 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৬৮ 0193151118 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5247 পমাাঃ সাইফুল ইসলাম তারা পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫১৪৪৫৫ 01869147693 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5248 পসািরাফ পিানসন আপজবার পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৫৩ 01916210061 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5249 পমাাঃ শািাদৎ পিানসন ইসমাইল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২২৪১ 01985190455 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5250 মপিয়ার রিমান আিেদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৭২ 01984662150 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5251 আনবদ আলী পমরাজ আলী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২০১৬ 01966917948 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5252 উেল পিানসন আক্তার পিানসন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২০২৮ 01743360479 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5253 শুকুর পমাল্যা আপবর পিানসন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৫১ 01759313401 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5254 পতাকানিস মৃধা এজািার মৃধা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪২২ 01776685946 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5255 শিীদ মন্ডল মপজদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২১৮৯ 01744509717 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5256 পমাাঃ সানিব আলী মৃত এবাদত পমাল্যা পুরুষ রামকৃষ্ণপুর ৯ বাবুখাপল 5516610563874 ১৯৮৭০৩৬১৪৯ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5257 পতাজানেল কাজী খপববর রিমান পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪৪৭ 01828350468 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5258 পমািাাঃ নুরজািান পব ম মৃত পতায়াজিী সরদার মপিলা রামকৃষ্ণপুর ৯ বাবুখাপল 19455516642000000 ১৯৯৫৬০৭৭৫১ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5259 প্র াশ চন্দ্র পবশ্বাস অমুল্য পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২২৪৬ 01736180997 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5260 সাইদ কাজী খানলক কাজী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪৭৪ 01995625143 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5261 জাফর পশখ শািাদত পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪৩১ 01779962031 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5262 আপখরন পনিা সানকন পমাল্যা মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২১৫৬ 01779962031 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5263 রপিমা খাতুন ইমান উপিন মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৩৫২৬৪ 01845516348 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5264 িনরায়ার পখারনসদ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৩৫৬৪২ 01845516348 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5265 খপবর জপলল পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১০১৩ 01867003966 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5266 রনমশ মহুরী পধনরন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৩৩৫ 01784376642 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5267 ননরশ মহুরী পধনরন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৩৩০ 01740857984 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5268 মানজদা জামাল মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১২৯৯ 01772322573 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5269 বলরাম পশতানাথ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৮২১৭৬৪৫৩২০৯৩৪ 01774333996 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5270 মপিয়ার রাোক পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২২৭০ 01735425278 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5271 মানলকা/পমাাঃ আলী রাোক মন্ডল মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৬৩৬ 01935032195 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5272 আপমনুর পশখ িাপকম পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৭৫২ 01728890604 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5273 মপনরুল বাপক পশখ পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০১৭ 01798569232 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5274 টিটু কম ডকার শুকুমার কম ডকার পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫০১ 01721757149 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5275 মপিদ পদবনাথ কৃষ্ণ প ািাল পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৩৭৬ 01756897036 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5276 আপকদুল িাপলম পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫৪৮ 01743940980 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5277 ইকতার উপিন আপদলউপিন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৬৮ 01754321056 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5278 জালাল িপববর পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫৪৭ 01983063106 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5279 প াপবন্দ দাস পবমলচন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৪০০ 01795540691 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5280 বাদশা পমাল্যা রজব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৩৫৩ 01753163418 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5281 ফজলুর রিমান মািাবুবুর রিমান পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৩৫৬ 01713967580 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5282 িব্দুলস্নাি পমাল্যা আক্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৬৫৮ 01705159339 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5283 ফুল জান রিমান মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১১৪২ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5284 সাইফুর িালাম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৬১৩ 017101818595 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5285 পসামনসর আাঃ রিমান পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫৫১ 01786664016 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5286 আবু বককর িনরায়ার পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৫৫৩ 01926823879 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5287 শুশান্ত মহুরী শুপশল মহুরী পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫২৪৫ 01762606918 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5288 কামাল পমাল্যা তাইজুপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫৩০ 01750304510 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5289 আল আপমন পশখ ফজলু পশখ পুরুষ মাপিনা ড়া ১০ বাবুখাপল 3720444177 ১৯৩০৬২৪৪৪৬ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5290 আলী আফজাল আমীর পিানসন পুরুষ পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫৮০ 01750304510 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5291 ফুলজান পব ম তাইনজল পমাল্যা মপিলা পদনমজুর চাপলপময়া 9 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৫২৪ 01750304510 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5292 পমাাঃ সুলতান পমাাঃ কওিার পশকদার পুরুষ মদননমািনপুর ৯ বাবুখাপল 19995516610018500 ১৭৬৫০১৪৮২৬ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5293 পমাাঃ ইসলাম পমাল্যা জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৬৯৯ 01883386462 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5294 পমািাাঃ আরপজনা আকতার পিানসন মপিলা পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৬০০ 01748236313 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5295 পমাাঃ শাপিনুর পশখ িত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৩৬৫ 01722063833 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5296 প ালাম মসত্মফা আাঃ আপজজ পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৩৬৯ 01735237003 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5297 জামাল পশখ আনয়ন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৬২৯ 01770371746 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5298 পমািাাঃ পবনু িার ীন পিতাাঃ পমাাঃ ফানয়ক পবশ্বাস মপিলা পকামরপুর ১৫ বাবুখাপল 2820197008 ১৭৩০২৩৯১১৬ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5299 শ্রী পবষ্ণু কমূকার নন ন্দ্রনাথ কম ডকার পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৫৪২ 01710991467 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5300 শ্রী অধীর প ৌপমক িাচু প ৌপমক পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৫৫৪ 01706546203 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5301 শুকন্ঠ মুন্ডা পকষ্ট চন্দ্র মুন্ডা পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৬৩২ 01869254859 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5302 যুপধপির িরলাল পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৭০৪ 01869254859 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5303 পদনবন্দ্রনাথ মুন্ডা খুপদরাম পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৬৩৪ 01954662638 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5304 বাবু পমাল্যা মান্নাফ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৩৪৭ 01941964353 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5305 আকমল পমাল্যা পশরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩০৬০ 0195879801 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5306 আফজাল পমাল্যা খানলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৯৬ 01766577180 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5307 শিীদ পমাল্যা রািাতুল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৭৮১ 01855785358 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5308 পলয়াকত সরদার ওসমান সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫২৩৫ 01944250324 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5309 রাজু পিানসন ইয়াপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০২২৯ 01730253472 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5310 িনলমান সরদার ইজািার সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৮৮ 01780959662 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5311 ময়না পবপব পসাবান মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫৫৯ 01712722369 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5312 টুপন পব ম পমািােদ আলী মপিলা পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৮৫৪ 01971504021 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5313 পবনদনা খাতুন চুন্নু সরদার মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫৩২ 01752487725 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5314 তিপমনা পব ম রপবউল মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯২৯ 01750371884 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5315 প ালাম কুদ্দুস মািামুদ পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩১০০ 01750371884 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5316 আকবার পিানসন রাোক আলী পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৩৮৪ 0198673420 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5317 আাঃ খানলক পরাসত্মম সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫৬১ 01918932915 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5318 গ্যাদা ফটিক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৩৬৫২৪ 01971504021 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5319 পসপরনা আক্তার জপমর পিানসন মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৬৭১০৪৪৩৮৩৬৩২৭ 01915370691 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5320  বনতাষ পবশ্বাস িপরনতাষ পবশ্বাস পুরুষ কুপলিারা ৯ বাবুখাপল 5071841950 ১৭৪৪৯০৪৯৭৮ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5321 শামছু পমাল্যা মান্নান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৭৬৩ 01915370691 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5322 চঞ্চল কুমার পবশ্বাস মৃত জ াধর পবশ্বাস পুরুষ কাওয়ালীিাড়া ৯ বাবুখাপল 5516610558373 ১৭৯২৪২৪৫০৩ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5323 আক্কাচ আলী জপলল সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৫৫ 01918801148 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5324 ইমারত আলী পমাকনিদ সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩০৮৮ 01941265090 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5325 আবু জাফর সরদার আব্দুল িক সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯১১ 01941265020 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5326 পমাাঃ শির আলী আবু বক্কার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩০৪৪ 01771343973 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5327 কালা চাদ ইপিস পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫০১ 01956973171 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5328 পসপলম সরদার মৃত ইজািার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫৮০ 01963514280 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5329 িাসানুর রিমান আাঃ মপজদ পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৭৪৩ 01821742947 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5330 পবপুল কুমার পজাষ্ট পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৬২৫ 01861301748 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5331 পলয়াকত পমাল্যা আজীজ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৮৯৩ 01758989847 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5332 রতন পশখ আাঃ খানলক পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৭৬৭ 01789965208 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5333 প ালাম রসুল পবশ্বাস িাপববুর রিমান পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৮৪৬ 01704646208 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5334 রপিমা খাতুন িানজক মন্ডল মপিলা পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৬৩৫ 01704646208 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5335 পসনকন্দার পশখ সুরাফ পশখ পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৪১৩ 01981173043 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5336 রপবন্দ্রনাথ পবশ্বাস পনতয প ািাল পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৩০৮ 01777504307 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5337 রমজান মান্নাফ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩০৫৮ 01773976470 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5338 শুকুর পশখ দুদু পশখ পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৬৬৯ 01745730990 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5339 আিাদ পমাল্যা আনয়ন উপিন পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৭২ 01735032140 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5340 ইব্রািীম পশখ আনয়ন উপিন পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৭৪ 01959964730 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5341 কপলমুপিন  ফুর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৭২২ 01940034719 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5342 জহুরি ইপিশ মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৭২৬ 01955224421 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5343 কপফল সরদার রিীম সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৫৭১ 01712722369 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5344 কামরুোমান িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৭২৮ 01760115687 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5345 বাবু সরদার আপজজার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৩২ 01827168156 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5346 প ালজান ইব্রািীম পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৯৭৭ 01959964730 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5347 অমৃত মন্ডল মৃত পবজয় মন্ডল পুরুষ কাওয়ালীিাড়া ৯ বাবুখাপল 5516610558385 ১৮৪৫৭২৮৪২০ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5348 পমাসারফ পিানসন ইউনুচ পিানসন পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩০০৩ 01955151998 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5349 রানবয়া পব ম িাপফজার মপিলা পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৩৩০ 01716552046 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5350 আপজজ পমাল্যা িাপমদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৩৫৩ 01920163376 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5351 রুিল আমীন মান্নান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৩৬০ 01705231365 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5352 পবনদনা চুন্নু সরদার মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫২৪ 01792549988 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5353 শপিদুল সরদার আপজজার সরদার পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০০৫ 01792549384 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5354 সানিব আলী খপবর উপিন পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৮৪৩ 01705231365 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5355 পমানমনা শপফ মন্ডল মপিলা পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩১৯০ 01961615231 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5356 রিীম পশখ শুকুর পশখ পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৬৬৪ 01746130946 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5357 রপবউল খান বামনরজ খান পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৮৫৯ 01788555893 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5358 তসয়দা নািপরন িাপমদ মৃধা মপিলা পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৭৭১ 01798044216 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5359 শিীদ পতানফল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রায়পুর 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৩২ 01747454424 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5360 ইমদাদুল নুরম্নল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৮৬৫ 01754804391 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5361 রজব আলী আব্দুল িাপমদ পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৬৮১ 01775533252 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5362 জুমারত খান পমাসনলম খান পুরুষ পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৫৭৮ 01767965577 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5363 ননবলা নজরম্নল মপিলা পদনমজুর বাবুখালী 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৫৯৫ 01755174766 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5364 পমাাঃ আপমরুল ইসলাম পমাাঃ শািাদৎ পমাল্লা পুরুষ আকসারচর ৭ বাবুখাপল 5516610564484 ১৭৬৭৬৮৭৩৭০ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5365 মপিদুল শামনিল পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০৪৪ 01980919454 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5366 আননায়ার আবুল পিানসন পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৬৩৮ 01789965023 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5367 আপতয়ার আপলমপি পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩১৬০ 01789965023 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5368 রাপিলা চঞ্চল মপিলা পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩২১৮ 01836891406 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5369 িাকু পময়া পবশারত পুরুষ পদনমজুর িপরনার্াঙ্গা 3 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩২৭৩ 01750363330 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5370 পমাাঃ ইসরাপফল আকতার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৯৫৩ 01779961182 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5371 পতাতা পশখ আনয়জ উপিন পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৯৮১ 01741865679 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5372 আপরফ পমাল্যা বাপক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৭৬৭ 01867006618 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5373 ওিাব মপল্লক পরাকমান মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৬৬৩ 01740354294 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5374 আপনচুর রিমান ওিাস ফপকর পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৮৯৫ 01792150622 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5375 সুজন ফপকর িাপনফ ফপকর পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০২৯৮৭২ 01984868206 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5376 জন ন কুমার পবশ্বাস নন ন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ িাচুপড়য়া ৯ বাবুখাপল 5516610557922 ১৭৭১৭৩৮২১৬ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5377 পমনা শওকত বিিার মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৭৭৯ 01779170942 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5378 তািস কুমার দাস পনতাই চন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯৪২ 01724110379 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5379 ফানতমা পব ম মননাববর মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২০০ 01996578008 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5380 সুমন কুমার  ননষ চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯০২ 01710736311 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5381 নুরজািান আলী পশখ মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৭১৩ 01948928204 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5382 প ালাম রববানী কপরম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২২১ 01727431568 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5383 পসনকন্দার আলী পরাসত্মম খান পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২০৪ 01940034714 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5384 জাপকর পশখ আিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৬৪৮ 01865539521 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5385 আক্তার পবশ্বাস ধলু পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৮৫৪ 01996851590 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5386 সুপফয়া পব ম সািাজািান মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২৯৭ 019257990 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5387 আজাদ পশখ মুনিার পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪০১৫ 01952486490 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5388 শাপিনুর খান পসািরাফ খান পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৮৩৫ 01922798263 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5389 মপিদুল ইসলাম পমাতানলব পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৯১৪ 01770662908 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5390 পমজানুর রিমান বাগু পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৫১৫ 01868182691 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5391 শুকুর পমাল্যা পসরাজ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০২৮ 01922446749 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5392 তিন কুমার পসংি রনজীত কুমার পসংি পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯৮৪ 01784127833 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5393 আপতয়ার রিমান/পজািরা মুপজবর রিমান পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৬২৮ 01725152335 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5394 পতাকানিস মৃধা রানসদ মৃধা পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৫২০ 01771989840 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5395 রপবউল ইসলাম বাপক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮০৯ 01771989840 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5396 শিরা খাতুন পজবলুর রিমান মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯৩০ 01776668510 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5397 মপজডনা কালাম পশখ মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫১২৩১১ 01776668510 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5398 মিববর পশখ আপজত পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৪২৫ 01747188251 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5399 রপশদ পশখ আবু িাপনফ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৭০৯ 01754633658 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5400 বরু পবপব মপমন উপিন মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪১৬২ 01754633058 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5401 জপলল পশখ/মাজু পবপব জববার পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫২৮৫ 0172150622 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5402 ঠান্ডু পবপব/আল ী িানকন পমাল্যা মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৮৫২ 01792150622 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5403 ফুলজান পনিা জপলল পশখ মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪১৭১ 0198303946 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5404 পচয়ারি পনিা আনলক পশখ মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪১৭০ 01714302995 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5405 পফপল পব ম শামনিল মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২৭১ 01720661921 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5406 রপফক খান মামন উপিন পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৮৫০ 01720661921 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5407 ফনতমা খাতুন ওসমান খান মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৩৭৩ 01714302952 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5408 শপরফুল ইসলাম জাফর পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০১৭৫ 01761549589 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5409 শান্ত সরকার পকষ্ট িদ সরকার পুরুষ ধুলনজাড়া 6 বাবুখাপল 5516610550754 ১৭২৮৫২৮১০৯ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5410 সুবলা সরকার পিতাাঃজ ধারা িালদার মপিলা ধুলনজাড়া 6 বাবুখাপল 4620287955 ২৯৩৩০০৭১ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5411 শপিদুল ইসলাম মপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯৫৪ 01941964635 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5412 পনলচান নইমপিন পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৬২৫ 01952305491 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5413 আবুল কালাম ইয়াকুব পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪৩০৫ 01753151792 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5414 আমজাদ খান লাল মািমুদ খান পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৯৬৬ 01983533969 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5415 প ালাম রববানী পমাসনলম পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৮২৭০৪ 01937719015 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5416 পসরাজ আাঃ রিমান পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৯৬৫ 019614538 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5417 মাসুদ আপজজার পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৫৪৮৫ 01967552561 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5418 িপরমল কুমার পদনবন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৯২৪ 01795434845 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5419 নজরুল ইসলাম িালাম পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯৬২ 01742610280 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5420 রনমন্দ্রনাথ ভুনিন্দ্র নাথ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩৯৪৫ 01742610280 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5421 পবজয় পমত্র মপননমািন পমত্র পুরুষ ধুনপচয়া ৮ বাবুখাপল 3270263241 ১৭৩৪৪৯৫৭৩৫ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5422 ইউসুফ পশখ আযুব পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪১১৭ 01795540666 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5423 পরনিনা িাপফজার মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪০৭৭ 01910682715 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5424 রুনিাল ফপকর সুরাফ ফপকর পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪০১২ 01944837381 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5425 দাউদ পশখ পমাজািার পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৫৪৩ 01868261095 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5426 আলম িানতম পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪১১৬ 01759313679 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5427 শাপিদুল আপবর পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪০৬৭ 01960059741 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5428 িপবর পিানসন আকুববর পুরুষ পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৮৫৪ 01728843669 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5429 িাপচনা পসপিক মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 4 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৮৭৪ 01731244751 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5430 আমজাদ লাল খান পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭২০৬ 01766969648 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5431 আনারুল সদু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০২২ 01954836662 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5432 ওিাব জমািার জাপমর পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৩৫১ 01776818230 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5433 আতর আলী পসানাউলস্নাি পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭২০৮ 01740867536 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5434 আবু িাপনফ সািাবুপিন পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫০০০১০ 01748913776 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5435 পসামনসর  পসানাউলস্নাি পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৯৭৫ 01748913776 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5436 কামরুল পশখ রজব আলী পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৩৩৯ 01787764393 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5437 কাবুল পমাল্যা মপতয়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৮৪৮ 01787361522 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5438 পমািাাঃ কাকালী খাতুন পিতাাঃ কবীর খান মপিলা দাপতয়াদাি ১৪ বাবুখাপল 2847640170 ১৭৮৬০৭০৮৫১ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5439 আমীর পিানসন আওয়াল মৃধা পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭২৭৭ 0174891377 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5440 পমািাাঃ আননায়ারা পব ম পমাাঃ সাইফুল ইসলাম মপিলা ডুমুরপশয়া ৫ বাবুখাপল 5516610560891 ? পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5441 কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল পধনরন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৬৬৯ 01752067364 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5442 অপুব ড কুমার অপনল কুমার পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৯৭৮ 01756528958 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5443 সঞ্জীবন তবরা ী ননরন্দ্র তরা ী পুরুষ চুড়ার াপত ৭ বাবুখাপল 7320159010 ১৯৬৯৮৬৯৯৪৬ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5444 পমাাঃ আিাদ খা পমাাঃ রতন খা পুরুষ আকসারচর ৭ বাবুখাপল 5516610551268 ১৯৩৬২৬৭৭৯০ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5445 মাপিম পমাল্যা িনরায়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৫১৮ 017778435532 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5446 পফনরাজ পশকদার জপলল পশকদার পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৩৮ 01744436603 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5447  পমাজাম ফপকর বাদর ফপকর পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৬১৯ 01778435532 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5448 ফজলুর রিমান চাদ আল পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৩১ 01701818585 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5449 জহুর পশখ িাপনফ পশখ পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৩২ 01728574383 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5450 মপনরুল পশকদার রাোক পশকদার পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৫৭৫ 01728574383 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5451 দুদু খান পমনির খান পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৯৪ 01857809748 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5452 জািাঙ্গীর আলম িাঞ্জু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৮৭ 01855115432 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5453 মনয়ন পমাল্যা জদন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৬৫ 01857707689 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5454 সাইফুল ইসলাম মানলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৫৭ 01727891580 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5455 পশানয়দ আলী মানলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৪০৯ 01911673057 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5456 ইকারুল ইসলাম বুধই পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৭৭ 01740059775 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5457 িারুন পমাল্যা িপমর উপিন পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ২৬১১৮৪২৫৯৯৩১৫ 01745730068 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5458 িাপফজার মানলক পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৫৭ 01740059775 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5459 পল ন পশখ রপফক পশখ পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৭৬ 01770646878 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5460 খানলক পশখ ইয়াপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৪১৬ 01857707689 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5461 আবু সাইদ মপতয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৩২৪২০ 01956447100 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5462 মপনরুল পমাল্যা ওিাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০১৬১ 01982585846 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5463 কপবর পিানসন রানসদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৪৮ 01925714132 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5464 মুরাদ আলী পশরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৫৪ 01739841889 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5465 মুপজবর রিমান মপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৪০১ 01957171075 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5466 আপজজ পমাল্যা আপলম উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৫২৪ 01779962015 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5467 আব্দুর রিমান পমামনরজ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭২৩১ 01747247485 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5468 সনপজৎ কুমার প ািাল সরকার পুরুষ পদনমজুর িা বাপড়য়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৭০৫ 01931048670 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5469 রামপ্রসাদ শ্যামচাদ রায় পুরুষ পদনমজুর িাড়ুয়ারকুল 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০০০০০২১ 01785504925 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5470 পবষ্ণুিদ পবশ্বাস পবন্দাবন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর িাচুপরয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৯১৬ 01776556663 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954



