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িম্বি

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 9 ১০ ১১ 12

১ মাসুদ পমাল্যা িারসম আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363497 01939825728 হানববুি িহ াি 01721-857973

২ মাফুজ পমাল্যা মৃত িারসন আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363524 01937745702 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩ মপনরম্নল  পমা:বদর উপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363310 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪ পমাোঃ নাপির উপিন পশখ মৃত নবুয়াত পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362383 01729722295 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫ পমা:িাপিজুর রিমান মৃত মািাতাব পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362182 01929300747 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬ পমাোঃনজরুল ইসলাম এবাদত পিারসন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 6 আ লসাি 5955664528 1720026569 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭ পমা:পতাজারেল মৃত আনিার উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510444861 01751611922 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮ পমা:ন্ওরশর আলী পমা: পমা:এয়ার উপিন পমা: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510363264 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯ সাপিদুল ইসলাম িাইজুল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510363385 01757713024 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০ পমা:কাপমরম্নল পমাল্যা মৃত পবলারয়ত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510363533 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১ পমা:কুদ্দুস মন্ডল মৃত গফুর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361922 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২ পমা:জাপকর পিা: পমা:মকবুল পিা: মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362373 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩ সপলম মন্ডল মৃত আিালত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363529 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪ ওমর মন্ডল মৃত এরিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362090 01985160323 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৫ পতাজাম মন্ডল মৃত এরিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362008 01745559844 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৬ আ:রাজ্জাক মন্ডল আমজাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362054 01764238225 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৭ পমা:পগয়াস পমা:রম্নসত্মম আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19835519510000000 01770781889 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৮ ইন্তাজ আলী মন্ডল মৃত এরিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362069 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৯ িাপমদুল মন্ডল আমজাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362057 01743038463 হানববুি িহ াি 01721-857973

২০ রস্তম মন্ডল মৃত এরিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362086 01935161499 হানববুি িহ াি 01721-857973

২১ পসািরাব মন্ডল রম্নসত্মম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362083 01935161499 হানববুি িহ াি 01721-857973

২২ পমা:মারজদুল ইসলাম মৃত আিালত পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362797 01723626679 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৩ পমা:আলতাি মন্ডল মৃত আনিার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362207 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৪ পমা:পগালাম কুদ্দুস পশখ আ:রিমান পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363221 01930454778 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫ পমা:শপিদুল ইসলাম আ:মপজদ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363190 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৬ জািানারা পবগম জ:পমা:ইসমাইল খা মপিলা গৃিীপন চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363139 01772657137 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৭ রপিমা পবগম জ:আবু বক্কার মপিলা গৃিীপন চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363097 01931824415 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৮ পমািা:ভানু খাতুন জ:পমা:আ:মান্নান মন্ডল মপিলা গৃিীপন চরউদাস ৬ আ লসাি 4428003811899 01957029460 হানববুি িহ াি 01721-857973

মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার খাদ্য বান্ধব তাললকা।  কার্ড সংখযা=৯১২২টি।



২৯ পমািা:মারলকা পবগম মৃত পমা:আলী পজা: মপিলা গৃিীপন চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363069 01965438770 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩০ আপজম মপিক রজব আলী মপিক পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস 06 আ লসাি 5519510363280 01764244708 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩১ সাপিদুল ইসলাম সারিব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355029 01773976136 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩২ পমা:লাল্টু পশখ পমা:পসািরাব পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510416291 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৩ পমা:বাদশা পসখ পসািরাব পিারসন পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353409 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪ পমা:শামীম পশখ মৃত জপির  পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19935519510000100 01831842155 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫ পমাতািার পিারসন মৃত জপির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353725 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬ পমা:মপনরম্নল ইসলাম পগালাব্দী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353045 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭ পমা:ইউসুি আলী পশখ উমর আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519584389351 01983055047 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮ পমা:রপিক পশখ িজলু পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 551951000005 01834624919 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯ পমা:পিয়ামত মন্ডল মৃত পদয়ারত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353981 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০ পমা:আজ্জাক পশখ মৃত শির আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510444986 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১ সাপজনা পবগম জ:মৃত আরব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366096 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২ নাজমুল পিারসন আনসার আলী পসখ পুরুষ পদনমজুর পকাদলা 04 আ লসাি 4172223341 01782957952 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩ ঈপশতা খাতুন আসলাম পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা 04 আ লসাি 5106452088 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৪ পমা:হুমায়ন কপবর পসািরাব পিা: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীরকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357323 01739222291 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৫ জপমর পিারসন িত্তার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরইসলামপুর ৪ আ লসাি 5519510355513 01883175178 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৬ পমা:জপমর পশখ মৃত আরশাদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358638 01787325337 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৭ রাজ্জাক পশখ জপিরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358212 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৮ আপতয়ার রিমান পমা:এরতম আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358427 01766830911 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৯ পমা:িাসান আলী মৃত তবরজল আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359021 01772310109 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫০ সুকুর আলী পশখ মৃত িাসান পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358443 01927471170 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫১ পমা:জািানঙ্গীর  পমা:িত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358484 01729907201 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫২ পনম ডল সরকার মৃত পনতাই সরকার পুরুষ পদনমজুর
রামচন্দপুররকাদ

লা
৪ আ লসাি 5519510357367 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৩ মরনাপজৎ কুমার মন্ডল কুশাই মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাম:পকাদলা 04 আ লসাি 1922371495 1319744508 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৪ সুমন কুমার মন্ডল সমররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর
রামচন্দপুররকাদ

লা
৪ আ লসাি 19905519510000200 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৫ ইসলাম পশখ সুপিয়ার পশখ পুরুষ পদনমজুর
রামচন্দপুররকাদ

লা
৪ আ লসাি 5519510358793 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৬ িপি পবগম আকবার আলী মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা 04 আ লসাি 5972246382 01930617663 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৭ সুপনল মন্ডল মৃত পূর্ ড চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর
রামচন্দপুররকাদ

লা
৪ আ লসাি 5519510357816 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৮ শ্যাম পব: শ্রী নারায়ন চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর
রামচন্দপুররকাদ

লা
৪ আ লসাি 5519510357893 01729108509 হানববুি িহ াি 01721-857973

৫৯ পমাকারিস মুসলস্নী মনরির মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358540 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬০ নজরম্নল ইসলাম মৃত িারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358315 হানববুি িহ াি 01721-857973



৬১ পমা:পজয়া পমাল্যা মৃত সামাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358882 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬২ পমকাইল পিা: পতায়ারক্কল পিা: পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358335 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৩ পমািা:িারম্নল পবগম জ:পমা:পমাির আলী মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359114 01782690292 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৪ পমা:মারজদ মন্ডল অরিজ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355505 01751818254 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৫ পমািা:িারজরা পবগম জ: পিররাজ পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357515 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৬ আিজাল পশখ মৃত জির আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358786 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৭ পমা:স্বিন পমাল্যা মৃত অলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359085 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৮ িাপসনা খাতুন জ:পসপিক পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358535 হানববুি িহ াি 01721-857973