5471 িানদক পমাল্যা আপদল উপিন পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮০৭৮ 01730492792 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5472 নপবর পিানসন আকমল ফপকর পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৬৪ 01858312127 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5473 জাফর পমাল্যা প ালাম রসুর পুরুষ পদনমজুর িা বাপড়য়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৭৩১ 01878809878 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5474 িাপস পব ম মুপজবর মপিলা পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪২৩ 01750304510 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5475 মুস্তাক মুপি আপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৪১ 01987450257 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5476 রামপ্রসাদ শুমু্ভনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ফনলাপশয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৫৩৬ 01778990945 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5477 পচত্ত রঞ্জন পবশ্বাস শুমু্ভনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ফনলাপশয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৫৩৫ 01778990945 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5478 শ্যমল সরকার কাপতডক সরকার পুরুষ পদনমজুর ফনলাপশয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৫৫৫ 01778990945 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5479 মুপজবর রিামন প ানলবার রিমান পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৮২ 01735426122 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5480 িা ল দাসী পপ্রয়নাথ পুরুষ পদনমজুর ছুন্দা 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৮৪১ 01759344253 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5481 প্রসান্ত পবশ্বাস শুনশন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ছুন্দা 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৮৮০ 01759344253 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5482 পমািাাঃ লাপখ পব ম পিতাাঃ রইচ পশখ মপিলা বাবুখালী বাবুখাপল 7770172836 ১৭৮৬৬১৮৮১৩ পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5483 অপশত কুমার জ িন্নথাত পঘাষ পুরুষ পদনমজুর ফনলাপশয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৯৯০ 01759344253 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5484 ফুল পবপব আব্দুর রপসদ মপিলা পদনমজুর িা বাপরয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪২৯৪ 01934724454 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5485 আপমনুর রিমান চাদ আলী পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৮৮৯ 01740407900 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5486 প্রল্লাদ কুমার অপনল কুমার পুরুষ পদনমজুর িাচুপরয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৭৯৮ 01953343589 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5487 ভুষন কুমার পূি ড চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর ফনলাপশয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৯৮১ 01753193936 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5488 তসর ী পব ম িপববর মপিলা পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪২৪ 01839275480 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5489 জামাল পিানসন জালাল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৩৪ 01728698867 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5490 আলম পমাল্যা িানদক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৪৩২ 01982673423 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5491 কপবর পিানসন ওনিদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৩৯৬ 01884346468 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5492 কুরবান িনরায়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৫১৯ 01752110816 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5493 পনিারুন পনিা পসর আলী মপিলা পদনমজুর রামকৃষ্ণপুর 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮০৩০ 01953908942 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5494 পবষ্ণিদ পবশ্বাস উনিন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর িাচুপরয়া 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭৯১৬ 01953908942 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5495 ঝন ডা পব ম কানয়ম আলী মপিলা পদনমজুর দাপতয়াদাি 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪১৬৪ 01915457028 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5496 মপজডনা পব ম খাজা পময়া মপিলা পদনমজুর চুড়ার াতী 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৬৮ 01793709194 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5497 মুপক্ত পবশ্বাস প্রদুযত পবশ্বাস মপিলা পদনমজুর চুড়ার াতী 6 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৪২৬১ 01793709194 পমাাঃ আবুল বাশার 01710786954

5498 প্রশান্ত রায় মৃত পপ্রয়নাথ পদনমজুর চুড়ার াপত ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২৬৩ 01832463306
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5499 সপমরন পবশ্বাস  নজন্দ্রনাথ পবশ্বাস “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২৬৬ 01727584590
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5500 সুধাংশু পবাঃ মৃত শাপমত্মরাম “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩২০৫ 01832446023
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5501 অতীশ পচৌধুরী অপশত পচৌধুরী “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১০৯৭ 01929265325
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5502 যুপদপির মৃত অপনল পুরুষ পদনমজুর
চুড়ার াতী

1 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১০৪৮ 01743997723
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5503 কাপন্তিদ পবশ্বাস মৃত পকনরান পবাঃ “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১০৮৪ 01762556033
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5504 সনদশকাজী সািাজউপিন পদনমজুর চুড়ার াতী 1 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৪২৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5505 আপলম পশখ মৃত বানির পশখ “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৯৫ 01945113948
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5506 মানজদ পশখ কানিদ পশখ “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৮৯ 01914500892
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5507 পখাকন পশখ ইসলাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১০৯০ 01868090795
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5508 কামরুল কাজী বাপরক কাজী “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৪৫ 01962407177
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5509 আপতয়ার কাজী মৃত ওপলমুোমান “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩৪৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5510 সবুর মৃত রওশন কাজী “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৪২৭
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5511 পজামারত সদ ডার মৃত ইমারত “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৪১০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5512 পবদুযৎ পবাঃ ভূষি চন্দ্র পবাঃ “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২৭০ 0196316229
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5513 সুশীল পবাঃ  াপশ্বরাম চন্দ্র পবাঃ “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২২৪ 01735425416
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5514 অপলতা মন্ডল পিতাাঃ অমৃত পবশ্বাস বাপিরচর ৪ বাবুখাপল 9120483657 ১৭৭৯১৭০২০৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5515 পমঠু রায় মৃত কৃষ্ণিদ রায় “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১০১৬ 01760786974
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5516 পরনিনা পব ম আমজাদ “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৪৩৪ 019183365985
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5517 অপূব ড পচৌধুরী অপশত পচৌধুরী “ “ ১ বাবুখালী
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5518 রমনী তবরা ী পনতাই তবরা ী “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৩০২ 01781390046
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5519 পমািাাঃ শ্যামলী পব ম পিতাাঃ পমাাঃ জুমারত খান বাবুখালী বাবুখাপল 5520170845 ১৭০০৬৪৬৫০২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5520 শ্যামলকাপন্ত পসন মৃত িপরিদ পসন “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২১২ 01959402247
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5521 প ািাল তবরা ী মৃত অপনল তবরা ী “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২৮৯
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5522 পিনমলা পব ম সানদক “ “ ১ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৪২৮ 01735275148
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5523 সপিদ পমাল্যা িারুন পমাল্যা পুরুষ
বিলবাপড়

য়া
বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৭১ 0198363720

পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5524 পমাসারফ পিানসন মিরম পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩২৪০ 01794221408
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5525 উেল কুমার পবশ্বাস পজনতন্দ্র নাথ পবশ্বাস চুড়ার াপত ৭ বাবুখাপল 2370146983 ১৭৭২৭৩১৩৭৮
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5526 পমাাঃ ইকবল পমাল্যা জব্বার পমাল্যা চালপময়া ৪ বাবুখাপল 9120366258 ১৭৭০৬৪৬৮৭৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5527 লক্ষী রানী প্রমথ রানী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৯১৫ 01757778207
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5528 অঞ্জলী রানী পদনতন চন্দ্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১১৬২ 01868090300
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5529 সুকামত্ম পবাঃ লক্ষী পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৯৫৪ 01680401145
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5530 রঞ্জি পবাঃ কাপলিদ পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৭৩ 01727224194
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5531 স্বিন কুমার শাপমত্মরাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৮৭০ 01748472848
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5532 অরম্নন পবাঃ  নবন পবাঃ “ “ বাবুখালী 01726824090
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5533 িাজারীলাল মৃত ননরন “ ধুনপচয়া বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬০২ 01786757213
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5534 অঞ্জলী পমত্র মৃত পনম ডল পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৫৭৬ 01766149083
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5535 পমাাঃ নান্নু পশখ পমাাঃ বাগু পশখ দাপতয়াদাি ১৪ বাবুখাপল 3270304532 ১৩১৯৩৯৯২৫৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5536 মুন্দারানী ক্ষক্ষপতষ পবাঃ পুরুষ পদনমজুর ধুনপচয়া 1 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬১২ 01758840033
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5537 সৃপতরানী স্বিন পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৫৭৯ 01722234257
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5538 সুশীল পমত্র মৃত অক্ষয় পমত্র “ কুপলিাড়া বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০০৩২ 01767405743
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5539 ফুলমালা পবাঃ প্রশামত্ম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০১৬০ 01746376778
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5540 কুমানরশ পমত্র মৃত অক্ষয় পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০০৩৪ 01798043125
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5541 মুকুমার পমত্র মৃত জীনতন পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০০৪৬ 01726777328
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5542 আনরামপত পমত্র মৃত জ বন্ধু “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৫২১ 01838279733
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5543 শাপমত্ম পমত্র পবমল পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৫২১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5544 নীলা পমত্র প্রমথ পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০১১৩ 01762484322
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5545 পনম ডলা পমত্র নারায়ন পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০১০২ 01775898981
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5546 সুধাংশ পবাঃ মননাির পবাঃ “ পদনমজুর কুপলিাড়া 7 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০১৬৪ 01850116720
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5547 স্বিন কুমার পবনরন্দ্রনাথ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০০৬১ 01783957800
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5548 পজমরম্নল পমাকাত্তার “ “ বাবুখালী ১৯৯৫৫৫১৬৬১০০০০০০১ 0175509201
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5549 সুধাংশ কুমার পবশ্বাস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০০৭০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5550  নিকা রানী পবধান পবাঃ “ “ বাবুখালী 01982635103
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5551 পদপু রানী অপখল পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৩৯২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5552 পশউপল পমত্র সু াস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৩৯৫ 01954096202
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5553 অপনতা আিন “ কাওলীিড়া বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৩৬৭ 01765599885
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5554 মতন রায় মৃত পনরািদ “
চরধুলনজা

ড়া
বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩২৯৫ 01741544660

পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5555  নজন পবাঃ প ৌরিদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৯৪ 01798024294
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5556 আনন্দ মানলা দুলাল মানলা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৭৫৩ 01789250008
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5557 পমামতাজ পব ম কুদ্দুস পশখ মপিলা ধুলনজাড়া বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৯৫ 0179923891
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5558 রানিলা পব ম শপিদ পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৯২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5559 অঞ্জু সরকার পবষু মন্ডল “ “ বাবুখালী ৩৩১৩০৪৭২৮৭১০১ 01714950978
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5560 রম্নমা পকতডনীয়া প্রপথর পকতডনীয়া “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪২০ 01741544898
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5561 সুতলা পবশ্বাস প াপবন্দ পবাঃ পদনমজুর ধুলনজাড়া 1 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪২৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5562 সন্যাসী পবাঃ জ বন্ধু “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৩৮ 01919458250
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5563 ইসলাম পমাল্যা মৃ পমাসনলম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৭৯ 01957862105
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5564 স্বিন কুমার রায় মৃত পনতাই “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬৩৮
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5565 মপনরুল আকতার “ পদনমজুর ধুলনজাড়া 1 বাবুখালী ১৯৮৬৫৫১৬৬১০০৬২৫৭ 01924754849
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5566 আবু বক্কার পমাাঃ ইসলাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৫৩ 01777928490
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5567 পরিপত ধনঞ্জয় পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৪৫৮ 01743100136
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5568 আজ র আরী পসরাজুল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৭৮৭
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5569 পিয়ারী পব ম মুরাদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৮১ 01957852105
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5570 সুনাই পবপব মৃত আক্কাচ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৭৯৭ 01913729404
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5571 আপলম লষ্কার মৃত সুরাি “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪২৬৭ 01982323819
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5572 রপফকুল ইসলাম জয়নাল পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫২০ 01751865543
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5573 মাপনক রানজন্দ্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬৯৩ 0179368775
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5574 পমািাাঃ সানিরা কুদ্দুস পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৭২ 01946423062
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5575 চায়না খাতুন জং জনাব আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৫৫৮ 01853712749
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5576 বাপরক মসনলম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৫১ 01741865534
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5577 রনবন মানলা রানজন্দ্রনাথ মানলা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬৮৪ 01748959386
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5578 রনমন মানলা রানজন্দ্রনাথ মানলা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬৯৬ 01939628961
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5579 শদীদ পমাল্যা মৃত আজিারম্নল “ “& বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৪৮১ 0173801243
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5580 অকুমার পবাঃ দুলাল কুমার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫৩৭ 01748444585
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5581 বাশুনদব মানলা মৃত নারায়ন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৬৫৬ 01771979620
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5582 রতন পবাঃ দুাঃখীরাম পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৮৪৬ 01734692174
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5583 উপকন্দর পবাঃ মৃত িপরিদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫২৪ 01751109663
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5584 অমাল পবাঃ চন্দ্র কামত্ম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫১৭ 01730690850
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5585 সুকুমার মানলা মৃত ননরাত্তম মানলা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৫১৬ 01791182706
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5586 সনাতন পবাঃ দুলাল পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪২৪৬ 01772133620
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5587 ইপিয়ার পমাল্যা আব্দুল ওিাব “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৭৬১ 01840649737
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5588 ফরিাদ পিানসন আকমল “ ডুমুরপশয়া বাবুখালী ১৯৯১৫৫১৬৬১০০০০২২৬ 01714836143
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5589 ফুরাদ পশখ প ানলবার পশখ বাঁনশা ১২ বাবুখাপল 4655940130 ১৯৬০৭৬৮১১০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5590 আিদুল ইসলাম আব্দুল খানলক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬০১ 01991887513
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5591 পিনপজরা পিতাাঃ আব্দুল রাজু বাঁনশা ১২ বাবুখাপল 5962161997 ১৩১৩২১৪৯২২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5592 আব্দুর রপশদ আফজাল পিানসন পদনমজুর ডুমুরপশয়া 8 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫২১ 0187600317
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5593 পমাাঃ সবুর পময়া আপবর পিানসন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৭৮৬ 01856559642
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5594 লালন মপলস্নক মপমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৭১৯ 01947878456
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5595 আপরফ রমজান আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪১৩৬ 01995051341
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5596 শরীফুল িানচন আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৮৫ 01712922524
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5597 পল ন পশকদার িানচন আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৯৩ 01961039299
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5598 প য়াসউপিন মৃত পকচমত আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৪০২৩৩ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5599 শুকুর আলী পিানসন পশখ পদনমজুর ডুমুরপশয়া 8 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪১৬ 01816642476
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5600 আাঃ রপশদ আমকল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০১৫১ 01879648706
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5601 কপবর পিানসন আপমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৮৫ 01934524380
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5602 ফরিাদ ইসলাম রপফকুল ইসলাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৬১ 017795872945
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5603 রপবউল ইসলাম শপফউিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৬১ 01730691273
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5604 জািাঙ্গীর খান আিমান খান “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৭৫ 01703175588
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5605 নবাব আলী মৃত ওয়ানিল সরাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৭৪ 01799051043
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5606 জুন্নুন আকরাম পিানসন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৭৪৩ 01873003317
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5607 শ্রী পনম ডল কুমার অনাথ বন্ধু সািা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০২৫৮ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5608 সাজু পশখ ঝড়ু পশখ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৫৫ 01949204930
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5609 রপফকুল ইসলাম মধুর মপলস্নক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৯৯০ 01986931679
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5610 পমাাঃ শির আলী লালন মপল্লক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৯৯৭ 01782560457
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5611 সালাউপিন আকতার উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৪২ 01937948152
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5612 সাপিদুল  পকাবাদ আলী “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৪১৪৫ 01789145304
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5613 আজম পশখ আকরাম পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮০৩ 0171352273
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5614 মপনরম্নল ইসলাম বািাজ উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৮২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5615 ওনলমান িাসান জাফর পমাল্যা “ “ বাবুখালী ১৯৮৯৫৫১৬৬১০০০০০০৫৮ 01919956608
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5616 ওপিদ মপলস্নক সানিদ মপল্লক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৯৯৬ 019767075335
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5617 জাপকর পমাল্যা চান পময়া “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০১১৯ 01759319872
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5618 আননায়ারা মুপজবর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৭২০ 0195231038
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5619 আপমনুর রিমান িানদক পমাল্যা পুরুষ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৩০ 0195477879
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5620 নপজর পমাল্যা িানয়ন পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৩০ 01915372169
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5621 আবুল কালাম মপিউপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৯৮ 01725142143
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5622 লা লু মপলস্নক িাচু মপল্লক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮৩৭ 01764626327
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5623 মানলক কপরম পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৩০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5624 আপকদুল ইসলাম ইশারত “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮৪১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5625 সানিরা পব ম লালন মপলস্নক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০২২৪ 01921571232
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5626 শািানাজ পব ম আপরফ মৃধা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৭০৯ 01933185779
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5627 পলয়াকত আলী িানসম আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৮৯ 019925181292
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5628 শািাদৎ পমাল্যা নওনশর পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩২৪ 01995625254
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5629 পবমল পবশ্বাস ব্রজাবাসী পবশ্বাস বহুলবাড়ীয়া ৮ বাবুখাপল 5970403100 ১৯৮৯২৮৯৪০৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5630 এনামুল খান িানসম আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮১৫ 0172163674
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5631 দপবর পিানসন আপমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৮৮ 01724504525
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5632 ততনয়ব আলী এরফান উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৯৪ 01713548319
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5633 আবুল পিানসন পখারনশদ আলম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৫৯০৩ 01917552806
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5634 ফারম্নক কাজী মিপশন কাজী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৩৮ 01763492218
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5635 আাঃ িাপমদ কাজী মিপশন কাজী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৩২ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5636 আবু তানলব আজ র পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৯৪৬ 019295625288
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5637 কপবর পজায়ািডার পমাকানিস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৯৯৩ 01830242336
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5638 জয়গুি সানকন “ “ বাবুখালী 01720204726
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5639 আশরাফুল ইসাঃ িামনিল মপলস্নক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৬৮ 01923577422
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5640 শুকুরি পমাতনলব “ “ বাবুখালী 01987036176
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5641 পনয়ামত পশখ পলাকমান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪১১৩ 01771035691
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5642 আতর আলী আনয়ন উপদদি “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৩৭ 01952413905
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5643 পখাকন চন্দ্র সরকার  ননশ চন্দ্র সরকার ফলপশয়া ৯ বাবুখাপল 551661055528 ১৯৪৮০৫৪২৩৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5644 পসপলম পমাল্যা পমাকানিস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৫২ 01939682905
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5645 মন্নু পমাল্যা রানিন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০১৪৮ 01985951718
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5646 সুলতাব পনয়ামত “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৯৩ 01752442208
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5647 িলাশ পিানসন রইচ উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৪৪ 01732718124
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5648 রপজনা খাতুন আলীম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৬৮৩ 0175909911
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5649 মািফুজুর রিমান লুৎফার পুরুষ “ বাবুখালী ১৯৯০৫৫১৬৬১০০০০০৮১ 01725575286
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5650 িারম্নন পশখ পিানসন পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৪৪ 01772887371
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5651 বাচ্চু পশখ সামনিল পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৪২৬৩১ 01734026180
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5652 আপজজ পমাল্যা ইসমাইল পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪১২০ 0170707418
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5653 কানদর পমাল্যা মপমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৫৪ 01942552016
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5654 নপজর পমাল্যা ইমান উপদদি “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৯৬ 01921542037
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5655 ফারম্নক মপিউপিন “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৮৬ 01734495873
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5656 শপিদুল ইসলাম িানদক আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৮৫ 01916210137
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5657 বাবলু মুিী আবুল মুিী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫০০ 01766125131
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5658 জািাঙ্গীর আকরাম পিানসন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০২৪৯ 01713915625
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5659 পসানিল পশখ রমজান “ “ বাবুখালী ১৯৮৮৫৫১৬৬১০০০০০৬৬ 0199223868
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5660 সাবু পময়া িানসন আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৬৪ 019474843273
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5661 শপরফুল ইসলাম আকমল পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৬৬ 01770514418
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5662 আননায়ার পিানসন সানিব আলী “ “ বাবুখালী ১৯৮৮৫৫১৬৬১০০০০০১৩ 01789351560
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5663 আপতয়ার রিমান মৃত  ফুর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০৯৬৬ 01713905625
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5664 নজরম্নল ইসলাম তনমুপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩১৯
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5665 ইউসুফ আলী ইব্রাতুলস্নাি “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৩৪ 01757108998
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5666 আিালত পমাল্যা জববার পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩২৭ 01708047641
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5667 খপবর পজায়ািার পমাকানিস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০২০৮
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5668 রূপিয়া পরাখমান মপিলা “ বাবুখালী 01730493380
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5669 আনিার উপিন ঝড়ু পুরুষ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৮৭ 0196617726
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5670 সফর পমাল্যা লালন পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০২৫১ 0199956008
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5671 দাউদ মুিী রাোক মুিী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৪০৪৮২ 0191336916
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5672 িাপফজার আপমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৮৬ 01713548319
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5673 পমাাঃ আলী শপফউপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৪৭ 0199561570
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5674 আিাদ পমাল্যা শমনসর পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৪২ 01782389384
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5675 পজয়াউর রিমান িানসম পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৫৮ 01712606681
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5676 বাবুল পশখ আনয়ন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮৮৫ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5677 নজরম্নল ইসলাম ইমান উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৭৭ 01713548919
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5678 পরয়াজুল  পখারনশদ আলম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭০৭ 01754320278
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5679 পমনিরম্নন পনিা শািাদৎ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৪০৮৭৭
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5680 নািার পব ম শািাদৎ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৪৫ 01797010188
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5681 পখাকন পমাল্যা ইমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৯৯ 01728677045
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5682 আফিার আপজজ পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৯৯
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5683 শ্রী শ্রীধাম পমত্র মৃত কৃষ্ণিদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৬৪৯ 01793405579
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5684 সমনরশ সািা অপখল সািা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫ 01876043317
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5685 মীর আক্কাচ মৃত কানশম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৮২ 01741415176
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5686 রপফকুল ইসলাম কালু পজায়ািার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০১৬৭ 01771343640
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5687 রপফক পশখ আকমল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮৬৮ 01934524764
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5688 টুটুল ইসলাম জাফর ইসলাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪১১১ 01876003317
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5689 আিাদ মুিী পমাজাফ্ফার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮২৬ 01927629836
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5690 মকবুল পিানসন ইমান উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৯৮ 017341991735
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5691 নাজমুন্নািার আবু বক্কার পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৪৩ 01923402535
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5692 ইসরাইল মুিী আাঃ িাত্তার মুিী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪৯৬ 01792549044
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5693 িানতম আলী মৃত কাপবলা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৭০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5694 জািাঙ্গীর পিানসন পবলানয়ত “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৫৩
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5695 জািানারা আাঃ রশীধ পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩৭৫ 01753570567
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5696 সানিব আলী ওয়ানিল পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬২১ 01876003307
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5697 ইয়াদ আলী আবু ফজর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৩৪ 01758840033
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5698 পরকু পময়া আমজাদ “ “ বাবুখালী ১৯৯০৫৫১৬৬১০০০০০৮৪ 0172865349
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5699 পমজানুর ফপকর মৃত ফজলুর রিাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৫৪ 01855146206
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5700 জািাঙ্গীর পমাল্যা মৃত িানতম পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৭৩৯ 01954661577
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5701 মুনছুর আলী পমাতানলব “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৮১৪ 01772217436
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5702 পমাকতার পিানসন মৃত জপির উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৬৪৯
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5703 আপরফ মপলস্নক রানশদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮৩৯ 01751267158
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5704 এবাদৎ পমাল্যা নওনশর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৩২৯ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5705 শুক্লা সািা পমশ সািা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০২৯৮ 01757254078
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5706 কুমানরশ সািা অমূল্য সািা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৯৬৬ 01994602279
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5707 নারায়ন চন্দ্র িাল মৃত জীনতন িাল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৯২৩ 01857057425
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5708 সপিদ কাজী মিাপসম কাজী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৪০৫ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5709 অপসম পবাঃ অপশত পবাঃ “ “ বাবুখালী ১৯৯০৫৫১৬৬১০০০০০২৫৪ 01882621348
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5710 কুদ্দুস মপলস্নক িাচু মপল্লক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮৪২ 01739368777
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5711 পনপশকান্ত পবশ্বাস মৃত প পরশ পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৬৪৫ 01993108632
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5712 আবুল পিানসন মৃত মপতক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৮১১ 01775918008
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5713 মপতয়ার মপলস্নক আপজত মপলস্নক “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৬১ 01771980515
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5714  ফুর পশখ পলাকমান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০০৯৭ 01748284748
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5715 সঞ্জয় কুমার পসন সুকুমার পসন ফলপশয়া ৯ বাবুখাপল 5516610557765 ১৭৬৫৪২৭৭৭৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5716 রসুল পমাল্যা িানতম “ “ বাবুখালী ১৯৯১৫৫১৬৬১০০০০০৫৮ 01739652058
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5717 রুস্তম আলী পসািরাফ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৭৬৫ 017893421
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5718 তাপরফ রমজান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪১৩৮ 01728573508
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5719 হুমায়ুন পদালাল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪১৪০ 017285705088
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5720 সাঈদ পমাল্যা আফতাব উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৭৪০ 01951418278
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5721 নান্নু পমাল্যা রানিন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০১৬২ 01765315742
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5722 পনজাম খান কপরম খান “ মাধবপুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৪২৯ 01758992969
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5723 কুদ্দুস পশকদার মৃত মখনলস পদনমজুর মাধবপুর 2 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৬১৯ 01928840535
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5724 িাপববুলস্নাি মপনর পিানসন “ “ বাবুখালী ২০০৪৫৫১৬৬১০০২৮৪০৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5725 পমজানুর রিমান প ালাম রসূল পদনমজুর পবনরশন র 1 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৪২৮ 01914588571
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5726 ইসারত পবাঃ আফসার পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৪৫৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5727 পমািাাঃ িার ীন খাতুন পিতাাঃ পমাাঃ পিয়ার কাজী িপরনা র্াং া ৩ বাবুখাপল 8652719868 ১৩০৩৬৪৫২২১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5728 পরাকসানা িার ীন পিতাাঃ সানিব আলী পকরী ন র ৯ বাবুখাপল 20005516610000100 ১৭৩২৯০১৬০৩
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5729 পমাকতার খান পকারবান পদনমজুর মাধবপুর 2 বাবুখালী 5516610552421 01713861448
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5730 প ালাম পিানসন মৃত আপমনউপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০১০ 01933185781
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5731 পল ন খান পলয়াকত খান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০৩১ 01992333495
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5732 িাপববুর রিমান মনয়ন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০৩১ 01730200827
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5733 শািীন খান মপমন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৯৮৮ 01854519160
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5734 আপজজ পবাঃ আফিার পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৪৪৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5735 পমলন খান আপলম খান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৪৪৪ 01953753370
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5736 রান্নু পমাল্যা নপজর সদ ডার পদনমজুর মাধবপুর 2 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৯১৪ 01796316476
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5737 বাকী পশখ কপরম পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৮০৮ 01932787124
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5738 িাপমদুর রিমান প ানলবার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৯৪৭ 01766162023
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5739 তকুববার পশখ বুধই “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৬১৩ 01758840030
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5740 সপজব মন্ডল রজব আলী “ “ বাবুখালী ১৯৯২৫৫১৬৬১০০২৮২৯৩ 01836127169
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5741 আাঃ রপশদ খান কপরম উপিন পদনমজুর মাধবপুর 2 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২১৩৩ 01866475393
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5742 িাপফজার পমাল্যা ফনজল পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৮৩৯ 01921432457
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5743 তানলব কাজী মনয়ন পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৯২২ 01713689734
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5744 অপশম পমত্র অনশাক পমত্র “ চরমাধবপুর বাবুখালী ১৯৯২৫৫১৬৬১০০০০০১৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5745 িাসান পশখ তকববার পশখ “ “ বাবুখালী ৫৫১৫৫১০৫৬৪৬০০ 01723548264
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5746 রতন পশখ মৃত এনদান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০২০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5747 আাঃ রাোক খান রপিম খান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০৮০ 0191711549
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5748 জানবদা পব ম আপকদুল খান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৯৫৬ 01947161576
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5749 িানজরা পব ম মপতয়ার রিমান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২১১১ 019920235580
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5750 পকপবর পমার যা মৃত পনয়াল উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০৯৮ 01954141962
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5751 রাপশদা পব ম আয়ুব আলী “ চরমাধবপুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২০২৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5752 মািফুজা আমীর পিানসন “ “ বাবুখালী ১৯৮৮৫৫১৬৬১০০০৭২৬৯ 01915029760
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5753 সুিপত পবাঃ কাপলিদ পবাঃ “ চরনসলামত বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫০২২১ 0199020973
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5754 তশনলন্দ্রনাথ পবাঃ পসনিশ্বর “ পুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৯৫০ 01996615086
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5755 িংকজ কুমার শ্যামল মন্ডল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৭৭৪ 01917503553
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5756 িপরনতাষ মৃত পপ্রয়নাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৫৯৮ 01998990430
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5757 আফনরাজা খাতুন পিতাাঃ শাপিদুল ইসলাম সুলতানপস ১৩ বাবুখাপল 7332724983 ১৭৫১৫৩২৫২১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5758 খন ন্দ্রনাথ রাপজন্দ্রনাথ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৪৮৮ 01928297338
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5759 প্রশামত্ম কমনলশ বা পচ “ “ বাবুখালী ৫৫৫১৬৬১০৫১৪৫৬ 01983054126
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5760 পবষ্ণু কুমার আনন্দ কুমার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬০০৫৫১৪৩৫ 01751756482
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5761 শ্যামল পবাঃ পবননাদ বা পচ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৪৩০ 01773215952
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5762 পদিালী রানী তিন কুমার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩১৬১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5763  জন চন্দ্র উপকপন্দর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৪৯২ 01914500892
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5764 সুপবর কুমার পসন সুকুমার পসন িা বাপড়য়া ৯ বাবুখাপল 5516610564375 ১৩০৫৮৭৩৮৯৪
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5765 কালী দাস উপকপন্দর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৪৮৯ 01724029118
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5766 পশপশর কুমার পনতাই িাল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২২৮৪ 01746443305
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5767 পনম ডল কুমার মৃত মিানদব “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৯১৯
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5768 অমাল পমত্র পবমল পমত্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৫২০ 01745673611
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5769 সুপচত্রা রানী বনয় রম্নমার “ কাওয়ালী বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৪৯৪ 01741544921
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5770 পদননশ কুমার অপনল “ িাড়া্ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৪০২ 01985793450
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5771 সুপনল কুমার  পবন্দ “ চরনসলামত বাবুখালী ১৯৮৮৫৫১৬৬১০০০০১১২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5772 কানন রানী  পবন্দ “ পুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২৪৮২ 01739343421
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5773 পবনরান্দ মাদাই “ “ বাবুখালী 01741401976
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5774 পনমাই  প াপবন্দ পদনমজুর চরনসলামতপুর 2 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৫১২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5775 দুলালী রানী মৃত পদলীি পদনমজুর চরনসলামতপুর 2 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৪৬১ 01919447206
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5776 থুকু রানী কালা চার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৪১৪৪৫ 01773215952
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5777 অপনমা পবশ্বাস শুশুপল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২২২৯ 01876003317
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5778 পশফালী রািী স্বিন পবশ্বাস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২২৯২ 01732087891
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5779 পুষ্পা রানী রতন সরকার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৫৬১ 01772657549
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5780 পবষ্ণু পপ্রয়া মৃত জানকী শীল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫২২৫৮ 01753000872
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5781 তৃপিরািী উত্তম কুমার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২৯৪৯ 0179056074
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5782 ফুলমালা পবষ্ণু পবাঃ “ “ বাবুখালী ৪৪২১৯০৭০৫০৫২০ 01773215952
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5783 পদনবন্দ্রনাথ মৃত শািানদব পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৬৪২ 01782096397
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5784 তিন কুমার মৃত শুধীর পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫৪০ 01755482328
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5785 পবজলী রানী প ািাল পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫১৫ 01718076807
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5786 মমতা রানী পবশ্বপজৎ “ পশবপুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫৪৩ 0177053300
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5787 শুশামত্ম পবাঃ অমূল্য পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫২৭ 0175777930
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5788 নীল পকামল শুকচান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫৬৫ 01840498581
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5789 অপশম কুমার অনমত্ম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৫৭০ 018627115957
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5790 জয়পনতাই বালা বাকুর িদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬০৬২৫ 01956151166
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5791 আরাধন পচত্ত “ “ বাবুখালী 551661056216103
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5792 আপতয়ার রিমান বাবন পশখ “ “ বাবুখালী 5516610563799 01737508816
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5793 নপবর মৃত পমাজান “ বাবুখালী 551661056966 01743991405
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5794 আপতয়ার ঠাকুর িানকন “ “ বাবুখালী 5516610563770 01876003317
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5795 আপকদুল মপজদ “ পকপড়ন র 6 বাবুখালী 5516610556976 01737508816
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5796 দপবর পশকদার মৃত লালন “ “ বাবুখালী 5516610557125 01834741539
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5797 চাঁন পময়া জপলল “ “ বাবুখালী 5516610564370 0196660908
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5798 সালমা মন্নু পমাল্যা “ “ বাবুখালী 5516610460719 01703793867
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5799 জািানারা পব ম িনরায়ার “ “ বাবুখালী 5516610557090
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5800 শুকুর আলী আনলক মন্ডল “ “ বাবুখালী 5516610557099
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5801 আপখরি পনিা ইউনুচ “ “ বাবুখালী 5516610557009 01712430492
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5802 আয়ুব আলী মৃত রিমান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৭১৪২ 01754676939
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5803 খানলক আলীমুপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৬৮৯ 01852644521
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5804 শপরফুল পনজাম উপিন “ “ বাবুখালী 551660563667 01793622187
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5805 রপশদ আবতাব “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৮২৭ 01734619736
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5806 পসািা ী সািাদত “ চাপলপময়া+ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৭১৩ 01706569624
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5807 শপিদুল ইসলাম মপজদ “ পসননরচর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩৬১২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5808 আপমরুল খানলক “ “ বাবুখালী 5516610561609 01876577612
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5809 মপজদ পশখ িানকন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৮৫৮
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5810 পমাাঃ নাপির খান মৃত রপশদ খান আরিাড়া ৯ বাবুখাপল 5516610564835 ১৯৮২৩১৯৬১০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5811 মুপজবার পশখ/জব্বার আলী  ফুর পুরুষ “ পসননরচর 9 বাবুখালী 01995051382
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5812 মমতা রায়  রত “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২১০৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5813 শতদল ননরন্দ্রনাথ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬২১০৮
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5814 শুকুমার সুনরন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৯১২ 01726964301
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5815 িঞ্চানি সতযচরন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৬৭৫ 01931459990
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5816 পবধান চন্দ্র ননরন্দ্রনাথ “ বাপিরচর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬১৯৭৩
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5817 পুতুল পবাঃ অরপবন্দ্র মজুমদার মপিলা “ বাপিরচর 7 বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৮০০ 01715938739
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5818 পসপদশ্বর রম্নবল চন্দ্র “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৬৭৫ 01914500892
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5819 পনিাল উপিন িাচু ফপকর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৩১৬ 01776280574
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5820 বাচ্চু পময়া লপতব “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮১৬৩ 01762191951
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5821 তারা পবপব পকয়াম “ পবনরশন ন বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮২৪৭
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5822 সাইফুল ইসলাম পনিাল উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৩৫০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5823 উসমান পমাল্যা বাপরক “ আড়িাড়া বাবুখালী 20025516610024
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5824 ছুবান পমাল্যা জপলল পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৭৫৪ 01837503513
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5825 কপবর পিানসন সালাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩১২৮ 01910647478
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5826 সা র আলী বাকী পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩০৩২ 01763368537
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5827 জালাল পমাল্যা  ফুর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৬০৫ 01757401168
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5828 বপির মকনিদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৬৩০ 01969825079
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5829 আবু তানির  পমাকনিদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৬৩১৪৪ 01727942436
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5830 আসমানী আিাদ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮৩৬ 01966960908
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5831 রানফজা িাপফজার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮১০ 01759240266
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5832 আপতয়ার রিমান িদন পমার যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৫১৫ 01927067527
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5833 মপিদুল  প ালাম রসূল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৭৩৭ 0179875620
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5834 মমতাজ পব ম পমাাঃ আিাদ পমাল্যা গৃপিিী আড়িাড়া বাবুখালী 5.51661E+12 01308931697
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5835 পমািন খান আপলমস খান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৬৩২ 01750689454
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5836 শািাদৎ পমাল্যা পরাকমান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৭১৪ 01789350718
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5837 পিনা খাতুন পমন্টু “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৬৮৬ 01833601393
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5838 আকতার কুদ্দুস পমার যা “ “ বাবুখালী ১৯৮৫৫১১৬৬১০০০০০২৫ 01884406640
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5839 পমারনশদ পমাল্যা প ালাম মওলা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৭৩৫
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5840 রপিমা আলতাব “ “ বাবুখালী ৫৫১১৬৬১০৫৬৪৫৭১ 01753000472
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5841 পচয়ারন পব ম মৃত চাঁদ আলী “ “ বাবুখালী 5516610558153 01947310178
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5842 ওয়ানজদ পব ম ইসরাপফল “ “ বাবুখালী 5516610558273 01795285366
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5843 জানবদা পব ম ইপিস পমার যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৭৩৭ 01753000472
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5844 জািানারা আবুল পিাসনন “ “& বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮৩১ 019423683
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5845 পসানিল রানা জাফর ফপকর “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৮৩৩ 01947144722
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5846 মানজদুল আকবার “ “ বাবুখালী ১৯৯৩৫৫১৬৬১০০০০১৪২ 01753263179
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5847 পবনা খাতুন বপির পমাল্যা “ “ বাবুখালী ১৯৯৪৫৫১৬৬১০০০০১৪৪ 0175763542
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5848 সানিব আলী তফপির পশকদার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩০০১ 01833833289
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5849 পিপু সুলতান কাওিার “ “ বাবুখালী ১৯৮৮৫৫১৬৬১০০০০০৬৭ 0174054699
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5850 তফপির খানদম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯১৬৪ 01923577545
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5851 জাপকর পমািােদ আলী “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৬০৯ 01999104720
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5852 ওপলয়ার রিমান মৃত আকবার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩১২২
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5853 আাঃ রাোক কুদ্দুস “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৩১২০ 01967321881
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5854 পবলস্নাল চদন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৭৬১ 01778374446
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5855 পফনরাজ পমাল্যা ইপিস পমাল্যা “ “ বাবুখালী ১৯৯০৫৫১৬৬১০০০০২৭০ 0175300872
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5856 লালন পমাল্যা ফারম্নক পমাল্যা “ “ বাবুখালী ১৯৮১৫৫১৬৬১০০০০০০২ 01917055106
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5857 শপিদ ফপকর আবুল কলাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৫৩০ 01741133553
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5858 কপবর আাঃ িাই “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯২৭৭ 01799202891
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5859 মুনছুর পমার যা তুরাফ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৬৬২ 01851793075
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5860 পসপলনা পব ম আপজবার “ পশবরামপুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৩০১ 0188357976
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5861 তানপজনা পব ম চাঁন পময়া “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৪০০ 01705231365
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5862 বাদশা পশকদার ওয়াদুদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৪৩৩ 019933188921
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5863 ইউনুচ পমাল্যা ইসলাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯২৯০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5864 পমাসত্মফা পসপিক মন্ডল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৬৩১৮২২ 01837503538
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5865 পবপুল আপজবার রিমান “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৩৩০ 01711238049
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5866 আবু বক্কার মৃত বািাজউপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৩৩৮ 01711238043
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5867 ধলু পময়া আপলম “& “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮২৯৮ 0173897323
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5868 িাননায়ার িানকন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৪২৭ 01921943620
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5869 জপমর পমাল্যা ইপলয়াচ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯২৩১ 01726772682
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5870 জাপমরম্নল জপমর পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯২৪৬
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5871 িাপবনা পব ম শপরফুল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৪৩৭ 01741422493
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5872 চানপময়া িানকন উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৪৪৫ 01933188321
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5873 নাপিমা পব ম বাবু পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৪৩৯ 01953621668
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5874 নাপির জপমর উপিন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯২৭০ 01726772682
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5875 লাকী শপি পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯২১০ 01872153529
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5876 ধলু পমাল্যা মপজদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯১৮৩ 01747577367
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5877 ফপজলা আিেদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯১৬২ 01753689687
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5878 সাপবনা  প াকন পমাল্যা “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯১৮৭ 01953621668
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5879 সানিব আলী তফপির “ মদনমিন পুর বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৬৪৮১৩ 01834867819
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5880 সুধীর মন্ডল মৃত যতীন্দ্রনাথ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮৭৬ 01778238728
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5881 অমানরশ মন্ডল কুশাই মন্ডল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৯৫৩
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5882 সুশীল মন্ডল সুনীল সরকার “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯১৪১ 01914500892
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5883 তামাল পসংি সমানরন্দ্র পসংি “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৪৫০ 0199482210
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5884 িবন চন্দ্র প াপবন্দ “ কাওয়ালী বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৬২০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5885 পনপলমা মন্ডল িপরমালা “ িাড়া বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৯০৮ 019853355985
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5886 পনশা পবাঃ রামিদ “ “ বাবুখালী 5516610563028 01747701610
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5887 উত্তম কুমার অপজত কুমার “ “ বাবুখালী 5516610558415
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5888 প ৌরী িরপসত “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৪৬৭ 01797205896
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5889 পসফালী রানী সমনরন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৪১০ 01734760129
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5890 পনপশকামত্ম মৃত লন ন “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮৯১ 01726778154
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5891 পমাাঃ ওবাইদল শরীফ লাল মামুদ শরীফ িাল্লা বাবুখাপল 5516642595480 ১৭০৩৩১৩৮৩০
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5892 ভূনটা আবাইন পসংি “ “ বাবুখালী ১৯৬৮৫৫১৬৬১০০০০০০১ 01740012169
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5893 পবল্পব চক্রবত্রী পবনয় কৃষ্ণ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৮৬৮ 01789440571
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5894 আবুবক্কার িদন “ “ বাবুখালী 5516610558775 01706985037
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5895 পমািাাঃ পরনা পব ম পমাাঃ পফনরাজ আিনমদ িারুয়ানকাল ৯ বাবুখাপল 5516610557349 ১৯৪১৯৬৫১০১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5896 শ্রী পনপখল চন্দ্র ধীনরন্দ্রনাথ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৩০২১ 01773210877
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5897 অপননমষ অমারনরষ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৪৯৪ 01758842617
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5898 পমাাঃ সানারুল পমাাঃ সদু পমাল্যা িারুয়ানকাল ৯ বাবুখাপল 5516610557831 ১৮৫০৩৯০৯৩৪
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5899 িরপবলাশ ষাষ্টারাম “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৯০৬ 01739490417
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5900 মন্টু মনির “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৯৭৪ 01757637811
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5901 শুদাংশু তারািদ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৯৬১১
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5902 শরৎ মন্ডল কৃষ্ণমন্ডল “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫৮৪৫৮ 01804324129
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374