৬৯ মারজদা খাতুন জ:মািাতাব পমাল্যা মপিলা গৃিীপন পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357570 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭০ কামরুল পশখ সুমাররাত পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358866 01790925522 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭১ পসরকন আলী আজািার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358431 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭২ পি্পিক পমাল্যা সামাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 7322353769 1405460783 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৩ িারম্নন পমাল্যা মৃত জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358925 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৪ পররিনা পবগম পমাক্তার পিা: মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358351 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৫ পমা:রপবউল পশখ পমা:িারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357460 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৬ অরমলা পবগম মৃত সাইিিল ইসলাম মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358851 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৭ পমা:তরক্কল পশখ মৃত তায়জান পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357547 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৮ পমা:জাপকর পিা: পমা:পজন্নাত পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 2617294927308 হানববুি িহ াি 01721-857973

৭৯ পমা:আপজরন পনিা জ:পমা:িপরদ উপিন মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357559 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮০ নারয়ব আলী পশখ মৃত আ:িারমদ আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357707 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮১ পমা:মধু মন্ডল মৃত রাজ্জাক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355480 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮২ িারজরা খাতুন জ:আকত্মার পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357599 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৩ পমা:আবু সারলি পমাল্যা পমা:পসািরাব পিা: পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510352888 01738313147 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৪ মপরয়ম খাতুন পমাকারিস পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন রাম:পকাদলা 04 আ লসাি 3733075448 1927737905 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৫ রজব আলী মৃত আরশাদ আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358450 01728624655 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৬ পমন্টু সরকার পদরবন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর রাম:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510000017 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৭ পমা:নজরম্নল ইসলাম পমা;পমাসরলম উপিন পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359107 01921411744 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৮ পমা:কামাল পশখ পমা:জরবদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510000008 01941909424 হানববুি িহ াি 01721-857973

৮৯ িারজরা খাতুন মসরলম পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357509 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯০ পমা:পমাতারলব পশখ মৃত আ;কপরম পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355569 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯১ পিররাজ পব: আবু বক্কার পব: পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355577 01762192935 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯২ আকবার মন্ডল আিালত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাম:পকাদলা 04 আ লসাি 8672248435 01756691906 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯৩ পমা:আপজজুল ইসলাম পমা:মাপিম পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355581 01949205593 হানববুি িহ াি 01721-857973



৯৪ পজাসনা খাতুন লুকমান পিারসন মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা 04 আ লসাি 6905985765 1738537627 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯৫ পমা:আ:িালাম মৃত িায়দার পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358534 01713573307 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯৬ পমা:আিজাল পশখ মৃত তায়জাল পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357677 01955986562 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯৭ শপিদুল ইসলাম মৃত জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358922 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯৮ আপকদুল ইসলাম এরতম আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358299 01933861337 হানববুি িহ াি 01721-857973

৯৯ পমাক্তার পজা: মৃত গরির পজা: পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358897 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০০ পমািারজ্জর পিা: মৃত চরয়ন উপিন পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358393 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০১ পনলুিা পবগম্ ওসমান পশখ মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358791 01761195719 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০২ িত্তার পজা: মৃত মপজদ পজা: পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358914 01756604069 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৩ খপলল পশখ যতন আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357290 01753688675 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৪ পমা:ইপিস পমাল্যা মৃত মপসয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358587 01763971237 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫ আকুল পবশ্বাস পমাতারলব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 6872345514 01789351873 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬ পমা:খপবর পিা: পমা:পতজারত পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358633 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭ জুলপিকার আলী ন্ওরশর আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 3272219878 1941133954 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৮ পমািা:আন্না পবগম পমা:আকুল সদ ডার মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359002 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৯ পমা:ইতািার পশখ মৃত চাদ আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355554 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১০  পমা:পতািারজ্জল পিা: পমা:িপববর পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357714 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১১ পমা:শপরফুল ইসলাম পমা:আবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358650 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১২ পমা:মামুন আলী মৃত তবরজল আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359018 01998287409 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩ পমা:ইউনুি পশখ রপশদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358592 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪ অনুি কুমার মন্ডল অপির কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 3261793972 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫ পমাতািার পব: মৃত পগয়াস আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358943 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৬ পমা:মান্নান খাঁ পমাসরলম খাঁ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358671 01951614752 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৭ পগালাম নবী আবু বক্কার পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি ............................. 01755890432 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৮ পতািারজ্জল মৃত সামাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358511 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৯ আক্তার পসকদার আত্তাব পসকদার পুরুষ পদনমজুর রাম:পকাদলা 04 আ লসাি 7322243911 01838049622 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২০ পমা:রান্নু সদ ডার মুজািার সদ ডার পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510444038 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২১ পমা:সরলমান পশখ মৃত সসয়দ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357319 01995570791 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২ আশরাফুল ইসলাম মৃত পগালাম পমাসত্মিা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 55195100209157 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩ পমা:িাপবল পমাল্যা আ:খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510000013 01759915778 হানববুি িহ াি 01721-857973