5903 অসীৎ কুমার মৃত িনরন্দ্রিদ পবাঃ “ “ বাবুখালী ৫৫১৬৬১০৫৫১৬৬৪
পমাাঃ পমাস্তাপফজুর 

রিমান
01712445374

5904 পমাাঃ পবলাত আলী পশখ মৃতাঃ মুনসুর পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৩১৪ 01781496556 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5905 র্পল রানী সািা মৃত সনপজত কুমার সািা মপিলা দীঘা দীঘা 551664584109 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5906 পমািাাঃ আনমনা খাতুন মৃতাঃ আাঃ িত্তার পমাল্যা গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৩৪৪ 01744509321 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5907 আাঃ বাকী চনচৌধুরী মৃতাঃ আাঃ সালাম পচৌধুরী কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭৮৩ 01918814875 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5908 রপফকুল পশখ নওশর পশখ  যান চালক দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭৭৯ 01930796045 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5909 পমাাঃ পরাকনুোমান মৃতাঃ আাঃ কপরম পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫১৮৮ 01995528750 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5910 পনপখল চন্দ্র সািা মৃত পবনশ্বশ্বর সািা পুরুষ দীঘা দীঘা 5516642584237 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5911 কুকান্ত সরকার বাবলূ সরকার পুরুষ দীঘা দীঘা ১৯৯২৫৫১৬৬১০০০০০৯৬ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5912 পমাাঃ পসপলম পমাল্যা আকরাম পমাল্যা পুরুষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫০০৪ 01988324880 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5913 পমাাঃ পমরাজ পশখ পফলু পশখ  যান চালক দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০৫৮ 01865797516 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5914 ধলু পশখ পখারনশদ পশখ  যান চালক দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৫০৭ 01837403413 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5915 পমািাাঃ জহুরা পব ম মপফজুল ইসলাম গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৬৪৫ 01861791660 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5916 শপরফুল ইসলাম মৃতাঃ আাঃ আপজজ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭৪১ 01995792288 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5917 প ালাম নবী পমাল্যা মৃতাঃ নুর মিেদ পমাল্যা পুরুষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪১২২ 01998991088 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5918 পমাাঃ িাসান আলী পমাাঃ মপজবর পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬২০০ 01728851791 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5919 অমানরশ কুমার সািা মৃতাঃসুধীর কুমার সািা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪১০৫ 01937871270 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5920 পমাাঃ আপলম পমাল্যা পমাাঃ আশরাফুল ইসলাম দপজড দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৩৯২ 01855002928 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5921 পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম ব্যবসা দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪০৫৯ 01725717355 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5922 পমাাঃ প ালাি মৃতাঃ আাঃ রপিম পশখ পুরুষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭১৩ 01935205847 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5923 স্বি ড লতা ফটিক গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা 5516642587309 01980920025 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5924  পমাাঃ আলফু পশখ আব্বাস পশখ পুরুষ দীঘা দীঘা 5516642584943 1817135553 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5925  ারতী রানী মন্ডল শূধাংশু মন্ডল গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪১৫৬ 01985961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5926 পমাাঃ আপতয়ার রিমান পমাাঃ পফলু পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৬২৩ 01717222561 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5927 তপরকুল ইসলাম পসরাজুল ইসলাম পুরুষ না ড়া দীঘা 19955516642000192 1949668291 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5928 িবন কুমার সািা মৃত সুকুমার সািা পুরুষ না ড়া দীঘা 5516642587604 174204444490 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5929 পমাাঃ সরাজ পময়া পমাাঃ পমশনকা পময়া কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪১৯১ 01753300787 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5930 পসানাই পশখ পখারনশদ পশখ প ক্ষুক দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৫০৬ 01845967072 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5931 কাকলী কীত্তডনীয়া  পদবকুমার গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭২৫৯ 01728957690 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5932 িবন পশখ রানশদ পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৪৭৮ 01934263194 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5933 পমাাঃ িালাম পশখ মৃত জনয়নউপিন  পসখ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা 5516642584930 01986246096 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5934 পমাাঃ লানয়ব পশখ পমাাঃ আকবর পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৪৬৪ 01741151551 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5935 িাপসনা খাতুন পতানয়ব পশখ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৩৩৪ 01985961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5936 পনশা রানী সনন্তাষ কুমার পঘাষ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা 5.51664E+12 01749604645 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5937 িপব পব ম সা র পশখ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬২১৫ 01724451791 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5938 রপিমা পব ম বাচ্চু পময়া গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৮৫১৩১ 01960076324 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5939 পমাাঃ আফজাল পশখ মৃতাঃ পমান্তাজ পকষ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭০৪ 01954096245 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5940 পিনলনা পব ম িারুন পশখ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২২৬০০১৮ 01789351508 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



5941 মননায়ারা পব ম িপিরপিন গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫১৪১ 01925523765 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5942 িার ীনা খাতুন জাপকর ফপকর গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৮২১ 01961600992 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5943 লা লী খাতুন আজাদ আলী গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৪১১ 01746938043 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5944 ফুলপময়া লালন পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭০৮ 01942427547 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5945 মমতাজ পব ম ফপিয়ার গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৯৯৮ 01990541631 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5946 পরপজয়া পব ম মহুববার গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৯৫৮ 01738041501 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5947 সালাম পশখ বানির পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৯৩১ 01782541772 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5948 মপনরুল ইসলাম পসরাজুল পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪২১২ 01995608148 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5949 পশবপ্রশাদ সরকার িপরিদ সরকার কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪০৪০ 01855002929 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5950 িবুর পমাল্যা মানলক পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫০৭৩ 01935205847 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5951 ফয়জাল পমাল্যা ইরফান পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৬৮৯ 01940283936 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5952 পতানয়ব আলী আনয়নপিন পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭০৫ 01989324826 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5953 পমাাঃ রুনবল পময়া পমাাঃ নওনশর পশখ পুরুষ না ড়া দীঘা 5516642588072 ১৮৬০৮১৭৮১৮ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5954 পমাাঃ িান্নু পময়া মৃত পখারনশদ পমাল্যা পুরুষ না ড়া দীঘা 5516642587264 ১৭১৬৮০৩৮৮৫ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5955 অমাল না কাপমত্ম না কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৫৭৪ 01869254873 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5956 পমািাাঃ চম্পাবপত পমাাঃ ফপসয়ার রিমান পশখ পুরুষ না ড়া দীঘা 5516642587636 ১৯৬১৯৭০৪২১ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5957 সুপশল দাস মনিন্দ্রনাথ দাস কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৫৩৭ 01762175367 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5958 পমাাঃ কপবর পিানসন পমাাঃ িাপফজার পমাল্যা পুরুষ না ড়া দীঘা 5516642587403 ১৯১৭৭৫১২৪৫ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5959 পরজাউল কপরম আাঃ লপতফ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪১৭২ 01734788085 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5960 পমাাঃ জাফর পমাল্লা পমাাঃ িানসম পমাল্লা পুরুষ না ড়ীিাড়া দীঘা 19675516642593400 ১৭৬৮১৭৩৭৭৬ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5961 স্বরস্বপত রানী মৃত সুয ড মন্ডল কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০২৪৯৪৩ 01721515824 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5962 আনমনা পমামত্মাজ পশখ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৯৫০ 01728851791 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5963 পমাসনলম মদন পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭৮১ 01738041501 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5964 পমাাঃ সুজন পশখ পমাাঃ আব্দুর রিমান পশখ পুরুষ না ড়ীিাড়া দীঘা 5516642595107 ১৩০৭২১৫১৯৯ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5965 পমাাঃ সানজদুল ইসলাম পমাাঃ পরাস্তম আলী পুরুষ না ড়ীিাড়া দীঘা 5516642593677 ১৮২১৮৪৩৩৬০ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5966 পমাস্তাপফজুর রিমান পসানাউল্যাি ফপকর কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৬৯৫ 01994457988 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5967 দশ রত মণ্ডল আকুল মণ্ডল পুরুষ িাচুপড়য়া দীঘা 5516642585284 ১৭৪৭১৯৪৪৭৮ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5968 আক্তার পশখ সামাদ পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭২০ 01719222561 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5969  রনমন কুমার পবশ্বাস   কৃষ্ণ িদ পবশ্বাস পুরুষ িাচুপড়য়া দীঘা 5516642585324 ১৮৩৭৬৩০৬৫৭ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5970 পমািাাঃ আপবরন পনিা পমাাঃ ওপলয়ার পমাল্যা গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫২১৫ 01957029409 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5971 পমাাঃ িাঞ্জু পমাল্যা দপললপিন পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৮৪০ 01935205847 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5972 পমাাঃ পমাজাফ্ফার পখারনশদ আলম কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৮৩২ 01729769429 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5973 কাপলদাসী মালাকার অমুল্য মালাকার মালাকার দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪০৬৬ 01779752165 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5974 পমাাঃ আপমর পিানসন  পন পমাল্যা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৮৮৬ 01822781316 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5975 পমাাঃ কাবুল পিানসন পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম পুরুষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭৯০ 01927552537 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5976 পকানমলা িাপনফ পশখ গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪১৪৮ 01952487205 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5977 পমািাাঃ খাপদজা পব ম মৃত পসানাউল্লযাি ফপকর গৃপিনী দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৮২১ 01961630992 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5978 িাপসনা সামনিল মপিলা দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৬০১৬২৬৪৬ 01985961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5979 কামরুল িানশম পুরুষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭০৩ 01728240052 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



5980 আননায়ার ওিাব কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭০২ 01751603293 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5981 িপবর িারুন কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬২০১ 01983605915 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5982 রপবন অমানরশ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪০৬৪ 01985961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5983 পমাাঃ রাজু পশখ পদলু পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫০০১০৯ 01998054543 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5984 পমাাঃ িালাম পশখ কানশম পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৫২২ 01940283190 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5985 সুবাস শুকুমার বালা কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪১৮১ 01832446138 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5986 চানপময়া িানয়নপিন কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২০০ 01884524939 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5987 আপতয়ার পমান্তাজ পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭৮২ 01760068984 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5988  শ্রী প্রপদি মণ্ডল শ্রী গুরু  ক্ত পুরুষ িাচুপড়য়া দীঘা 19875516642000000 ১৭২৭৪৮৮২৩৭ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5989 পতাতা পময়া বাদল পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৬৮৭ 01925523765 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5990 পবপুল কুমার সরকার পবমল সরকার কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪২০১ 01736466700 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5991 শঙ্কর সরকার িপরিদ সরকার কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪০৩৯ 01731734720 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5992 পমাাঃ সুরম্নজ আলী পমাাঃ আনিার উপিন কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৭৯৭ 01923396210 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5993 পমাাঃ শপফকুল ই:র্াপলম পমাাঃ বানাই পশখ কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৫৯ 01725535843 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5994 পবশ্বপজত মণ্ডল মৃত পবননাদ মণ্ডল পুরুষ িাচুপড়য়া দীঘা 5516642585257 ১৯৫৬৫৬৭১০৮ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5995 পমাাঃ আশরাফুল ইসলাম পমাাঃ মনয়ন উপিন কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০১৪ 01725972273 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5996 সাম দপললপিন কৃপষ দীঘা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮১৮৭৯ 01735205847 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5997 আমনজদ  দন পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৮৯৪৮ 01756301845 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5998 কানিদ পমাল্যা জদন পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬৯৫ 01950798023 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

5999 প াপবন্দ তবদ্যনাথ সািা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬২২ 01728126571 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6000 তািসী রানী সািা পশবপ্রসাদ সািা গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০৩ 01949320267 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6001 কাপত্তডক চন্দ্র সািা সুধীর চন্দ্র সািা ক্ষুি ব্যবসা না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬৯৬ 01985961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6002 পমািাাঃ কুলছুম পমাাঃ িানদক পশখ মপিলা ফলপশয়া দীঘা 5516642585494 ১৭০৩১৭৫৫৮৯ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6003 প্রদুযৎ কুমার মন্ডল বাননশ্বার মন্ডল কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৭৩৩ 01729768531 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6004 পমন্নপত রানী সািা সুজন কুমার সািা গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৫৯৯ 01716807002 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6005 পমাাঃ পবপুল পচৌধুরী মৃত মকবুল পচৌধুরী পুরুষ ফলপশয়া দীঘা 19925516642000100 ১৩০১৩৮৬৫৬৭ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6006 আকনিদ পশখ জাপমরপিন পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৯২০ 01947630104 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6007 িাপবল পশখ রাোক পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৯৪৫ 01931823951 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6008 নজরুল ইসলাম  পন পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩৯৪ 01729587531 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6009 ইমারত পমাল্যা  পন পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮৭০ 01712491844 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6010 ইমামুল আপজজার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৯৬৮ 01758018285 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6011 ফপরদ তপমজপিন পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০৭৩ 01712491844 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6012 আলী আজ ার আফসার আলী কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮৩২ 01937745724 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6013 পমজানুর িপববার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩৬৯ 01735779165 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6014 আলম বাদশা আাঃ িত্তার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬১৭ 01984753642 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6015 জািাপঙ্গর িানবর পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪০৪৭ 01838457395 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6016 বাকী ফটিক কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০৫ 01776746182 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6017 মপতয়ার  ফুর পমাল্যা পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০০৪ 01925687454 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6018 মুপজবর আিালত পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬৪৪ 01790201055 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6019 কানয়ম িানতম পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪২৩ 01727880631 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6020 আকবর িনরায়ার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩২৫ 01864451752 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6021 ময়না পব ম মৃত িালাম পমাল্লা গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫.৫১৬৬৪E+১২ 01983114185 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6022 ফারুক আফসার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৭২১ 01851737449 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6023 মপতয়ার মপল্লক ওদুদ মপলস্নক কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৯৫৭ 01982680533 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6024 উমর আলী মুনসুর পশখ কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৭৭২ 01960051184 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6025 নুরু পময়া মাপনক কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৯৭৭ 01749689661 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6026 রপবউল ইসলাম িালাম পমাল্যা কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭১৮৬ 01919899571 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6027 বাদশা খানলক পমাল্যা কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৬২২ 01931962560 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6028 তপিদুল দপবর পমাল্যা পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৮১১ 01744660264 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6029 মামুদুল িাসান দপবর পমাল্যা পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭১০৩ 01754675435 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6030 ইকরামুল প ালাম রসুল পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৮৭৫ 01739998772 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6031 লুৎফর রিমান ইসমাইল পমাল্যা পদনমজুর না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭০৫৭ 01739065785 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6032  মমতা রানী পশকদার কাপত্তডক রানী পশকদার মপিলা ফলপশয়া দীঘা 5516610556519 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6033 ঋপষ কান্ত রপঞ্জত পুরুষ পশরগ্রাম দীঘা 4652875206 ১৭১০৭৫১৬১৪ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6034 মপজডনা সাবান আলী গৃপিনী  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৮২৫ 01748967793 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6035 মপনর ইমানপিন কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৯০৯ 01700859832 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6036 জাফর বাবর আলী কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৭৩৫ 01929874432 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6037 প ানলবার পমাল্যা িানতম পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪৫৫ 01727440631 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6038 পমাাঃ ইমদাদুল ফপকর পমাাঃ আনয়নপিন ফপকর কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩৭২ 01961129856 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6039  পমািাাঃ পরখা খাতুন পমাাঃ আবুল খান গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৭৬৪ 01988892596 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6040 পমািাাঃ রাপজয়া পব ম মৃতাঃ ইরফান পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮৩৪ 01759536976 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6041 পমাাঃ  লুৎফর পমাল্যা িাঞ্জু পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০২৫ 01727880631 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6042  পমাাঃ ইপিস পমাল্লা মৃত প ালাম সনরায়ার পমাল্লা  পুরুষ ফলপশয়া দীঘা 5516642586139 ১৭২৬১৭৪১১২ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6043 পমাাঃ ইমরান পমাল্যা পমাাঃ কুদ্দুস পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০৮১ 01765026182 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6044 মান্নান খন্দকার মৃতাঃ মপজদ খন্দকার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪৪৯ 01740007522 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6045 পবদুযৎ কুমার সািা তবদ্যনাথ সািা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৫৮২ 01755243399 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6046 আপজজুল িপলম পবশ্বাস কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৯৫৪ 01734759408 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6047 পমািাাঃ পকানমলা ইউনুস পমাল্যা গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০৫১ 01854984326 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6048 পমািাাঃ তাসপলমা খাতুন পমাাঃ শাপিনুর পশখ গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮১৭ 01934724478 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6049 পমাাঃ পমাকনিদ পমাাঃ জাপমরপিন কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫.৫১৬৬৪E+১২ 01987036148 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6050 আপকদুল আবুল িানসম কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬১৪২৫৮৭৭০১ 01781588545 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6051 রপবউল ইসলাম পমাাঃ নুরুল ইসলাম পুরুষ ফলপশয়া দীঘা 19805516642000000 ১৭৭৯০০২৭৭০ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6052 মপনরুল িামাদ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৭৮৭৪১৪ 01735942864 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6053 পমাাঃ পমরাজ পিানসন পমাাঃ প ানলবার পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪৮১ 01935394026 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6054 পমাাঃ পমাস্তফা পশখ মৃতাঃ ফটিক পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৯৭৫ 01878488541 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6055 পমাাঃ নান্নু পমাল্যা মৃতাঃ পখারনশদ পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭২৬২ 01734811536 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6056 পমািাাঃ আনলয়া পব ম মৃত আফজাল পশখ গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা 5516642587993 01915565033 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6057 আয়তাল পশখ মৃতাঃ নাপিম পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০৪৬ 01851512263 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6058 মামুদুল সালাম পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৬৬৪ 01935035893 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6059 পমাাঃ সাইদ পমাল্যা মৃতাঃ বধুলা পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০৩৯ 01700859873 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6060 পমািাাঃ সপফয়া পব ম পমাাঃ জাপিদ পমাল্যা গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮১২ 01766125873 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6061 পমাাঃ শপিদ খান মৃতাঃ জপলল খান কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩৬১ 01856056033 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6062 অনশাক কুমার সািা তবদ্যনাথ সািা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৫৮৩ 01764504601 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6063 পমাাঃ মপিরপিন পিানসন পমাাঃ আসমত পিানসন কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩৮৬ 01710990310 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6064 পমািাাঃ রুপবনা পব ম ওদুদ পমাল্যা গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৯৯৮ 01766125873 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6065 পমাাঃ ইিীস পমাল্যা মৃতাঃ জদন পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪৪২ 0172829754 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6066 পমাাঃ নওনশর পশখ বািাজপিন পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮৩০ 01864823998 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6067 পলপল খাতুন িাপফজার রিমান গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫০৭৮ 01982899210 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6068 পমাাঃ রানশদ পমাল্যা মৃতাঃ জদন পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৩৮১ 01748284709 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6069 পমািাাঃ কাজল পব ম আতর আলী পবশ্বাস গৃপিনী না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৮২৪ 01953343059 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6070 পমাাঃ সানিব আলী পমাজাম পশখ কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬২৫ 01735139796 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6071 মামুদুল আকুববার কৃপষ না ড়া ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮০৫৬ 01869252082 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6072 পমািাাঃ পরনিনা পব ম ইউনুস ফপকর গৃপিনী না ড়া ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬৩৪৩ 01770926462 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6073 িাপফজার পমাল্যা িপমরপিন পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪৩০ 01990540702 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6074 নজরুল ইসলাম ফটিক পমাল্যা কৃপষ না ড়া ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬৯৩ 01762223303 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6075 পরবা খাতুন িাপলম পশখ গৃপিনী   রা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৬০৩ 01985961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6076 পতাকানিস মপল্লক আবজাল কৃপষ  া রা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৯১৮ 01745444469 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6077 মপিয়ার আলতাব কৃপষ  া রা ০১ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৭৩৬ 01856762623 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6078 পমাাঃ পসপলম পরজা পমাাঃ আবু সাইদ পমাল্লা পুরুষ ফলপশয়া দীঘা 5516642586270 ১৯৩৪৭২৪৪৫৪ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6079 কাপত্তডক কুমার  সুনরন্দ্রনাথ বাড়ই কৃপষ আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৭৯৩ 01924228373 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6080 পশফালী দাস প াপবন্দ দাস কৃপষ আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬৪৩৭ 01984961385 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6081 পশপ্রা রানী পবশ্বাস িলাশ পবশ্বাস গৃপিনী আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩২৭৬ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6082 চুমকী পবশ্বাস পকামল পবশ্বাস গৃপিনী আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬৩৪২ 01719766911 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6083 আপকদুল ইসলাম আাঃ িত্তার পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৩১৩ 01967131873 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6084 কওিার পমাল্যা িাপমদ পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১১৯২ 01920443229 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6085 পমািাাঃ িপবরন পনিা মৃতাঃ পমাজাম পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৭০ 01831009519 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6086 িানলিা পব ম পসনকন্দার পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৩৩৪ 01937208930 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6087 রপিমা পব ম সামনচল পমাল্যা মপিলা িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮২১২০ 01928794760 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6088 পবিন্ন পময়া িাপফজার রিমান পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০২১২ 01767703987 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6089 আনমনা পব ম আাঃ রিমান পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪০৯ 01867572409 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6090 ইউসুফ পমাল্যা িানশম পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮১৩৪৭ 01767703987 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6091 প ালাম রসুল সালাম পশখ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১১৬১ 01929874924 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6092 পরনিনা পব ম িাপফজার পময়া কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১১৬৪ 017346030638 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6093 পমািাাঃ িাপসনা খাতুন মৃত িবন পশখ প ক্ষুক িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৪১ 01948060353 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6094 পমলন সরকার প ািাল সরকার ব্যবসা িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১৩০ 01961164743 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6095 আক্কাস পশখ রিমান পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৬০ 01767763787 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6096 আপকদুল ইসলাম আজািার খা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪২৭ 01916101978 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6097 নওনশর পমাল্যা পমাসনলম পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১২৩৯ 01953825515 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6098 পমাতানির পমাল্যা পমাকনলি পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১০৯০ 01861791663 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6099 বাবুল পশখ আপজজ পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৩০৬ 01884524886 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6100 শািাদত পমাল্যা মানলক পমাল্যা পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১০৫৪ 01967552534 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6101 পবষ্ণু  সরকার িপরিদ সরকার কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪৭১ 01724277139 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6102 পবপ্লব কুমার পবশ্বাস অরম্নন কুমার পবশ্বাস কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪৫৬ 01720922587 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6103 দপবর পিানসন আাঃ মানলক পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১০৩৮ 01731253757 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6104 পমািাাঃ লাপক পব ম সালাম পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৯০৩ 01928300834 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6105 আাঃ রাোক কপরম পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৯১৯ 01471797735 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6106 পমাাঃ পলয়াকত পিানসন মৃতাঃ কপলমপিন পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪৭৬ 01759094208 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6107 সঞ্জয় কুমার পবশ্বাস মৃতাঃ তারািদ পবশ্বাস কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪৬৭ 01960636678 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6108 পমাাঃ পরজাউল ইসলাম মৃতাঃ মপতয়ার রিমান কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫০৫ 01744263141 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6109 পমাাঃ পসপলম পশখ মৃতাঃ রানশদ পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৬৮৪ 01634036482 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6110 খুপশ রানী দত্ত পনতাই িদ দত্ব গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৯৬৯ 01766624814 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6111 ফুলপময়া মৃত ইউসুফ পমাল্লা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১৪২ 01741797735 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6112 পমাাঃ প ালাম নবী মিেদ আলী পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১১৬০ 01734630638 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6113 পমাাঃ আফসার পশখ মৃতাঃ আয়নাল পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১৯৭ 01736702757 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6114 মমতাজ পব ম পমাাঃ পসরাজ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২০৩৩ 01860467224 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6115 পমািাাঃ আিপরন পনিা মানজদ পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫২৮ 01867572450 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6116 পমাাঃ আশরাফুল িাসানপিন মৃধা পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৯৫ 01994457994 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6117 রানবয়া পব ম মৃত কাঞ্চন সরদার গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫.৫১৬৬৪E+১২ 01948060353 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6118 অপখল কুমার সরকার প ৌর প ািাল সরকার কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১৪৪ 01728161726 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6119 পমািাাঃ আনলয়া পব ম পমাাঃ ফপরদুোন গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৪৭ 01920443229 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6120 পমাাঃ আফজাল পমাল্যা মৃতাঃ আাঃ িাপকম পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১০০৫ 01869010557 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6121 পমাাঃ খানদম পিানসন মৃতাঃ ইমত্মাজ পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫২৩ 01996459790 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6122 পমাাঃ পরাস্তম মৃধা মৃতাঃ আফসার উপিন কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪২৯ 01762109394 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6123 সুমন কুমার সরকার পনমাই সরকার কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১৭০ 01710990109 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6124 পলপল খাতুন ইিীস গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৫৩৩ 01830845986 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6125 আাঃ িাই পশখ মৃতাঃ চাদ মামুদ পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫০৭ 01948060353 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6126 পলয়াকত খান মৃতাঃ পমাকবুল খান পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৮৫৫ 01993068926 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6127 পমাাঃ লুৎফর পশখ পমাাঃ বক্কার পশখ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫১০ 01825199956 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6128 পমািাাঃ আননায়রা পব ম পমাাঃ রপিম গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২০৪৫ 01992923158 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6129 পমাাঃ ইিীস পিানসন মৃতাঃ নানদর খালাপস ব্যবসা িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১০৪ 01876413316 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6130 পমাাঃ ফজলুর রিমান মৃতাঃ আাঃ লপতফ পশখ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২০০৫ 01917423272 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6131 আলী আফজাল মৃতাঃ িনবদ পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৯৩৭ 01746009860 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6132 পমাাঃ পমাশারফ মুক্তানদর পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৮৬০ 01966915380 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6133 পমাাঃ ওপিদ পমাল্যা মৃতাঃ জববার পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭৮৮ 01746009860 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6134 রমজান পমাল্যা ইউসুফ পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৯১৬ 01857809475 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6135 পমাাঃ ওনমদ পশখ মৃতাঃ এদন পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১২০৪ 01936022837 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6136 রুপবয়া পব ম পমাাঃ আপতয়ার রিমান গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২০৯৫ 01876413316 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6137 পমাাঃ জহুর পময়া ওয়ানজদ পমালা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭১৩ 01745331219 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6138 পমাাঃ পমাতানির পমাল্যা মুক্তানদর পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৮৫৮ 01996236143 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6139 পমাাঃ কুদ্দুস পমাল্যা ওয়ানজদ পমালা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭১৭ 0175331219 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6140 পমাাঃ িাসমত পমাল্যা পমাাঃ মপজদ পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭১১ 01933022887 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6141 পমাাঃ নপজর পমাল্যা মৃতাঃ পমাজানির কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭২৬ 01746009860 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6142 পমাাঃ শপরফুল ইসলাম ফরিাদ পিানসন ব্যবসা িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০৫ 01790092937 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6143 পমাাঃ মাছুদ পময়া মৃতাঃ রজব আলী পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫৪৩ 01722989912 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6144 পমাাঃ মপমনপিন পশখ মৃতাঃ ফয়জপিন পশখ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১৬৮ 01861788148 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6145 পমাাঃ আপজজুল ইসলাম পমাাঃ শামনিল পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০২ 01946922001 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6146 পমাাঃ আননায়ার পিানসন মৃতাঃ জববার পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭৮৯ 01728116349 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6147 পমাাঃ জালাল পশখ মৃতাঃ িবুর পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১১৩ 01879877653 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6148 পমাাঃ জহুর পমাল্যা মৃতাঃ ইউসুব পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৯৩৫ 01857894410 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6149 পমাাঃ বাবলু কাজী মৃতাঃ নুরুল ইসলাম কাজী পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৬৬০ 01919121714 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6150 পমাাঃ নুর ইসলাম মৃত আপজজ পশখ প ক্ষুক িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫৫৪ 01762504487 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6151 পমাাঃ পকাবাদ পিানসন মৃতাঃ আাঃ কপরম পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫২৫২ 01883935138 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6152 তসয়দ আব্দুস সালাম মৃতাঃ ফজলুর রিমান কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৮০৭ 01923985442 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6153 আবুল িানশম পশখ মৃতাঃ আাঃ জববার পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২০৩২ 01860467224 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6154 তসয়দ আবুল কালাম তসয়দ চাদ আলী পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৮৫৮ 01716148255 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6155 পমাাঃ আপলম পিানসন পমাাঃ আপজত পিানসন পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪২৬ 01984873439 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6156 অরুন চন্দ্র পবশ্বাস পকরন চন্দ্র পবশ্বাস নাপিত িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪৬০ 0185789410 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6157 পমাাঃ নুর ইসলাম মৃতাঃ িানশম পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১১৩৬ 01734630638 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6158 পমাাঃ সাোদ পিানসন ইিীস পমাল্যা পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৩৩৭ 018185095742 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6159 আাঃ সালাম পমাল্যা মৃতাঃ িানকনপিন পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৬৭৫ 01761405929 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6160 সানদক পিানসন পমাাঃ আাঃ মপজদ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১১৬৭ 01926439722 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6161 পমাাঃ জাফর পময়া মৃতাঃ ওয়ানজদ পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৭১৫ 01815095942 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6162 নওনশর পমাল্যা পমাাঃ কওিার পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১৯১ 01754632972 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6163 পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম মৃতাঃ িাপকম পমাল্যা পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৬৬২ 01766162173 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6164 পমাাঃ ওপিদ পমাল্লা মৃত আয়নাল পমাল্লা পুরুষ  া রা দীঘা 5.51664E+12 ১৯৪৫৯৩৭৪৫৯ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6165 পমাকতার পিানসন পমাাঃ জামালপিন কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৮০৮ 01750817627 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6166 ইিীস পিানসন িানতম পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৮৬ 01992923895 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6167 আননায়ারা পব ম শিীদ িাপববুর রিমান মপিলা িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৩০২ 01718885134 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6168 আলম ীর পিানসন পমাাঃ মানজদ পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫২৯৭ 01859075346 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6169 ফপরদা পব ম পমাাঃ রপফক পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১১৯ 01928494760 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6170 পমাাঃ আকবর পিানসন মৃতাঃ িব্দুল পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২১২৯ 01716984187 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6171 পমাাঃ কালাম পমাল্যা মৃতাঃ  ফুর পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২০৮৮ 01952469064 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6172 পমাাঃ জাফর পমাল্যা প ালাম পিানসন কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৩১৬ 01834457852 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6173 আাঃ শুকুর পমালস্না আাঃ ওয়ানজদ পমাল্যা কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১০৫৯ 01919466491 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6174 পমািাাঃ পিয়ারী পব ম আবুল কালাম গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৫০২ 01928300534 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6175 আলতাব পশখ আব্দুর রিমান পশখ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৪৮৪ 01867572409 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6176 আপজমপিন পবশ্বাস পমাাঃ আননায়ার পবশ্বাস কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১২০৯ 01852774882 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6177 পমাাঃ পমজান পশখ আকরাম পশখ কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৪৭০ 01942602597 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6178 পমাাঃ রপফকুল ইসলাম পমাাঃ বপদর পিানসন কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫২৯২ 01960694544 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6179 পমাাঃ আলম ীর কপবর মৃতাঃ সাত্তার পশখ পুরুষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৯৪৩ 01851737444 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6180 পমািাাঃ িাপসনা খাতুন পমাাঃ িাপলম পশখ গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৬৩৩ 01985755907 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6181 পমাকানেল আাঃ জববার পমাল্যা ব্যবসা িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০৪ 01931276595 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6182 পমািাাঃ সানলিা খাতুন পমাাঃ পমাসনলম পমাল্যা গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৭৩৯ 0198596135 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6183 মপিরন আকরাম গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫৪৪ 01739278395 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6184 ফানতমা পরজাউল গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৫২৯ 01839862390 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6185 আবু বক্কার িানসম কৃপষ িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯১৩৮৪ 01746912203 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6186 আলািী িাপফজুর গৃপিনী িাল্লা ০৭ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০৯১৪০ 01766624804 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6187 পমাাঃ প ালাম রসুল পমাাঃ সািাবুপিন কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৭৩৫২ 01854399630 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6188 পমাাঃ পমজানুর পশখ পমাাঃ িনলমান পশখ কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৩৮০ 01744307965 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6189 পমাাঃ িাপফজ িায়দার পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৩৮৬ 01860768655 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6190 আবুল কালাম আজাদ আাঃ আপজজ পশকদার কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৪৭৪ 01713907956 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6191 পমাাঃ িপদর পিানসন মৃতাঃ পসাবিান পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৬৩৬ 01716984187 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6192 পমাাঃ ইমদাদুল িক পমাাঃ সামছুর রিমান কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৪১০ 01716984187 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6193 বাচ্চ দাস ননী প ািাল দাস কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৯৮৯ 01748967793 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6194 িালমা পব ম স্বাাঃ আলফু গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৫২৭ 01712188923 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6195  আক্তার পশখ মৃত আনলক পশখ পুরুষ পচত্তপবশ্রাম দীঘা 5516642589756 ১৩০২৩৬৭৭৩৪ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6196 অনন্ত বাড়ই মৃতাঃ পবজয় মন্ডল কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৯৬৫ 01760068981 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6197 অপখল কুমার বাড়ই মৃতাঃ পনরাঞ্জন বাড়ই কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৭৪৪ 01749831318 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6198 স্বরস্বপত পবশ্বাস পবনরন পবশ্বাস কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৭৪১ 01770728452 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6199 পমাাঃ আাঃ রপশদ পমাল্যা আিোদ পিানসন পমাল্যা কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪২৮১ 01932619294 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6200 পমাাঃ লাল পময়া আাঃ  ফুর পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৫৯৪ 01931371092 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6201 পমাাঃ পফনরাজ পশকদার মানজদ পশকদার কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৪৬৯ 017121889223 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6202 কলম পমাল্যা মৃতাঃ আবু নাইম পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৬৬৯ 01957029416 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6203 পখান্দকার শািজািান মৃতাঃ খন্দাঃ িায়াত আলী কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫০৯৩ 01783957780 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6204 পমাাঃ িাপবল পমাল্যা মৃতাঃ ইসমাইল পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫০৯৩ 0186213321 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6205 জপরনা পব ম মৃতাঃ ওয়ানজদ ফপকর কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৫৭৮ 01864823873 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6206 খন্দকার ফারুক খন্দকার দানয়র কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৬৫৩ 01957029416 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6207 পমাাঃ পমন্টু পশকদার ফজলু পশকদার কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০১৪ 01933485948 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6208 পমাাঃ পমথু মীর তসয়দ নবীর পিানসন কৃপষ িাল্লা ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১২৭ 01759344760 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6209 ফানতমা পব ম মৃত বাকী মুসপল্ল গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা 5516642594347 01883366476 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6210 পমািাাঃ জানিদা খাতুন মৃতাঃ আমজাদ ফপকর গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫১৩২ 01983113907 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6211 ফপজলা পসরাজুল ইসলাম গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৬৯৯ 01843656151 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6212 কওিার পসানা ফপকর কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৯৬৬ 01761549586 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6213 টুকু রানী পঘাস অপনল চন্দ্র পঘাস কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৭৮৮ 01758904542 পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6214 সানজদা খাতুন পমাসনলম মুিী গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪০৯৮ 01922605553 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6215 বপদর পমাল্যা জুবান পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৬৪৫ 01960059031 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6216 পমাাঃ মপনরুল ইসলাম আকমাল পিানসন পমাল্যা কৃপষ না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৫৪৭ 01733530603 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6217 আক্কাচ পমাল্যা িানসম পমাল্যা কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪০২৪ 01932619294 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6218 পমাাঃ আকরাম পশখ মৃতাঃ িবন পশখ কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০২২৩০৯ 01868182627 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6219 রুপিয়া খাতুন শপিদুল গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৬১৫ 01882620357 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6220 কল্যানী  তচতন্য কুমার মন্ডল গৃপিনী কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০৪৫ 01728747932 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6221 পমাাঃ িারম্নন পমাল্যা পমাাঃ পবলানয়ত পমাল্যা কৃপষ  া রা ০৩ দীঘা ৫৫১৬৬৪২২৫৭১১৭ 01777803481 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6222   পমাাঃ তাপরকুল ইসলাম ইসলাম পশখ পুরুষ পচত্তপবশ্রাম দীঘা 19895516642000000 ১৭২০০০০৩৫৮ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6223  মপফদুল ইসলাম নওনশর পশখ পুরুষ পবলখপনদি দীঘা 5.51664E+12 1947836657 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6224   পমাাঃ আব্দুল সত্তার  পমাাঃ পতারাফ পশখ পুরুষ পবলখপনদি দীঘা 5.51664E+12 1795874037 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6225 পমাাঃ সানিব ফপকর মৃত পসানা ফপকর পুরুষ পবলখাপনদাি দীঘা 5.51664E+12 ১৯৩৩৬২৬০৩৬ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6226 পমাাঃ হুমায়ুন কপবর মৃতাঃ আাঃ বাপরক পমালস্না কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৪৪৮ 01937683847 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6227 পমািাাঃ লাল মপত পমাাঃ রপশদ পমাল্লা মপিলা পবলঝলমল দীঘা 5.51664E+12 ১৯২৩৮৭৩৪১৬ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6228 পমাাঃ মপনর উপিন পশখ মৃত বাপরক পশখ পুরুষ পবলঝলমল দীঘা 5.51664E+12 ১৭৯৫০৩০০৭৬ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6229 পমািাাঃ পরানকয়া মৃতাঃ আফতাব গৃপিনী না রীিাড়া ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৪৮২ 01931962556 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6230 পমাাঃ শাপিনুর রিমান পমাাঃ আাঃমানলক ফপকর পুরুষ পবলঝলমল দীঘা 3.31302E+12 ১৭৭৬৭০৪৯৪৩ পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6231 পমাাঃ জািাপঙ্গর পমাল্যা রম্নববান পমাল্যা কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৩৫২ 01864868390 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6232 পমাাঃ জালাল পশখ মৃতাঃ বাপরক পমাল্যা কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৩৬৫ 01758062933 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6233 পবশ্বানাথ দাস মৃতাঃ দুলাল কৃষ্ণ দাস কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৯১৪ 01759344737 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6234 উত্তম কুমার দাম পবষ্ণু িদ দাম কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৭১৬ 01960051948 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6235 পশপশর পনরাঞ্জন বাড়ই কৃপষ কুমরুল ০৯ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩২৫৯ 01868842386 পকনশার পবশ্বাস 01928468493