১২৪ পমা:পমাশারি পিা: পমা:জনাব আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357682 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫ পমা:রপিকুল পশখ পমা:নজর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357670 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬ জপলল পশখ মৃত কানাই পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358713 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭ পমািা:পমামতাজ পবগম পমা;পগালাম সররায়ার মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359001 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮ আ:জববার পমাল্যা পমা:ন্ওরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355607 01922341090 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯ পমা:পদদার পমাল্যা মৃত ইমান আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510355597 01786951580 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০ বাটুল চন্দ্র পকতডনীয়া শামত্মীরাম পকতডনীয়া পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357804 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১ পমা:মুকুল পশখ পমা:নজর আলী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357655 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২ আপজদুল খাঁ মৃত পমাসরলম খাঁ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358548 01799672974 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩ পমা;পলটন মুসলস্নী পমা:পমাতারলব মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510442652 01734644559 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪ পমা:শপিকুল ইসলাম পমা:িারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357638 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫ শপিদুল ইসলাম মৃত জির পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358784 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬ পমা:নারয়ব আলী পমা:আরলক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357504 01744416820 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৭ পজাসনা পবগম ইন্তাজ পসখ মপিলা গৃিীপন রাম:পকাদলা 04 আ লসাি 2272221783 1757435336 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৮ পমা:জুরয়ল পমাল্যা পমা:পনরাি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359056 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৯ আ:&ওিাব  পমা:শািাদত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358529 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪০ পমা:শুকুর আলী পমা:সদর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357628 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪১ কামরুল পমাল্যা নারবল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 7345847409 1319998023 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪২ জপির রিমান সাগর আপমর পিারসন পুরুষ গৃিীপন চরইসলামপুর 04 আ লসাি 2382756977 1409440788 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৩ সুমন সরকার পনপশকান্ত সরকার পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ পকাদলা 04 আ লসাি 9131971435 1760755272 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৪ সুজন পমাল্যা মনরির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510415959 01753689540 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৫ িাপবব পমাল্যা জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 8701478227 01794605479 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৬ পমাোঃদপবর উপিন পসখ জুড়ন পসখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 7322246534 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৭ পমা:রপবউল পজা: মৃত পমা:আনু পজা: পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510399354 01792295832 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৮ পমরাি পজায়ািার মপিয়ার পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা 04 আ লসাি 5053532858 1903044324 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪৯ পসররজান পবগম চাদ আলী িপকর মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা 04 আ লসাি 5072217051 1818754736 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৫০ লালচাদ পশখ িারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 19805519510358400 01861378879 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৫১ কাকলী পব: নীলকামত্ম পব: মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 19945519510000000 01708093795 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫২ অপূব ড কুমার মন্ডল অপজত চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510364850 01757846682 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫৩ মপন কুমার পসকদার মৃত পগৌর চন্দ্র পসকদার পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510364902 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১৫৪ গঙ্গা রানী মপিত লাল পব: মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা 08 আ লসাি 55195100364879 01774718913 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫৫ রাপিকুন্নািার মুন্নী আ: মান্নান পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 2822292005 01639320063 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫৬ সশরলন পকত্তনীয়া মৃত রািানাথ পকত্তনীয়া পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365059 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫৭ পবজন কুমার পব: মৃত িপনভুষর্ পব: পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510442961 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫৮ ফুলচরন পব: িপনন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365069 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৫৯ সুরশন কুমার মৃত সতযরঞ্জন পব: পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365056 01838232166 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬০ বৃন্দাবন মন্ডল অপজত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365011 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬১ আরমনা পবগম সত্তার পসখ মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 08 আ লসাি 2388360766 01812066110 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬২ অমল সবরাগী রনপজত সবরাগী মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510442940 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৩ পবিান পবশ্বাস পবমল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা 08 আ লসাি 5072208910 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৪ উত্তম পব: পবনয় পব: পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510361363 01761401396 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৫ পবমল কুমার পব: মৃত পনতয পগািাল দাস পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510361299 01765026223 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৬ পবদুযত কুমার প াষ পবরনাদ চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510361373 01734185991 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৭ পসৌরভ কুমার মন্ডল রঞ্জন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা 08 আ লসাি 7364692504 01736670242 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৮ পনকবার মন্ডল তমরিল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররামচন্দ্রপুর 09 আ লসাি 9122259410 01859075679 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৬৯ চন্দ্রকানত্ম সরকার মৃত অপভলাষ সরকার পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366343 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭০ জয়ন্তী রানী জয়রদব সবরাগী মপিলা গৃিীপন রামচন্দ্রপুর 09 আ লসাি 6422368099 01747159218 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭১ পমলন সবদ্য অতুল সবদ্য পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510000002 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭২ রারসল মন্ডল আয়ুব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর 09 আ লসাি 3722385626 01931963169 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৩ গ্যারনন্দ্রনাথ সরকার শ্রীদাস সরকার পুরুষ পদনমজুর চররামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366327 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৪ নররন্দ্রনাথ মৃত পনরািদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366313 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৫ পদলীি চন্দ্র মন্ডল মৃত কৃষ্ণিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366497 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৬ শ্রীকানত প্রামাপনক মৃত পগৌর প্রামাপনক পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366248 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৭ সরপজত সরকার সন্যাসী সরকার পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366212 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৮ পবররন্দ্রনাথ মৃত রমা প্রামাপনক পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366507 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৭৯ অপসত মন্ডল রনপজত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর 09 আ লসাি 8672396523 01723761585 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮০ মমতা রানী মন্ডল ব্রজবাপস মন্ডল মপিলা গৃিীপন আিাররকাটা 09 আ লসাি 2822364713 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮১ পবমল চন্দ্র মন্ডল মৃত িপনন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররামচন্দ্রপুর ৮ আ লসাি 5519510366236 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮২ প্রভাতী রানী ঠাকুর অপজত কুমার ঠাকুর পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364445 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮৩ চম্পা রানী পব: নরগন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃিীপন পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364471 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১৮৪ কনক সরকার শপিরাম সরকার মপিলা গৃিীপন পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 19935519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮৫ পনপশকামত্ম পব: মৃত কাপলিদ পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364489 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮৬ ভরবারতাষ কুমার ঠাকুর অপজত কুমার ঠাকুর পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 55195103634488 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮৭ সুপনতা রানী সরমত্মাষ পব: মপিলা গৃিীপন পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510416056 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮৮ রািারানী পব: সিারদব পব: মপিলা গৃিীপন পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364367 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৮৯ স্বপ্না রানী শীল পমথুন চন্দ্র শীল মপিলা গৃিীপন  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364569 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯০ পসািাগী রানী পবশ্বাস সরন্তাষ পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 07 আ লসাি 8672294637 01757880537 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯১ বন্যা রানী মপনন্দ্রনাথ পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন পূব ডরাজাপুর 07 আ লসাি 5988680185 01722652303 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯২ দুলালী রানী পব: অরপবন্দু পব: মপিলা গৃিীপন পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364508 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৩ পমা:পসারলমান পশখ মৃত্ওরিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353888 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৪ পমা:আপিরউপিন মন্ডল মৃত ইসমাইল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353512 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৫ পমা:রপশদ মন্ডল মৃত জববার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৬ আসমানী খাতুন জ:পমা:এপকন আলী মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353522 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৭ আলম পমাল্যা তাইরজল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353280 01906357661 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৮ পমা:পবলারয়ত পশখ পমা:পভজাল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354008 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৯৯ পমা:সুপিয়ার রিমান মৃত আকমল পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353943 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

২০০ পমা:মকদুল পশখ মৃত আ:িামাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353942 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

২০১ পমা:ইসরাইল মন্ডল পমা:কানাই মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353552  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০২ পমা:জামাল পশখ জনাব আলী  পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19865519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৩ পমা:মকুল পব: পমা:আ:িাপকম পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353983  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৪ আ:িাপকম পব: মৃত ইয়াপিন পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353281  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৫ পমা:বপির মন্ডল মৃত কানাই মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353515  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৬ সািন পবশ্বাস িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ 03 আ লসাি 6872398323 1988683401  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৭ পমা:পতািারজ্জল পশখ পমা:আপমন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19915519510000200 01705230759  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৮ িাপলম পশখ মৃত িারসন আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353225  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২০৯ পমা:বানাত আলী পশখ পভজাল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353269  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১০ পজয়াউর রিমান পদরলায়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 2397181617 1719831635  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১১ হুরমত আলী পব: মৃত আিাদ আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353204  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১২ শাপিনা পবগম পমাোঃপলয়াকত আলী মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 7322336491 1754371792  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১৩ পমা:দাউদ আলী মৃত পকারবদ আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353919  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