6236 পমাাঃ আকবর পিানসন পমাাঃ পমাতানলব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৭৬ 01725624222 জাফর 01774772888

6237 পমাাঃ পমলন পময়া পমাাঃ পমাকনিদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৯৮৫৭৪৭ 01776528596 জাফর 01774772888

6238 পমাাঃ জািাঙ্গীর পচৌধুরী পমাাঃ সালাম পচৌধুরী পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬১২০ জাফর 01774772888

6239 আলফু পশখ মৃত িানতম পশখ পুরুষ প ক্ষুক ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৭৬ 01739360831 জাফর 01774772888

6240 পমাসনলম িাপকম পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬৫৩ 01850330399 জাফর 01774772888

6241 পমাাঃ চুন্নু পমাল্যা পমাকনিদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯০৬৪ 01921867522 জাফর 01774772888

6242  পমাাঃ কালু পশখ মৃত কানজম পশখ পুরুষ কৃপষ  া রা দীঘা 5.51664E+12 ১৭১৭৬৬৮৯০৬ জাফর 01774772888

6243 মপফজ পমাল্যা মনয়ন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৪৪৭ 01917475804 জাফর 01774772888

6244 মিেদ পমাল্যা ওিাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৪৩৯ 01776705635 জাফর 01774772888

6245 শির আলী ইমানপিন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৫৪৪ 01706115448 জাফর 01774772888

6246 পসপলম পরজা আাঃ িত্তার পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬১৩ 01922648656 জাফর 01774772888

6247 জাপমরুল বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৪৪০ 01860770138 জাফর 01774772888

6248 ফজলু পমাল্যা িবুর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৪১৪ জাফর 01774772888

6249  পমাাঃ িানতম পমাল্লা মৃত আপজদ পমাল্লা পুরুষ কৃপষ  া রা দীঘা 5.51664E+12 ১৭৭১৩৪৫০৪৬ জাফর 01774772888

6250 বাদল মজুমদার জ বন্ধু পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৫৬২ 01922648656 জাফর 01774772888

6251  পশপরনা পব ম পমাাঃ আঁকবর পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম দীঘা 5.51664E+12 ১৭২৫৭৫৭৩৫১ জাফর 01774772888

6252 বাকী পময়া নানদর পিানসন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৫৭৮ 01760183640 জাফর 01774772888



6253 নপিরন রানশদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৮৮০ 01879586360 জাফর 01774772888

6254 শপিদুল ইসলাম রিমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৬৫২৪৩ 01980419453 জাফর 01774772888

6255 বাপশ পময়া িানদক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৫৬৮ 01787406867 জাফর 01774772888

6256 ইিীস পমাল্যা রপশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৫৬৯ 01942095442 জাফর 01774772888

6257 আক্কাস পমাল্যা কানদর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৫৮৯ 01728624725 জাফর 01774772888

6258 সুরত খা প াব্দুল খা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৮২২ 01955915454 জাফর 01774772888

6259 তাপরকুল ইসলাম কপবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১৬৩ 01782096614 জাফর 01774772888

6260 জনবদা খাতুন আজ ার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৪৫৫ 01983143726 জাফর 01774772888

6261 তারা পময়া তানির পমাল্যা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৫৩১ 01950554960 জাফর 01774772888

6262 লাল চান আাঃ িাই পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৫৭৩ 01961169022 জাফর 01774772888

6263 আপজজার রিমান আলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৮৭৪ 01934037006 জাফর 01774772888

6264 টিউলী পব ম বাবুল পিানসন মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১০৭ 01923396210 জাফর 01774772888

6265 আলতাব পিানসন জনয়নুপিন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৮৯৮ 01779972306 জাফর 01774772888

6266 রাপশদা খাতুন পমাশারফ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬১৬৬ 01778990302 জাফর 01774772888

6267 রপিমা পব ম দাউদ মুিী মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬১২৮ 01874589397 জাফর 01774772888

6268 পফনরাজ পমাল্যা ওয়ানজদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৩১০ 01858181701 জাফর 01774772888

6269 পফনরাজ পময়া প ালাম পিানসন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২১৩ 01622984016 জাফর 01774772888

6270 ফুলপময়া জপলল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬৮৪ জাফর 01774772888

6271 পতানয়ব পমাল্যা আবু বক্কার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৯৮০ 01933861158 জাফর 01774772888

6272 পসািরাব পমাল্যা খানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬১৭ 01759769828 জাফর 01774772888

6273 রাোক পমাল্যা নানদর পিানসন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৫৮০ 01933563016 জাফর 01774772888

6274 চান আলী বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৭৯৬ 01933861158 জাফর 01774772888

6275  পমাাঃ পশিাব পমাল্লা পমাাঃ কালু পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম দীঘা 1.99055E+16 ১৭২০৫৯৩০৫৭ জাফর 01774772888

6276 প ালাম পমাসত্মফা রাোক খন্দকার পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৬৪ 01984753215 জাফর 01774772888

6277 আাঃ সালাম আাঃ িক পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৫০৮ 01706985902 জাফর 01774772888

6278 জাফর মুিী আপজজ মুিী পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬৫৬ 01990625995 জাফর 01774772888

6279 িাপববুর রিমান আকমাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৩৯ 01869973305 জাফর 01774772888

6280 মাফুজা খাতুন আলী িাসান মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৮১ 01774718966 জাফর 01774772888

6281 পমশায়ন পময়া লুৎফর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৪৩ 01868183324 জাফর 01774772888

6282 বজলুর রিমান আাঃ আলী পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৬২৮ 01737799790 জাফর 01774772888

6283 আপকদুল আবুল কালাম পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৯৩২ 01966961254 জাফর 01774772888

6284 তািোত পিানসন  নী পশখ পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১০৭ 01762142467 জাফর 01774772888

6285 পমািাাঃ মপজডনা িত্তার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৪৪৩ জাফর 01774772888

6286 পমাাঃ আব্দুলস্নাি জনয়নুপিন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৯৩৩ 01714778850 জাফর 01774772888

6287 পরিন পময়া আক্কাস আলী মন্ডল পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮১০৩৩ জাফর 01774772888

6288 পমািাাঃ িানয়রা আপতয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৪৩৯ 01775378179 জাফর 01774772888

6289 আফসার আলী মৃত আমজার আলী পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২০৬ জাফর 01774772888

6290 শ্যামল চন্দ্র বকসী সুর্য্ড চন্দ্র বকসী পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০২৫৭৬ 01883389020 জাফর 01774772888

6291 বাবুল খান পমাকবুল পিানসন পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬১৯৫ 01980660501 জাফর 01774772888



6292 শপরফুল ইসলাম িানদক আলী পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৫১২ জাফর 01774772888

6293 পজিাদ আলী পসপলম পময়া পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬০৭২ 01721496186 জাফর 01774772888

6294 সুদশ ডন মন্ডল সুনবাধ মন্ডল পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২৬১ 01919857490 জাফর 01774772888

6295 িান্ন পখান্দকার চাদ আলী খন্দকার পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৫৪ 01725143450 জাফর 01774772888

6296 তিন পময়া আবু বক্কার পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৩৬২ 01719729322 জাফর 01774772888

6297 রপকব িাপফজার পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৩১ 01774718966 জাফর 01774772888

6298 পরকাবুল আাঃ মান্নান পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬০৬৬ 01960060492 জাফর 01774772888

6299 অধীর রায় নকুল চন্দ্র রায় পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৭৭৯ 01726584796 জাফর 01774772888

6300 রান্নু খন্দকার চাদ আলী খন্দকার পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮০৭৭০ 01731668536 জাফর 01774772888

6301 ইউনুস আশরাফ খান পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৩৩৪ 01860774670 জাফর 01774772888

6302 মপিয়ার নুরম্নল ইসলাম পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৭২৮ 01725624222 জাফর 01774772888

6303 চুন্নু পমাল্যা আকবর পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৭৩৭ 01725624222 জাফর 01774772888

6304 রানী সরকার কাপলিদ সরকার মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৩৬৯ জাফর 01774772888

6305 পমৌছুদ কুদ্দুস পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৭৫০ 01854402245 জাফর 01774772888

6306 জাপকর পিানসন পতজারত পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৬৫ 01947270166 জাফর 01774772888

6307 মাসুদ আবু সাইদ পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৬২৬ 01916192400 জাফর 01774772888

6308  ফফার আাঃ কপরম পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৩৭০ 01779972545 জাফর 01774772888

6309 িাপবব িনলমান পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০৯১ 01724057393 জাফর 01774772888

6310 আজম ওিাব পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২১৮ 01736166907 জাফর 01774772888

6311 কালাম শািাদত পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৬৪৫৩ 01922031793 জাফর 01774772888

6312 সালাম এননচ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ জনািডনপুর ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬৬৪০ 01961671095 জাফর 01774772888

6313 মপমন পমাল্যা মিেদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৬৪৪ 01995624576 জাফর 01774772888

6314 মনয়ন জাফর পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২০৬ 01876186197 জাফর 01774772888

6315 িাপসয়ারা খাতুন পতাজাম পুরুষ গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫০৫৪ 01725624222 জাফর 01774772888

6316 পমরাজ কানয়ম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬১৬৮ 01837400448 জাফর 01774772888

6317 স্বিন মন্ডল সুনরন মন্ডল পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২৫৬ 01920275616 জাফর 01774772888

6318 শ্রীিপত মন্ডল পবনয় মন্ডল পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২৫৯ 01725624222 জাফর 01774772888

6319 রনমশ পমত্র রনপজত পমত্র পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২৩৫ 01927029133 জাফর 01774772888

6320 পমাাঃ পমজানুর রিমান মৃত িানশম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম দীঘা 5.51664E+12 ১৭৭৮৯৯০৭৮২ জাফর 01774772888

6321 পবকাশ চন্দ্র পবশ্বাস িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩১৫ 01767454641 জাফর 01774772888

6322 আকুল মন্ডল প াকুল মন্ডল পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩৬৬ 01747194478 জাফর 01774772888

6323 প্র াষ কুমার লক্ষীিদ পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩০৮ 01731368143 জাফর 01774772888

6324 িঞ্চানন পবশ্বাস পবজয় পবশ্বাস পুরুষ গৃপিনী িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩৮০ জাফর 01774772888

6325 অমর কুমার  প রাথ পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩৪৫ 017148292252 জাফর 01774772888

6326 তারািদ িঞ্চানন রায় পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৩৯ 01700859818 জাফর 01774772888

6327 সাধন কুমার মন্ডল অধীর কুমার মন্ডল পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩৮৯ 01882621617 জাফর 01774772888

6328 প্রদীি কুমার গুরু ক্ত পুরুষ কৃপষ প  ািাড়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০৪ 01868183308 জাফর 01774772888

6329 সুজন সুশান্ত পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২৯২ 01747193684 জাফর 01774772888

6330  পমাাঃ িাপববুর রিমান মৃত আলতাব পমাল্লা পুরুষ কৃপষ  া রা দীঘা 5.51664E+12 ১৮৯২১৫৫৭৮৫ জাফর 01774772888



6331 রামিদ ঝড়ু পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৩০৯ 01736180928 জাফর 01774772888

6332 অসীম সতীশ পুরুষ কৃপষ িাচুপড়য়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫২৯৪ 01918686177 জাফর 01774772888

6333 দুপল খাতুন িানসম মুিী মপিলা গৃপিনী ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৫৭৫২ জাফর 01774772888

6334 বাচ্চু পমাল্যা আকমাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৬২৭৩ জাফর 01774772888

6335 আাঃ সালাম পমাল্যা সপন পময়া পুরুষ প ক্ষুক ফলপশয়া ০২ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৬১৪ 01928171851 জাফর 01774772888

6336 আিাদ প্রামাপনক মৃতাঃ রতন প্রমাপনক পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৪৪১৭৮ জাফর 01774772888

6337 পমাাঃ দাউদ পময়া মৃতাঃ জপিরপিন পময়া পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৬১৪ 01939595240 জাফর 01774772888

6338 এম, রপবউল ইসলাম পমাাঃ আাঃ রপশদ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২ 01728127814 জাফর 01774772888

6339 তুপিন পমাাঃ পতাতা পময়া পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০২০৮ 01860774303 জাফর 01774772888

6340 পমাাঃ প কু পমাল্যা আাঃ রাোক পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১১৫ 01919465463 জাফর 01774772888

6341 বুলবুপল খাতুন পল ন পশখ মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২২৯ 01884407773 জাফর 01774772888

6342 পমািাাঃ পরনা পব ম পমাাঃ জািাঙ্গীর আলম মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ১৫৯২০৩৮৯৫৫২৫২ 01996705087 জাফর 01774772888

6343 পমািাাঃ মপজডনা পব ম পমাাঃ সাইরুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪৪৭ জাফর 01774772888

6344 আক্কাস পমাল্যা রপফক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৮৪০১ 01940035480 জাফর 01774772888

6345 খানদজা পব ম মৃতাঃ আাঃ রপশদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৬২৩ 01760085684 জাফর 01774772888

6346 পমাাঃ জপিরপিন মীর মৃতাঃ পিানসন মীর পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২৭৬ 01924084487 জাফর 01774772888

6347 আবুল খানয়র মৃতাঃ রইচ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩১৯ 01781062703 জাফর 01774772888

6348 রপিমা পব ম পকাবাদ পিানসন মপিলা মুপক্তনযাদ্ধা আউনাড়া ০৪ দীঘা 5516642588696 01781390027 জাফর 01774772888

6349 রপবউল ইসলাম মৃতাঃ আাঃ আপজজ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৫৯০ 01731289534 জাফর 01774772888

6350 পমাাঃ বাবুল পমাল্যা আাঃ কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১৮৫ 01766847980 জাফর 01774772888

6351 পমাাঃ জয়নাল পশখ মৃতাঃ পতজন পশখ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪২৪ জাফর 01774772888

6352 পমািাাঃ আনলয়া পমাাঃ আলা উপিন মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৮৪১ 01995053256 জাফর 01774772888

6353 মপনরপিন পশখ মৃতাঃ আপদলপিন পশখ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৫৭৮ জাফর 01774772888

6354 সানজদা  পব ম পিকুল পময়া মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪০২ 01755899115 জাফর 01774772888

6355 কল্পনা পব ম পবপ্লব পিানসন মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১৬২ 01775221483 জাফর 01774772888

6356 পমাজািার সদ ডার মৃত আাঃ মানলক পুরুষ মুপক্তনযাদ্ধা আউনাড়া ০৪ দীঘা 5516642588700 01928496600 জাফর 01774772888

6357 ফপিয়ার মান্নাফ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১১৩ 01986244594 জাফর 01774772888

6358 মাজু পবপব আিাদী মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০৯০৫৫ জাফর 01774772888

6359 আননায়ার তানির পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮১৯ 01995014984 জাফর 01774772888

6360 পমাাঃ ইউনুস পমাল্যা মৃতাঃ  িানশম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২৫৬ 01996236390 জাফর 01774772888

6361 পমািাাঃ পরনিনা পব ম পমাাঃ পরজাউল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১০২ 01984753245 জাফর 01774772888

6362 কপিনুর পব ম পমাাঃ খপবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৫৬৩ 01930360742 জাফর 01774772888

6363 আিোদ পমাল্যা মৃতাঃ পমাকানিস পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩০৮ 01759239956 জাফর 01774772888

6364 পমাাঃ শামছু পমাল্যা মৃতাঃ আবুল িানশম পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩০৫ 01735341265 জাফর 01774772888

6365 জুনয়ল পমাাঃ আবুল কানিদ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০৪৩ জাফর 01774772888

6366 পমাাঃ আপশকুোম পমাাঃ লুৎফর রিমান পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০৩৩৫ 01799803578 জাফর 01774772888

6367 িাপসনা পব ম পমাাঃ পমাক্তাদুল পমাল্লা মপিলা গৃপিিী  ফলপশয়া দীঘা 5516642585889 ১৭২৯৪১৫৫৪৪ জাফর 01774772888

6368 পমাাঃ আববাি পমাল্যা মৃতাঃ রপফক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৫৮৬ 01910686999 জাফর 01774772888

6369 পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম পনিাল উপিন পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯১৫ জাফর 01774772888



6370 পমাাঃ বাকী পময়া পমাাঃ িানচনপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৮২৫ 01724056863 জাফর 01774772888

6371 পমািাাঃ রুপিয়া পব ম পমাাঃ ফুলপময়া মপিলা গৃপিনী আউনাড়া দীঘা 5516642594918 জাফর 01774772888

6372 পমাাঃ তারা পময়া মৃতাঃ ইরফান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯১১ 01778383532 জাফর 01774772888

6373  পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম মৃত রাোক পমাল্লা পুরুষ কৃপষ কুম্রুল দীঘা 5516642594053 ১৮২০৫৩১২৫২ জাফর 01774772888

6374 পমাাঃ পজল্লুর রিমান আাঃ িাত্তার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৩৩১৩০৬৭২২৫৪৬৩ 01996458656 জাফর 01774772888

6375 পমাাঃ প ালাম রসুল মৃতাঃ আাঃ রপশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯৫৬ 01948114078 জাফর 01774772888

6376 পমাাঃ মপনরুল ইসলাম রপশদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯৭৮ 01925522989 জাফর 01774772888

6377 পমাাঃ আননায়ার পিানসন অলাপময়া সরদার পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০২০৫ 01829588761 জাফর 01774772888

6378 পমাাঃ পিপিক পমাল্যা মৃতাঃ শািাজপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৭৪৮ জাফর 01774772888

6379 পমাাঃ িামপিয়ার পমাল্যা পমাাঃ ইসলাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ১৫৯২০৩৮৯৫৫২৬৮ 01988033739 জাফর 01774772888

6380  পমাাঃ ইয়াকুব পময়া মৃত পমাাঃ মানলক পশখ পুরুষ কৃপষ কুম্রুল দীঘা 2412339804 ১৯৬৮৪৪৫২১৮ জাফর 01774772888

6381 পমাাঃ রপশদ সরদার মৃতাঃ  পন সরদার পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬২১৬২৪১০২ 01734260288 জাফর 01774772888

6382 পমািাাঃ নাপসমা পব ম পমাাঃ বাচ্চু মন্ডল মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৮৩৫৯ 01995053268 জাফর 01774772888

6383 পমািাাঃ নয়ন মপি আবু সাইদ মৃধা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩৩১ 01993554982 জাফর 01774772888

6384 পমাাঃ রাঙ্গা পময়া আবুল খানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৭৩৯ 01931262407 জাফর 01774772888

6385 পমািাাঃ িপব পব ম পলয়াকত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২৩২ 01926051035 জাফর 01774772888

6386 পমাাঃ পশমুল পময়া আবু সাইদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৬০১ 01939121610 জাফর 01774772888

6387 পমািাাঃ ফানতমা পব ম পমাাঃ আক্তার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৭৮৪ 01823425197 জাফর 01774772888

6388 খাপদজা পব ম পমাসনলম পশখ মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩১৫ 01836140368 জাফর 01774772888

6389 পরনা পব ম পজয়াউর রিমান মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪১০ 01882619699 জাফর 01774772888

6390 মাঝু পবপব আনিদ পশখ মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৫৬০ 01850593639 জাফর 01774772888

6391 ফপরদা পব ম আননায়ার পশখ মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪৬৭ 01766958056 জাফর 01774772888

6392 পমািাাঃ পলল্পী পব ম পমাাঃ টিটুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯৭১ জাফর 01774772888

6393 সানলিা পব ম সানিব আলী মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩০৪ 01853871061 জাফর 01774772888

6394 িানজরা পব ম আাঃ  ওয়ানিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪০৯ 01882619699 জাফর 01774772888

6395 পমািাাঃ পসপলনা পব ম ওপলয়ার মৃধা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯৩৪ 01919449955 জাফর 01774772888

6396 পমাাঃ নুরুল ইসলাম পমাাঃ সুরম্নজ মৃধা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৬০৮ 01931676197 জাফর 01774772888

6397 পমাাঃ মপিয়ার রিমান মৃতাঃ পনয়ামত পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২৮১ 01754418837 জাফর 01774772888

6398 তানপজরা পব ম আলী আিনেদ মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৩৬৬ 01929068854 জাফর 01774772888

6399 পমাাঃ রপবউল ইসলাম আাঃ কুদ্দুস পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১৮২ 01911575477 জাফর 01774772888

6400 ঈার ীন পব ম পমাাঃ আপমনুর মৃধা পুরুষ গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮২৪৫ 01760791958 জাফর 01774772888

6401 পমািাাঃ আনপজরা পব ম পমাাঃ জপিরপিন মৃধা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৯৩২ 01960697990 জাফর 01774772888

6402 জািানারা পব ম আাঃ মানলক পশখ মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৫৩৪ 01773203974 জাফর 01774772888

6403 পশখ সাদী মনয়নপিন পশখ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৭৬৭ 01983114213 জাফর 01774772888

6404   পনলুফা রপশদ  তালুকদার মপিলা গৃপিিী কুম্রুল দীঘা 5516642593937 ১৯২৩৯৮৫২৮৬ জাফর 01774772888

6405 আাঃ আপলম মৃতাঃ বাদল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৪৮২৭ 01937236915 জাফর 01774772888

6406 পসনকন্দার পশখ িাপফজার পশখ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪৫৩ 01836648044 জাফর 01774772888

6407 পমাাঃ িান্নু খন্দকার মৃত চান আপল খন্দকার পুরুষ কৃপষ পখালপশয়া দীঘা 5516642586254 1725143450 জাফর 01774772888

6408 পনিারুন পনিা মৃতাঃ রাোক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮১০৯ 01953560179 জাফর 01774772888



6409  পমািাাঃ নাপিমা ইকরামুল খান মপিলা গৃপিনী আউনাড়া ০৪ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০২ 01953560179 জাফর 01774772888

6410 পমাাঃ িাপলম পশখ মৃতাঃ আরবদী পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭৯৭ 01750409957 জাফর 01774772888

6411  পমািাাঃ খাপদজা পব ম পমাাঃ পরাস্তেল্লা মপিলা গৃপিিী পচত্তপবশ্রাম দীঘা 3752832505 ১৭১৫৬৪২৮৬৪ জাফর 01774772888

6412 পবল্লাল আফসার আলী পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭১৫ 01911088749 জাফর 01774772888

6413 অপচন্ত ধীনরন পমত্র পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২৩৪ জাফর 01774772888

6414 পমাাঃ মানজদ পমাল্যা মৃতাঃ পমামনরজ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৫৭৬ 01858322219 জাফর 01774772888

6415  িাসান পমাল্লা মৃত পমািন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ জনািডন পুর দীঘা 5516642596249 জাফর 01774772888

6416  পমাাঃ পরপুল পময়া পমাাঃ আজ র পমাল্লা পুরুষ কৃপষ জনািডন পুর দীঘা 19885516642000000 ১৭৭৭৪২২৫৭৪ জাফর 01774772888

6417   পমাাঃ পফনরাজ পমাল্লা মৃত সুলতাব পমাল্লা পুরুষ কৃপষ জনািডন পুর দীঘা 5516642594675 1762546659 জাফর 01774772888

6418 ওপিদার মৃধা মৃতাঃ িাপকম মৃধা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭৬১ ০১৩০২৪৬৯৫৮৩ জাফর 01774772888

6419 পমাাঃ রান্নু পময়া মৃতাঃ আলতাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৪৫৯ 01952487933 জাফর 01774772888

6420 িাপববুর রিমান মৃতাঃ রওশন পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮১৫ ০১৯৬৪৬৪৩০৮৭ জাফর 01774772888

6421 আাঃ রাোক মৃতাঃ পরাকমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭১৭ ০১৭১৯৬৬৩৫১৪ জাফর 01774772888

6422 পমাাঃ পলয়াকত আলী মৃতাঃ রাোক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭৩৭ 01785242059 জাফর 01774772888

6423 পমাাঃ পশমুল পমাাঃ ফুল পময়া পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮২৯২৮ 01929205613 জাফর 01774772888

6424 তারা িদ মন্ডল িাদান মন্ডল পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭৬৫ 01874105636 জাফর 01774772888

6425 পিকুল পমাল্যা রম্ননিাল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫০৪৭ 01829588761 জাফর 01774772888

6426 সাবু  পশখ পমাাঃ আকতার পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২০৭ 01756683431 জাফর 01774772888

6427 প াকুল কুমার পবশ্বাস  নিপত পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৫২২৪৯ 01784617768 জাফর 01774772888

6428 নাপসমা িলাশ মপিলা গৃপিনী পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫০০০ 01756683431 জাফর 01774772888

6429 পবকাশ বাড়ই পবনরন বাড়ই পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২৭১ জাফর 01774772888

6430 চান্দু কুমার মজুমদার শংকর কুমার মজুমদার পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২৫৭ 01825848751 জাফর 01774772888