২১৪ পরাস্তম কাজী পসরকন্দার কাজী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354204  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১৫ পমা:আ:আপজজ মন্ডল বপদয়ার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353764 1964963601  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১৬ আকমল মন্ডল মৃত িরবদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353196  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১৭ িপববর মন্ডল মৃত আিালত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353723  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১৮ আকপলমা পবগম সদর আলী মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 7772325705 1315969393  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২১৯ পসপিক পমাল্যা উদয় পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354276  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২০ পমা:িারুক মৃত আরমদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353533 01933186184  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২১ পমা:রারসল পশখ পমা:আয়ুব আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510415992  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২২ পমা:পিয়ামত পশখ পমা:পগালািপদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353042  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৩ রুহুল আপমন পমরির উিযা পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 2823286931 1409554448  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৪ পমা;আক্কাস পশখ মৃত দররবশ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353252  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৫ করমলা পবগম জববার মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353913  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৬ পরারকয়া পবগম পমা:পমলন সরদার মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353088  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৭ পমা:সবুর আলী মন্ডল পমা:পচপনরপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353086  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৮ বাবুল পবশ্বাস মৃত দপবর উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি               5519510354052    1795156826  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২২৯ নুরজািান পবগম আমানত িপকর মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510354236  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩০ পমাোঃ আলম পশখ মৃত পতজারত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5519510443097 1902045235  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩১ চারয়ন উপিন পশখ পিয়ামত পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355336  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩২ আ;মারলক পশখ পকয়ামপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510354996  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৩ পমািা:পিরমলা খাতুন জ:পমা:আপজজ পশখ মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5525708150499  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৪ সমরশর আলী মৃত আ:কপরম পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355064 01742648944  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৫ মারলকা পবগম ইব্রাপিম পমািা মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 4622379388 1998991256  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৬ পমাোঃদপবর উপিন পশখ পমাোঃিযরত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 7801471207 1993201815  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৭ পমরাজ পজািার মৃত িরশ আলী পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355038  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৮ সাইফুল পজা: পতািারজ্জল পজা: পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 551951035507 01725189297  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৩৯ আয়শা খাতুন পিং মৃত জয়িার পময়া মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510444217  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪০ বাবলু পশখ মৃত ঝড়ু পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355006  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪১ আপমরম্নল পশখ তপমজপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510354971  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪২ আিেদ আয়ুব আলী পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355331  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪৩ সাইফুল সারিব  আলী পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355355  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



২৪৪ সামজপিন পশখ মৃত ঝড়ু পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510354964  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪৫ পমাোঃলপতব মন্ডল পমাোঃপচপনর উপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5072247744 1999716156  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪৬ খপলল পময়া মৃত আ:কারদর পময়া পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354895  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪৭ পগালাম রসুল পশখ মৃত পকিমত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354186 01713912890  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪৮ পমা:শমরসর কাজী পমা:রম্নসত্মম কাজী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354902  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৪৯ িাা্ওয়া পবগম পতািারজ্জল খা পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 2836576849 1756388646  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৫০ পমা:িজলুল মন্ডল পমা:নজরম্নল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354860  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৫১ পমা:িজলুর রিমান পমা:পসয়াম পব: পুরুষ পদনমজুর
আমলসারিপিম

িাড়া
২ আ লসাি 5519510354278 01996457610 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫২ জনাব আলী িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510416094 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৩ চান্দ আলী পশখ মৃত পকিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354198 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৪ পমা:মিপসন পব: িপমর উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর
আমলসারিপিম

িাড়া
২ আ লসাি 5519510354064 01929657747 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৫ নজরম্নল পশখ জুলমত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354151 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৬ পবলস্নাল পময়া মৃত রতন খাঁ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19845519510004400 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৭ পমা:িপরদ পশখ পমা:পসারলমান পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354336 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৮ ইপলয়াস পব: পলয়াকত পব: পুরুষ পদনমজুর
আমলসারিপিম

িাড়া
২ আ লসাি 5519510354076 01996457610 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৫৯ লাল ভানু  মৃত ইউসুি পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510416116 হানববুি িহ াি 01721-857973

২৬০ পমা:পসারিল রানা পমা:নুরম্ন পশখ পুরুষ পদনমজুর
আমলসারিোঃিা

ড়া
২ আ লসাি 1989551951000060  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬১ তিরসর খান মৃত রতন খান পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354080 01950643995  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬২ কাজী পজল্লুর রিমান মধু কাজী পগালাম পমািেদ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 8222325030 1793524377  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৩ পমা:আপমরম্নল ইসলাম মৃত আরশাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354126 01798756228  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৪ মপতজান পবপব জ:পজয়ারত মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510416097  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৫ আকামত পশখ মৃত সপিউপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354045 01993584336  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৬  পমা:তিরির পশখ মৃত এরজম পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354629  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৭ পমািাোঃমারলকা পবগম ইউসুি পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 8672286120 1865088861  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৮ পমা:বাদশা পশখ পজানাব আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510444413 01706539937  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৬৯ আপকরন পনিা পিপনরুপিন মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 194455195024230  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭০ িাা্ওয়া পবগম জ:বািারম্নল পশখ মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510354312  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭১ পমাোঃ আোঃরিমান পবশ্বাস আকমাল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5551422974 1893219047  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭২ পমা:ঝন্টু পশখ পগালাি পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 2610413954340  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭৩ জরয়ন উপিন মৃত পকয়ামপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355207 01713904409  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



২৭৪ পমা:পসপিক পশখ পমা:মান্নাি পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353648  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭৫ রপবন অপনল পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355309  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭৬ আরলয়া রমজান পশখ মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355351 1846065180  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭৭ অপনতা জ:পবকাশ পব: মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355311  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭৮ প্রশান্ত কুমার পব: অমল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354939 01736112414  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৭৯ রীনা রানী পব: জ:পনররাদ কুমার পব: মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355271  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮০ িপব রানী মন্ডল জ:মন্টু লাল মন্ডল মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355256  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮১ সরলমান পশখ পকচমত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 8222322524 1310248538  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮২ পমািাোঃ মারজদা খাতুন ইন্তাজ মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 9122362206 1964534304  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৩ কৃষ্ণ পব: মৃত শাপনত পব: পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355170 01709192816  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৪ জামাল পিারসন তাইজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19855519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৫ পরপজয়া খাতুন পমাতরলব পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353907  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৬ পমা:শািাবুপিন পশখ মৃত ইয়াদ আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354944 01994601783  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৭ নুর পমািােদ মৃত পমাপমন মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354725  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৮ পমা:আ:রাজ্জাক মন্ডল মৃত উমর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354709  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৮৯ পমা:শুকুর মন্ডল মৃত মুজািার পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354813  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯০ জািানারা পবগম পমা:আ:জপলল মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510443838  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯১ পমা:ইসমাইল পময়া পমা:িজল পময়া পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510444219  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯২ মঙ্গল পশখ আবজাল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354822  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৩ পমা:এরশাদ পশখ পমা:পলয়াকত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510000032  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৪ পমা:মপনর পিা: পমা:পসারলমান পময়া পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354799  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৫ পমা:পসপিক পময়া আপমন পময়া পুরুষ পদনমজুর আমলসার ি: ২ আ লসাি 5519510000002  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৬ পমা:পমলন পশখ পমা:দুখুর পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510355232 01856521751  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৭ জাপকয়া মৃত বপির পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355287  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৮ পমা:রান্নু খাঁন পমা:ইয়াকুব আলী খাঁন পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353119 01940543117  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

২৯৯ পমা:পমজানুর রিমান মৃত সসয়দ আলী খাঁন পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353122  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০০ পমা:িরমান আলী খাঁন পমা:ইয়াকুব খাঁন পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353340  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০১ পরপজয়া পবগম আরশাদ আলী মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 9122361026 1707367984  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০২ পমা:মান্নান খান পমা:এয়াকুব আলী খান পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353131  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০৩ পরারকয়া খাতুন পমাোঃমকরিদ আপল পশখ মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া 02 আ লসাি 6878571071 1747335393  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৩০৪ আরলয়া পবগম চুন্নু মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353757  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০৫ িাপনি মন্ডল মৃত পকিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510000014  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০৬ কুদ্দুস পমাল্যা তিরির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353365  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০৭ নাজমা খাতুন জ:মৃত আিেদ পশখ মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353406 01910906358  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০৮ পমাোঃপমল্টন পশখ পসািরাব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া 02 আ লসাি 3723126656 1981445690  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩০৯ পমািা:জরবদা পবগম পমা:ইমত্মাজ পমাল্যা মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ২ আ লসাি 5519510017590 01954641984  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১০ আরলয়া পবগম মৃত মপতয়ার রিমান মপিলা গৃিীপন মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510353637  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১১ পমা:পজিাদ পমাল্যা পলয়াকত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353087 01915375761  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১২ পমািােদ আলী পমাল্যা মৃত সদর আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসারপূব ড ২ আ লসাি 5519510353613 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৩১৩ পমা:িারান পশখ মৃত গরির পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসারপূব ড ২ আ লসাি 5519510353371 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৩১৪ পমা:আরলম মন্ডল পমা:তবাররক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353445 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৩১৫ আরলয়া পবগম িাপকম মন্ডল মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510353989  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১৬ পমা:জািাঙ্গীর পশখ পমা:িবদুল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353646  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১৭ পমাোঃরতািারজ্জল পজায়ািার জনাব আলী পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া 02 আ লসাি 8672340406 1786395268  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১৮ আপসর উপিন মন্ডল মৃত কানাই মন্ডল পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355342 01921944805  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩১৯ কপরম মৃত ইমরত পসখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510354917 01790912094  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২০ উসমান কাজী মৃত আরশাদ কাজী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510444208 01924395745  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২১ পমা:সালাম পশখ পমা: সসয়দ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510000266  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২২ পমাোঃমসরলম পশখ পমাোঃরমাতারলব পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5972399983 1647279693  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৩ আপমন উপিন পশখ মৃত তাইজপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353859  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৪ পমাোঃরসামারত পশখ মান্নান পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5522309482 1405334287  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৫ পমা:চয়ান কাজী মৃত িারকন কাজী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510443043  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৬ পমা:পসানই পসখ মৃত ইমান আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353773 01998606266  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৭ জাির জািান মৃত িরশ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353663 01925715261  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৮ পমা:রপিদ আলী পশখ মৃত আজািার আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354943  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩২৯ আমীর মৃত পতািারয়ল আিরেদ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355159 01915300159  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩০ পমাোঃআরনায়ার পিারসন পমাোঃরতায়ারক্কল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 8706267245 1736797707  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩১ আনিার জিার মঙ্গল জিার পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353653  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩২ পমা:িারুখ পশখ পগয়াস উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353201 018985961836  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩৩ পনিারন পবগম আ: রিমান পশখ মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353933  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৩৩৪ পমািা:ছুটু পবগম মৃত আজািার পশখ মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510444891  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩৫ পমা:শরত আরী পশখ মৃত আজািার পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353043 01985961683  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩৬ পমা:চুন্নু পশখ পমা:পিকমত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354229  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩৭ পমা:পমাবাররক মন্ডল আবৃ  ুল পিারসন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 551951035443095  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩৮ পমা:আনিার পশখ মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353783  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৩৯ পমা:জুরয়ল িপববর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510416108  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৪০ পমাোঃজামাল মন্ডল আবুল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5519510353665 1757474681  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৪১ পমা:শুকুর আলী পশখ পমা:কামাল িায়দার পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 551951000226  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৪২ পমা:ইয়ারুল ইসলাম শািাদত পিারসন পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510350838 01938587081  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৩৪৩ অপসত কুমার পবশ্বাস অপবনাশ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 8222273941 1710703694 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪৪ উন্নপত রানী জ:সম্পদ রায় মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359290 01859176841 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪৫ তিন কুমার পব: মৃত রািাকামত্ম পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359353 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪৬ জুরন চন্দ্র পব: মৃত সরত চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359920 01738450411 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪৭ অপসত কুমার পব: মৃত মপনন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359984 01722510285 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪৮ পবশ^নাথ মন্ডল মৃত সুিীর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359310 01882621303 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৪৯ সুপজত কুমার মন্ডল সুিীর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359281 01738041457 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫০ নয়ন তারা রায় শতীষ চন্দ্র রায় মপিলা গৃিীপন
িপিমরাজাপুর 

বা:
05 আ লসাি 3272203567 01753726942 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫১ শাপন্ত রানী পসংি িারান মন্ডল মপিলা গৃিীপন করুপন্দ বপল 05 আ লসাি 1922305741 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫২ অরলাক রানী নররন চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃিীপন করুপন্দ 05 আ লসাি 1922305790 1748323118 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৩ পমানরঞ্জন মন্ডল মৃত বাদল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510444420 01719263566 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৪ অরশাক কুমার মন্ডল মৃত পনরািদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359311 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৫  সমীরন পব: সুররন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359277 01732467924 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৬ নারদ রায় মাকন চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359450 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৭ পলটন মন্ডল বপিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুন্দী 05 আ লসাি 7772376336 1735033604 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৮ পমলন কুমার মন্ডল মৃত নটবর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359448 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৫৯ পনতাই পব: মৃত কুঞ্জলাল পব: পুরুষ পদনমজুর
িপশ^মরাজাপুর

 বা:
৫ আ লসাি 5519510365300 01783958106 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬০ কুমাররশ মন্ডল মৃত পবিারী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360171 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬১ কমল রায় মৃত ব্ররজন রায় পুরুষ পদনমজুর
িপশ^মরাজাপুর

 বা:
৫ আ লসাি 5519510365181 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬২ পবষ্ণুিদ পব: মৃত পবদুভুষর্ পব: পুরুষ পদনমজুর
িপশ^মরাজাপুর

 বা:
৫ আ লসাি 5519510365209 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬৩ রবীন্দ্রনাথ সরকার মৃত মরিন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360064 01995016003 হানববুি িহ াি 01721-857973



৩৬৪ সুমন পবশ্বাস পগাপবন্দ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর িপিম বাপলয়া 05 আ লসাি 3722285214 1730253302 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬৫ পশল্পী পবশ্বাস মৃতিপরচাদ পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন করুপন্দ 05 আ লসাি 1506185196 01785701474 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬৬ দশরত পব: মৃত কৃষ্ণিদ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360164 01783958109 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬৭ পমা:আ:গফুর পমা:তাপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপরবাপড়য়া ৫ আ লসাি 19795519584000000 01993108771 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬৮ মািবচন্দ্র পব: মৃত জগবন্ধু পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360349 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৬৯ দীিালী রানী পব: যপতন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360202 01755481127 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭০ ষপি রানী জ:পনতাই চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃিীপন বাপলয়া াটা ৫ আ লসাি 5519510360025 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭১ পনররাদ চন্দ্র শীল মৃত সবদ্যনাথ শীল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360298 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭২ রউশনয়ারা বলরাম মন্ডল মপিলা গৃিীপন করুপন্দ 05 আ লসাি 9561126344 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৩ ভিকামত্ম মন্ডল মৃত কৃষ্ণিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510365280 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৪ পনররাদ চন্দ্র পবশ্বাস পনতাই চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 6872221624 01841398491 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৫ পনতাই পব: মৃত পকররান চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510365213 01752910307 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৬ পজরতন মন্ডল মৃত বসুরদব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510365152 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৭ সরস্বতী মন্ডল শতীষ চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন করন্ডীবাপলয়া 05 আ লসাি 5522318616 01783760754 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৮ অরপবন্দু পব: যতীশ চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510365257 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৭৯ নন্দদুলাল মন্ডল িশুিতী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360335 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮০ রপিকুল মন্ডল ইশারত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ বাপল 05 আ লসাি 2822375354 1812487847 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮১ শ্রীকামত্ম মন্ডল মৃত পগরীশ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510365126 01766173411 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮২ জয়রসন মন্ডল মৃত যতীন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510444136 01781390225 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৩ পচত্তরঞ্জন পসংি শরৎ চন্দ্র পসংি পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ বাপল 05 আ লসাি 4622343103 1887711793 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৪ শপচন চন্দ্র মন্ডল বাদল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 8222217179 01793450943 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৫ পনধু কুমার পব: মৃত নররন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360075 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৬ শুকুমার পবশ্বাস বুপিশ্বর পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 4172322838 01792885912 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৭ বীররন্দ্রনাথ মৃত সতীশ চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510444154 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৮ রাইিনী সবদ্য জ:কাপলিদ সবদ্য মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360189 01775806605 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৮৯ প্রমথ মন্ডল মৃত পরিতী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360234 01752521940 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯০ কল্পনা রায় খরগনন্দ্রনাথ মন্ডল মপিলা গৃিীপন
িপিমরাজাপুর 

বা:
05 আ লসাি 5972227754 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯১ অপনতা রানী মন্ডর্ পনম ডল চন্দ্র বালা মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360356 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯২ রামপ্রসাদ শীল মৃত পনমাই শীল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510000465 01868262376 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯৩ পলটন মন্ডল বপিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 7772376336 01822340701 হানববুি িহ াি 01721-857973



৩৯৪ সুনীতী রানী সরকার পগাকুল চন্দ্র সরকার মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360306 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯৫ সুচন্দন সরকার সুকুমার সরকার পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডীবাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510000266 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯৬ পদিংকর সরকার শংকর শরকার পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
৫ আ লসাি 5519510365281 01783398945 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯৭ উত্তম কুমার পবশ্বাস পবভূপত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 2822325136 01634421165 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯৮ পমািা:শািলা পবগম পমা:জাপকর পিা: মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 8210785788468 হানববুি িহ াি 01721-857973

৩৯৯ পমা:আজম পশখ আ:গফুর পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359726 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০০ আ:িত্তার পমা:আ:কপরম পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359679 01995678211 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০১ নপমতা মন্ডল পগাড়া চাদ মন্ডল মপিলা গৃিীপন
িপিমরাজাপুর 

বা:
05 আ লসাি 3272369681 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০২ স্বরপজত পনতযরগািাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর
িপিমরাজাপুর 

বা:
05 আ লসাি 1924031907 01770336001 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৩ আ:সালাম মন্ডল সারমদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359636 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৪  পমািা:পমম খাতুন মৃত মরিান মন্ডল মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 20005519510020500 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৫ পমা:পসরাজুল ইসলাম পমা:একপদল পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359482 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৬ আবু বক্কার মৃত ওপলয়ার পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359460 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৭ আবু সারয়দ মৃত মাপিম পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359598 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৮ এরতম পশখ মৃত ওসমান পশক পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359612 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪০৯ পমাোঃ পদদার পিারসন পবশ্বাস ওয়ারিল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 8672291021 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১০ পমা:নান্নু পময়া পমা:রম্নসত্মম পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 19875519510000300 01771980198 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১১ আ:মপজদ মন্ডল আকবর আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359859 01742644206 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১২ তারা পবগম পমা:সরিব আলী মপিলা গৃিীপন করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359852 01774734548 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৩ পজািার পমা:পমানরির আলী পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৫ আ লসাি 5519510359564 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৪ পমা:আ:মপজদ পসরাজ খাঁ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510444143 01729891043 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৫ পজলস্নুর রিমান পদলবর পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359802 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৬ পগালাম পমাসত্মিা লাল চাঁদ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359501 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৭ পমা:িবদুল মন্ডল পমা:আনিার পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359523 01751545242 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৮ পমা:ইজ্জত আলী মৃত িরবদ পশক পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359753 01747245334 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪১৯ পমাোঃ আোঃমান্নান ওরিল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর করুন্দী 05 আ লসাি 3722345315 1763646270 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২০ আকমাল পশক মৃত পতরলম পশক পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359639 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২১ পমা:আপমর পশখ আবু পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 20015519510020500 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২২ আপজরম্নল ইসলাম আজািার পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 19875519510000000 01960629874 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২৩ পমা:সাগর পিারসন পমা:আ:সাত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510020467 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২৪ পমা:উপকল পব: মৃত ইউছুি পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359759 01760468497 হানববুি িহ াি 01721-857973



৪২৫ আপজজ মন্ডল আকবর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359835 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২৬ মািাবুর পশখ আ:মারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359824 01753210897 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২৭ রতন আলী মৃত শির আলী পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359599 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২৮ রপবউল পশখ পদলবর পশক পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510442859 01798398809 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪২৯ সপিদুল পশখ মৃত সুজরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359771 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩০ আ:িাপলম মন্ডল পমা:পমাকরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359781 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩১ শপিদ্ ওমর পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359682 01704765184 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩২ পমা:দারগ আলী মৃত পচপনরপিন পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359653 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৩ আজািার পশখ মৃত আরয়ন উপিন পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359673 01846892021 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৪ মারজদুল পশখ আ:গফুর পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510444425 01861742755 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৫ বাবর আলী পমাতারলব পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359456 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৬ রপশদ পশখ মৃত িারতম পশখ পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359855 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৭ মন্জজুরম্নল ইসলাম ইউছুি আলী পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359574 01718611749 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৮ আইয়ুব আলী ইউছুপ্অলী পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359454 01993581656 হানববুি িহ াি 01721-857973

৪৩৯ িীররন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত সচতন্য মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366488 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪০ িপরমল মন্ডল িবন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366511 01730253503 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪১ পমা:জপমন পশখ পমা:মকরিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365822 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪২ পমািাোঃ পরারকয়া খাতুর মৃত-কালাম আলী পজাোঃ মপিলা গৃিীপন পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 9122217798 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৩ পমা;িাসানুজ্জামান পব: মৃত মািাতাব উপিন পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364814 01790917338 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৪ পমা:আশরাফুল ইসলাম পমা:আরব আলী পশক পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364582 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৫ িারদক আলী পশখ মৃত্ওপকল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364765 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৬ পমা:আপতয়ার পব: পমা:আবু বক্কর পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364794 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৭ পমা:পসপিক পব: মৃত জববার পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364414 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৮ আপমর আলী পজা: মৃত আকবর আলী পজা: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364692 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৪৯ পমা:কপবর উপিন মৃত বািাদুর পশখ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364394 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫০ পমা:কুদ্দুস আলী  পমা:িারদক আলী পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 2696406691303 01745011713 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫১ পমা:সবুজ পশখ পমা:সাইফুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364593 01988394287 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫২ পমাোঃ শপরফুল পসখ পমাোঃ আয়ুব আলী পসখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 07 আ লসাি 3722348970 1838531003 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫৩ িান্না পবগম সসয়দ আলী মপিলা গৃিীপন পূব ডরাজাপুর 07 আ লসাি 3251140160 1751671551 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫৪ আ:রপিম বাবু পমা:পমাবাররক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364701 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫৫ পরিন পশখ নান্নু পশখ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510000046 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৪৫৬ সুপিয়ার পজা: মৃত আকবর পজা: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364638 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫৭ পমা:পমলন পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364024 0173511893 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫৮ শপরফুল্আলী পজা: মৃত ইয়াকু আলী পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364642 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৫৯ পমা:মপসউর রিমান মৃত পতায়াজপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364001 01857579158 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬০ পগালাম পমাসত্মিা জপলল উপিন পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬১ আক্তার পিা: পমাকারিস পিা: পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364279 01725353912 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬২ জাপিদুল ইসলাম ইসরাইল পমল্যা পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510443008 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৩ পমািাোঃ পজসপমন পবগম আকবার পশখ মপিলা গৃিীপন দূগ ডাপুর 07 আ লসাি 3722289885 1936020605 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৪ আ:সালাম পমাল্যা মৃত ইসাক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364118 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৫ শপিকুল মন্ডল আপজজ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364098 01878878139 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৬ পমারমনা পবগম জ:পসিাব খান মপিলা গৃিীপন দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364058 01878878139 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৭ িাররজ পশখ মৃত িায়দার পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364163 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৮ সপিকুল ইসলাম মৃত ইনিার আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364119 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৬৯ িাপলম পশক মৃত পমাকরিদ পশক পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364140 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭০ মপসয়ার রিমান মৃত আমজাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364245 01735237212 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭১ পমা:জাপকর পিা: সুরত আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364170 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭২ ইভানা পবগম জ:আলম পমাল্যা মপিলা গৃিীপন দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364235 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৩ আরকন আলী মৃত পখাররশদ আলী পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364274 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৪ পমা:পিকুল পিা: আকবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364199 01868704726 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৫ আ:বাপরক মন্ডল মৃত পখাররশদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364175 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৬ পমা:িপরদ মন্ডল পমা:আরকন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 19905519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৭ আ:িাপকম মন্ডল পমাজািার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364305 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৮ ওসমান পশখ মৃত পতারাি পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364171 01746524966 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৭৯ রুরবল পশখ চাঁদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 19925519510000000 01768833814 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮০ পমা:পমাকারিস আলী পমা:কারিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364069 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮১ পচৌিরী মন্ডল মৃত পখাশাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364354 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮২ িাপবজার মন্ডল মৃত পখাশাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364351 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮৩ বপদয়ার রিমান মৃত ইজািার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510363981 01748082554 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮৪ আসাদ পসািার মৃত পখাররশদ পসা: পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364188 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৪৮৫ পমা:রপিকুল ইসলাম আকবর আলী পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510363958 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮৬  পতারক্কল পশখ িত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 55195103644340 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮৭ উজ্জল পিা: আ:রাজ্জাক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510443003 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮৮ িাপিজার মন্ডল মৃত পনয়ামত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364039 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৮৯ সতয়ুবুর রিমান খান িপলম খান পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364080 01760194111 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯০ িারম্নন অর রপশদ পমা:পমামররজ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510363983 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯১ পরমন রপিকুল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 19905519510000200 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯২ পমাোঃিারুন অর রপশদ মৃত মািাতাব উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ডরাজাপুর 07 আ লসাি 5519510364784 1816348212 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৩ মপসয়ার পশখ ইয়াকুব আলী পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364531 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৪ পমা:পতাতা িপকর মৃত িযরত িপকর পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364591 01861743672 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৫ আরব আলী পশখ মৃত ইয়াকুব আলী পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364539 01778906235 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৬ পসারাি পশখ ইমত্মাজ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364811 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৭ পলটন পব: নান্নু পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510416066 01742274801 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৮ মন্টু পব: মৃত আববাস পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364590 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৪৯৯ িত্তার পব: মৃত সদর উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364516 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০০ পমা:আক্তার পিা: সদরপিন পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 2694814993395 01740266050 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০১ পমা:সুমন পব: িান্না পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364821 01736601695 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০২ আয়ুব আলী পব: মৃত জববার আলী পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364667 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৩ পমা:পবলস্নাল খা পমা:মান্নান পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 19865519510000000 01985314863 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৪ আবুল কালাম আজাদ সারদক্আলী পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364391 01772957511 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৫ নবুয়াত পশক মৃত কামাল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364418 01740917216 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৬ আ:পসপিক পব: মৃত সদরপিন পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364535 01750671551 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৭ আবজাল পশখ মৃত মপজদ আলী পশক পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364537 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৮ আ:বাপরক পমাল্যা মৃত ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364514 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫০৯ পমা:মাপনক পময়া পমা:পমন্টু পময়া পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 1976551951000450 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১০ পমা:বাবলু মৃিা মরিান মৃিা পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364609 01703770494 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১১ খপবর পিা: মৃত িাপকম পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364840 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১২ আ:রপিম আরবদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364601 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১৩ পমা:রপিকুল ইসলাম মনছুআডলী পব: পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364761 01754676780 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৫১৪ জহুরম্নল পব: কারসম পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড আমলসার ২ আ লসাি 19915519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১৫ িাপিজার পজািার মৃত আকবর পজা: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364666 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১৬ পমা:খপললুর রিমান আতর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364742 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৫১৭ পবমলা রানী মৃত সুশীল বাড়ই মপিলা গৃিীপন রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358059  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫১৮ মরনাির পব: মৃত মপিলাল পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510359011  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫১৯ তিন পব: মৃত পদরবন পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 551951041415964 01755084005  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২০ মরনাপজত সরকার রনপজত পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358091 01920379453  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২১ িপররতাষ পব: মৃত িপরিদ পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358035  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২২ পরখা রানী রাজকুমার মন্ডল মপিলা গৃিীপন পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355805 01790395635  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৩ পনমাই চন্দ্র মন্ডল মৃত মুকুন্দ লাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510357985 01771740006  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৪ রাজকুমার মন্ডল সুশীল কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510357981  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৫ শ্রপমপন কুমার মন্ডল শ্রী সুশীল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358147  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৬ মধূসুিন দাস অপির কুমার দাস পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355785  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৭ অপনল বালা মৃত পগাপবন্দ বালা মপিলা গৃিীপন পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355633  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৮ অমল মন্ডল সুভাস মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই 03 আ লসাি 9122250765  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫২৯ সুরদব কুমার মন্ডল মৃত সূয ডকামত্ম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355635  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩০ শ্রীকামত্ম মন্ডল মৃত শরত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510357974  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩১ সুশামত্ম কপবরাজ িররশ কপবরাজ পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355623  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩২ যপতন বালা মৃত পগাপবন্দ বালা পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358028 01777363708  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩৩ িবন কুমার পব: মৃত িপরিদ পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355661  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩৪ পনররাদ কুমার পব: মৃত পগৌরকামত্ম পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355686  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৫৩৫ সুরবাি মন্ডল মৃত সূয ডকামত্ম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355737  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩৬ অররাপবন্দু মন্ডল অমল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355724  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩৭ দুলাল চন্দ্র মন্ডল িনীভুষর্ পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355390  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৩৮ কাপমত্মচরর্ পব: মৃত কুশইলাল পব: পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355460  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৫৩৯ সঞ্জয় কুমার পব: মৃত জয়রদব পব: পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355445  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪০ সুপজত কুমার পব: মৃত জয়রদব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355397  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪১ রুি কুমার পব: চন্ডীচরন পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358959 01770380768  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪২ ১৭২৯৮২৬৫২৯ পনররাদ চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355819  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৫৪৩ রবীন্দ্রনাথ পব: মৃত রর্পজত পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358190  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪৪ উজ্জল পবশ্বাস অপির পবম্বাস পুরুষ পদনমজুর রাকশাকাপন্দ 03 আ লসাি 6872307381 1930105989  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪৫ পবনয় কুমার শীল মৃত পনরািদ শীল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358111 01732611235  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৫৪৬ বন্যা রানী জ:পবমল পব: মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356443 01754733003  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪৭ জপরনা পবগম জ:মৃত পলয়াকত পশখ মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356114  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪৮ পমা:জালাল পশখ মৃত বাবর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510356378  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৪৯ সাগর পশখ পমা:আরশাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355969  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫০ আজগর মপলস্নক পমা:বুিই মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356119  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫১ পমা:আপমরম্নল মন্ডল মৃত মামুদ উলস্না পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356195  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৫৫২ পমা:আজািার উপিন মৃত লালচাঁদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355848  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫৩ পমা:শপরফুল ইসলাম পমা:পিকমত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355951  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫৪ িান্নু পশখ মৃত আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355849 01954663297  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫৫ পমা:পমাসরলম পশখ মৃত ইমান উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356059 01931824410  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫৬ পমা:িাপমদুর রিমান পব: মৃত আপতয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19895519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫৭ পমা:রম্নরবল পশখ পমা:রপিকুল পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355857 01939924749  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৫৮ পমা:পসরাজ পশখ মৃত আতর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510356779  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৫৫৯ মারজদা পবগম জ:আপতয়ার পমাল্যা মপিলা গৃিীপন চরিাড়া ৩ আ লসাি 19895519510000100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬০ পমা:পিকুল ইসলাম পনয়ামত আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬১ ভাদু সরকার তরনী সরকার পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ 03 আ লসাি 5522240950 1311352603  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬২ পমা:আ:িত্তার পব: মৃত পকিমত পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356440  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৩ পমা:পিকমত আলী পশখ পমা:পিারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19895519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৪ পমা:আ:রপশদ মৃত আবু তারির পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355463  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৫ রাপশদা পবগম পমা:আইয়ুব পশখ মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356522  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৬ পমারমনা পবগম পমা:ইসরাপিল পশখ মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 551951041588  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৭ বুিই মপলস্নক মৃত পখয়াল উপিন পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510442803  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৮ আ:জপলল পশখ মকবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357243  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৬৯ পরারকয়া খাতুন পলাকমান পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 2822296865 1406595162  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭০ পমা:শপিদুল ইসলাম মৃত মামুদ আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356549  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭১ পমািােদ আলী মন্ডল মৃত ইয়াদ আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ৩ আ লসাি 19905519510000300  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৫৭২ পমা:পশমুল পব: ভাজন পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510416128  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৩ সাগর জান পবগম মকরিদ মন্ডল মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19905519510000100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৪ পমা:মুন্না পশখ সুখী মামুদ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356349 01966799356  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৫ পমা:পসরকন আলী মৃত তারির আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19775519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৬ পমা:পজয়াউর রিমান পমা:ইউছুি পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510350268  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৭ পমা:আক্কাস পব: আকবর পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356179  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৮ পমা:দুলাল পব: মৃত নজর আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356394  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৭৯ শাপিনা পবগম পমা:আপমরম্নর মন্ডল মপিলা গৃিীপন পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355669  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮০ অপনতা রপঞ্জত মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510350326 01782312201  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮১ পমা:পমালাম পব: পতামরিল পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356367  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮২ পমা:আরলম পশখ পমা:পবলারয়ত আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355850  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৩ পমা:হুজুর আলী ইমান উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ৩ আ লসাি 5519510355285 01998394474  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৪ মসরলম পশখ মৃত জুমারত পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া 02 আ লসাি 3722376054 1950172006  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৫ পমা:আ:িারম্নক পশখ পমা:িকর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356131  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৬ পমা:আবজাল মন্ডল পমা:আ:কারদর আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355632  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৭ রপবউল পশখ িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355956  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৮ পমা:জাির আলী খা মৃত পিকমত আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510340324  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৮৯ পমা:ইয়াকুব পব: পমা:পতামরিল পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19895519510027000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯০ ঝানু পবপব একব্বার মপিলা গৃিীপন কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 2522288074  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯১ শপরিিল ইসলাম শািাদত পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356945  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯২ িারতমা উজ্জল মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19925519510018300  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৩ পমা:সপজব পব: পমা:আপদল উপিন পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356397  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৪ মারলকা পবগম কুদ্দুস আলী মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19955519510017500  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৫ পমা:ইসরাপিল পব: পমা:আপমর আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510357998  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৬ পচমত্মা রানী রম্নিক লস্কার মপিলা গৃিীপন চরিাড়া ৩ আ লসাি 19995519510002100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৭ পমা:মামুন মন্ডল পমা:ইসলাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 200355195100026000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৮ পমা:শাা্ওন আলী পশখ পমা:পিকমত আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355834  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৫৯৯ পমা:আক্তার পশখ মৃত চাঁদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356221  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০০ পমা:আিান পব: পমা:পলাকমান পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355889  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৬০১  পমা:ইউছুি পশখ মৃত মপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356344  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০২ পমাপতয়ার পশখ পমা:আিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355972  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৩ আ:রাজ্জাক বুিই মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355954  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৪ পমা:ঝন্টু পশখ মকবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19915519510000100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৫ রাপসদুল িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356080  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৬ পমা:আবু বক্কার পব: মৃত আপতয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356216  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৭ পমা:&ওিাব পব: পমা:তমরিল পব: পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357062  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৮ মুক্তার পব: মৃত ইমান উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19895519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬০৯ পমা:সুজাত মপলস্নক পমা:বুিই মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 55195103340329  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১০ মারজদ পব: পমা:সারদক পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356655 01996987266  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১১ পমা;র্াবলু পশখ মৃত ইয়াপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357229  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১২ শপরফুল মন্ডল মৃত িপববর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 19915519510000100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৩ পমা:খায়রম্নল পশখ পমা:িকরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 551951035598  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৪ ইপিস পশখ মকবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355686  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৫ পমা:আমদ আলী মৃত পকতাবপদ পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510356862 01756692518  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৬ ঝানু পবপব আিালত পমাল্যা মপিলা গৃিীপন চরিাড়া 03 আ লসাি 1951481835  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৭ পসাপকনা খাতুন মৃত মুপজবর পশখ মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356140  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৮ পমািাোঃরিনা খাতুন কাঞ্চন পমাল্যা মপিলা গৃিীপন কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 5072231151  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬১৯ আপকরন পনিা নুরল পসখ মপিলা পভক্ষুক কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 6872308157  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২০ পমা:রওশন আলী পমা: মৃত রপিউপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356915 01937874523  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২১ আরমনা  আনিার মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355973  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৬২২ প্রনব কুমার পবশ্বাস পপ্রম কুমার পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