6431 কুমানরশ পমত্র ন্ধ্দ পকামল মন্ডল পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২৩৩ 01947837242 জাফর 01774772888

6432 অনশাক কুমার পবশ্বাস অনসত্ম পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২৬৯ জাফর 01774772888

6433 আলতাব পমাল্যা খানলক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৪৭৪ 0171250878 জাফর 01774772888

6434 নুরম্নল পশখ মঙ্গল পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭৬৭ 01992520141 জাফর 01774772888

6435 রানী অপধকারী কালীিদ অপধকারী পুরুষ গৃপিনী পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৮৪০৭ 01728370190 জাফর 01774772888

6436 কৃষ্ণ কুমার পবষ্ণুিদ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২১৫ 019186171325 জাফর 01774772888

6437 মপরয়ম পব ম বাকী মপিলা গৃপিনী পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৩৮৮ 01763971289 জাফর 01774772888

6438 ইিীস পশখ আাঃ রিমান পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৯৬৪১ 01871495598 জাফর 01774772888

6439 পমাাঃ নাপজর পিানসন মৃতাঃ ইব্রাপিম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৯৭৬২ জাফর 01774772888

6440 পমাাঃ আবু তানলব মৃতাঃ পজন্নাতুল পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৬৯৯ 01944137277 জাফর 01774772888

6441 ইিীস পশখ জামালপিন পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৩৩৮ 01838759232 জাফর 01774772888

6442 কালন খাতুন পমজানুর রিমান মপিলা গৃপিনী পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০১ 01939595240 জাফর 01774772888

6443 সু াষ সুপনল মন্ডল পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৭৪৬৩ 01866627597 জাফর 01774772888

6444 বাপশ পময়া আরব আলী পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৫৫১ 01993581681 জাফর 01774772888

6445 ফপরদ পময়া জপলল পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮১২ 01751754579 জাফর 01774772888

6446  পমািাাঃ সুপিয়া খাতুন আাঃ  ফফার মপিলা গৃপিিী জনািডন পুর দীঘা 19705516642000000 জাফর 01774772888

6447 ফপরদা পব ম মুকুল পময়া মপিলা গৃপিনী পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৪৮ 01766173341 জাফর 01774772888



6448 পবপুল মন্ডল মপননমািন পুরুষ কৃপষ খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০২৩ 01988874510 জাফর 01774772888

6449 মৃনাল কাপন্ত সািা মন্মথ সািা পুরুষ কৃপষ খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯১৩০ জাফর 01774772888

6450 পলপি সািা সন্দীি সািা মপিলা গৃপিনী খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯০০৮ 01782258421 জাফর 01774772888

6451 সুপমতা সািা কুমানরশ সািা মপিলা গৃপিনী খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৩৩৫ 01780306231 জাফর 01774772888

6452 মৃ াংকু কুমার সািা সুনে্িনাথ পিািার পুরুষ কৃপষ খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯১২৭ 01728018397 জাফর 01774772888

6453 প ালানাথ সমনরশ চন্দ্র সািা পুরুষ কৃপষ খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯০১২ 01745936182 জাফর 01774772888

6454 প্রদীি সািা িপরিদ সািা পুরুষ কৃপষ খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯০১৪ 01741790850 জাফর 01774772888

6455 পমলন িাতত মন্ডল পুরুষ কৃপষ খাজুরা ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯১৩৮ 01934811581 জাফর 01774772888

6456 শপিদুল ইসলাম ওনজল পশখ পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৫০১ 01780942412 জাফর 01774772888

6457   সাপবনা ইয়াসপমন মপফদুল আলম মপিলা গৃপিিী দীঘা দীঘা 5516642585162 1405460573 জাফর 01774772888

6458  তারা পব ম মৃত িান্নু পমাল্লা পুরুষ কৃপষ দীঘা দীঘা 19645516642000000 1746212084 জাফর 01774772888

6459  পমাাঃ লাইছু পময়া পমাাঃ লাল পময়া পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম দীঘা 5516642589662 ১৯৩৬০২২৬৩৩ জাফর 01774772888

6460 অনশাক রামিদ পুরুষ কৃপষ আউনাড়া ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৭৩৪৫ 01915048613 জাফর 01774772888

6461 পমাস্তফা মৃতাঃ আাঃ খানলক পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৭৫৩৫৩ 01771396468 জাফর 01774772888

6462 কামুরুল রিমান পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭০৪ 01838384173 জাফর 01774772888

6463 শপফকুল রিমান পুরুষ কৃপষ পচত্তপবশ্রাম ০৫ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৭৪৪ 01931962311 জাফর 01774772888

6464 পমাাঃ বাবুল পময়া পমাাঃ পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৮৭ 01953342744 জাফর 01774772888

6465 পমাাঃ শপরফুল ইসলাম মািফুজার  পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন দীঘা 2.00355E+16 ১৭৮৯২৮১৬৭১ জাফর 01774772888

6466 পমািাাঃ নুরজািান মৃত রানিন উপিন মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৭৪ 01948696734 জাফর 01774772888

6467 প ালাম মওলা মৃতাঃ আবু পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২১২ 01985545931 জাফর 01774772888

6468 খপবর ফপকর মৃতাঃ িব্দুল ফপকর পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২৮৯ 01989325008 জাফর 01774772888

6469 পলমনন পময়া পমাাঃ মপিউপিন পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১৫৬ 01984739318 জাফর 01774772888

6470 এরশাদ পময়া মৃতাঃ আনকন ফপকর পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০৭ 01630368845 জাফর 01774772888

6471 পমাাঃ নানয়ব আলী মৃতাঃ পতলাি আলী পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০১৩১ 01789966098 জাফর 01774772888

6472 কাজল পরখা এনস্কন ফপকর মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০১৭১ 01833741986 জাফর 01774772888

6473 রপফকুল ইসলাম আক্তার পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০১৮৯ 01964989668 জাফর 01774772888

6474 আবুল বাশার উতারপিন পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ২৬৯৫৪৩২৯০৯৩৬৪ 01939682104 জাফর 01774772888

6475 জাপিদুল ইসলাম আাঃ মান্নান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৮৩৫ 01710613843 জাফর 01774772888

6476 আননায়রম্নল ইসলাম আাঃ লপতফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১৯৩ 01942019166 জাফর 01774772888

6477 পমাস্তাপফজ পমাল্যা মৃতাঃ তািােত পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৯৫০ 01875320791 জাফর 01774772888

6478 মপরয়ম পব ম মৃতাঃ পরাস্তম ফপকর মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২৮৬ 01773218055 জাফর 01774772888

6479 পমাাঃ মুকুল পময়া মৃত আব্দুল আনলক পমাল্লা  পুরুষ কৃপষ পসানাপুর দীঘা 1.99355E+16 ১৭২৯১০৬৯৯৩ জাফর 01774772888

6480 সাপিনা পব ম মািামুদ পময়া মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৬৬৯ 01983355722 জাফর 01774772888

6481 িাপসনা পব ম মৃতাঃ আওয়াল পিানসন মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৫৪ 01830663049 জাফর 01774772888

6482 মমতা সুপধর চন্দ্র পশকদার মপিলা গৃপিিী পসানাপুর দীঘা 5.51664E+12 ১৭২১৭৯২৪০১ জাফর 01774772888

6483 পমরাজ পময়া মৃতাঃ আমজাদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৯১৩ 01935205886 জাফর 01774772888

6484 মপজডনা পব ম মৃত আলম পশখ মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯২৬৪ 01721434212 জাফর 01774772888

6485 আলম ফপকর মৃতাঃ িব্দুল ফপকর পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৩৩০ 01960076266 জাফর 01774772888

6486 পশফাপল রানী সরকার দুলাল কুমার শম ডা মপিলা গৃপিিী ফলপশয়া দীঘা 5516642585575 ১৭৭১৩৯৬০৭১ পকনশার পবশ্বাস 01928468493



6487 বাদশা পময়া মৃতাঃ আমান পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০১০৬ 01883175346 জাফর 01774772888

6488 আবু িাপনফ মৃতাঃ আইজপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৮৩৭ 01714935636 জাফর 01774772888

6489 তপমজপিন মৃতাঃ আনবদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৯২৪ 01929041543 জাফর 01774772888

6490 আবু তানলব পমাল্যা মৃতাঃ তফপির উপিন পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২৯২ 01964585575 জাফর 01774772888

6491 পমািাাঃ ফুলজান তাওরাত পিানসন পুরুষ গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৫১৮ 01947270382 জাফর 01774772888

6492 মপফজ পময়া িাপনফ ফপকর পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০২৬ 01878485161 জাফর 01774772888

6493 রান্নু পময়া মৃতাঃ মান্নান ফপকর পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৩৭১ 01921105756 জাফর 01774772888

6494 রাজা পময়া উমর আলী পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২৩১ 01725188893 জাফর 01774772888

6495 নবুওয়াত পিানসন প ালাম িনরায়ার পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৮৭০ 01932967130 জাফর 01774772888

6496 পমািাাঃ মালঞ্চ পব ম মপতয়ার রিমান পুরুষ গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৬৪১ 01949205377 জাফর 01774772888

6497 শপরফুল আলী তসয়দ পিারন আলী পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২০০ 01746935761 জাফর 01774772888

6498 িপদও পিানসন মৃতাঃ পসািরাব ফপকর পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৬৫৭ 01960076266 জাফর 01774772888

6499 প ালাম িনরায়ার আনয়ন উিীন পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৮৪৯ 01924197367 জাফর 01774772888

6500 নাপিমা খাতুন িাপফজুর রিমান মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৮৮৯ 01925398783 জাফর 01774772888

6501 আাঃ রাোক মৃতাঃ পজানাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৬৪ 01928843685 জাফর 01774772888

6502 পরজাউল কপরম বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২৫৫ 01946955845 জাফর 01774772888

6503 পমলন পমাল্যা রতন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৪১ 01919448887 জাফর 01774772888

6504 পমািাাঃ মমতাজ আননায়ার পিানসন মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৫৭২ 01960227383 জাফর 01774772888

6505 পমািাাঃ ফুলজান  মৃতাঃ ইমত্মাজ মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০০১১১ 01725902443 জাফর 01774772888

6506 পমািাাঃ পশল্পী খাতুন পমাাঃ সা র আলী মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২৯৯ 01953342753 জাফর 01774772888

6507 পমাাঃ শাপিদার পমাল্যা মৃতাঃ পমাসনলম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮৯৯৪৬ 01742206520 জাফর 01774772888

6508 পমাাঃ আপমনুর রিমান সাইফুর রিমান পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০০১০ 01924402584 জাফর 01774772888

6509 পমাাঃ লৎফর রিমান আাঃ লপতফ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৬৮১ 01931049683 জাফর 01774772888

6510 কপিনুর পব ম মৃতাঃ িব্দার পিানসন মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৬২৫৭৫৪ 01670150295 জাফর 01774772888

6511 পমািাাঃ শািারন পমাাঃ আপতয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮০৫৫৫ 01981894775 জাফর 01774772888

6512 পমাাঃ রপবউল ইসলাম প ালাম িনরায়ার পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৩৩ 01922340271 জাফর 01774772888

6513 আসমা পব ম বািারম্নল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০১৩ 01761161213 জাফর 01774772888

6514 পমাাঃ আবু জাফর মৃতাঃ মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৩৯ 01932619310 জাফর 01774772888

6515 পমাাঃ ওপিদার পশখ মৃতাঃ কানশম পশখ পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৮৬৪০ 01918617440 জাফর 01774772888

6516  পমািাাঃ সপখনা খাতুন মৃত আাঃ মানজদ পমাল্লা মপিলা গৃপিিী পসানাপুর দীঘা 1.99055E+16 ১৩১৯৫২৮৯৮৯ জাফর 01774772888

6517  পমাাঃ পলয়াকত পময়া মৃত আবুল পিানসন পুরুষ কৃপষ পসানাপুর দীঘা 5.51664E+12 ১৭৫৮৬৩১৮৭৬ জাফর 01774772888

6518 পমাাঃ পমাতানলব মৃতাঃ জনাব পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০৪৫৯ 01927488634 জাফর 01774772888

6519 মমতাজ পব ম তসয়দ রান্নু আলী মপিলা গৃপিনী পসন্দাইন ০৬ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০২১৩ 01746935789 জাফর 01774772888

6520 মাঝু পবপব জব্বার পবিারী পুরুষ গৃপিনী পবলঝলমল ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২ 01703771940 জাফর 01774772888

6521  পমািাাঃ কাজল পরখা পমাাঃ িান্নু খান মপিলা গৃপিিী পশরগ্রাম দীঘা 5.51664E+12 ১৩১৭০৪৯৮০২ জাফর 01774772888

6522 পবল্লাল খান ইজানির খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০০০২ 01703771940 জাফর 01774772888

6523 পনিার পব ম মুপজবার রিমান মপিলা কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪০৭ 01838538850 জাফর 01774772888

6524 িলাশ পমাল্লা বাদশা পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৭৭৪ 01846482261 জাফর 01774772888

6525 রজব আপল রানশদ খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৫২৪ 01996494260 জাফর 01774772888



6526 পমািোদ আলী আকবার ফপকর পুরুষ কৃপষ পবলঝলমল ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩০৮৫ 01752626375 জাফর 01774772888

6527 িপকনা পব ম মানজদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৭৩৪৫ 01938614985 জাফর 01774772888

6528 রইচ পমাল্লা নুরল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ,, ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৭২১ 01949205371 জাফর 01774772888

6529 পমাাঃ িাপববার পমাল্লা মৃত ওয়ানিল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পবলঝলমল ০৮ দীঘা 5516642592945 01755033711 জাফর 01774772888

6530 আপজজার রিমান তাজঊপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩১২১ 01772648188 জাফর 01774772888

6531 পমাকানিস খান পমামনরজ খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৯৮ 01703771940 জাফর 01774772888

6532 িপমর উপিন প ািাল পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪২৫ 01703771940 জাফর 01774772888

6533 শুকুর খান পমাপমন উপিন খান পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২২৩৪ 01755884155 জাফর 01774772888

6534 সউদ পমাল্লা তপির উপিন পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৯০ 01703771940 জাফর 01774772888

6535 অমল পবশ্বাস কাপলিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ ,, ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪৬ 01734164903 জাফর 01774772888

6536 িালাউপিন পশখ আপজজ পসখ পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০০৬৯ 01703771940 জাফর 01774772888

6537 পমাস্তাক খান রতন খান পুরুষ কৃপষ ,, ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৭৫৩ 01988026115 জাফর 01774772888

6538 শাপিদ পমাল্লা িানসম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৯৯ 01884407809 জাফর 01774772888

6539 কুটি পময়া িানসম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ ,, ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪৫৫ 01939658843 জাফর 01774772888

6540 সািাজান িানসম পমাল্লা পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৫৭৯২ 01771738190 জাফর 01774772888

6541 রুপবয়া পব ম আয়ুব পিানসন মপিলা গৃপিনী পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩২০৩ 01865900342 জাফর 01774772888

6542 িাচু পমাল্লা ইয়াপিন পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩০৭০ 01745504827 জাফর 01774772888

6543 কামুোমান আ: রাোক পুরুষ কৃপষ পসানাপুর ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩৩৪৩ 01865900342 জাফর 01774772888

6544 ফুলপময়া আবুল পিানসন পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০০৯১ 01727884514 জাফর 01774772888

6545 নুরপময়া পমামনরজ খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪০৩ 01703771940 জাফর 01774772888

6546 মুরাদ তপিরউপিন পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩০৪৯ 01796315821 জাফর 01774772888

6547 রজব খন্দকার শুকুর খন্দকার পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯০০৩৭ 01765279614 জাফর 01774772888

6548 শাপিদুল িানকন পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪৭১ 01878485304 জাফর 01774772888

6549 আাঃ বাপরক তপিরপিন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩১৪১ 01703771940 জাফর 01774772888

6550 বাবলু পময়া আকরাম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৮২৮২৪ 01706324488 জাফর 01774772888

6551 িাপসনা পব ম িানরায়ার পিানসন মপিলা গৃপিিী পসন্দাইন দীঘা 2.62721E+12 ১৭৯৬২৩৫০৭৫ জাফর 01774772888

6552 পসনকন্দার আক্কাস আলী পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩১৫৬ 01776668428 জাফর 01774772888

6553 সুজরপিন পশখ িানশম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৩৮০ 01856524605 জাফর 01774772888

6554 লাইচু িানশম পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২২৬১ 01736499423 জাফর 01774772888

6555 আইদ পমাল্যা পমাাঃ সউদ পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৯৩ 01703771940 জাফর 01774772888

6556 পফনরাজ পশকদার প ালাম পিানসন পশকদার পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৩০১৬ 01773218146 জাফর 01774772888

6557 পমাাঃ হুমায়ুন খান প ালজার পিানসন খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৬৬ 01850279776 জাফর 01774772888

6558 আরাধন মৃত উনিন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আউনাড়া ০৮ দীঘা 5.51664E+12 01934262230 জাফর 01774772888

6559 সুলতান প্রামাপনক পমাসনলম প্রামাপনক পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪৫৭ 01781243639 জাফর 01774772888

6560 নুরু পময়া িবন পমাল্যা পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪০৩ 01719973876 জাফর 01774772888

6561 পমািাাঃ সরুিজান তসয়দ মুন্নু আলী মপিলা গৃপিিী পসন্দাইন দীঘা 5.51664E+12 ১৭৩৫০৭৩২১৭ জাফর 01774772888

6562 রাজু খান রপফক খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৮০০ 01930346980 জাফর 01774772888

6563  পমািাাঃ আনমনা পব ম মৃত মপজদ পশখ মপিলা গৃপিিী পসন্দাইন দীঘা 5.51664E+12 ১৯৩২৬৩৫২৯৩ জাফর 01774772888

6564 িান্নু খান পতজারত খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯৪৮৬২ 01721053582 জাফর 01774772888



6565 জনবদা পব ম উেল খান মপিলা গৃপিনী পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২৪২০ 01729872015 জাফর 01774772888

6566 িাসমত আলী পসরাজ খান পুরুষ কৃপষ পশরগ্রাম ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২০০০১০৮ 01631284109 জাফর 01774772888

6567 ফানতমা জাকাপরয়া মপিলা গৃপিনী পবলঝলমল ০৮ দীঘা ৫৫১৬৬৪২৫৯২২১১ 01767940157 জাফর 01774772888


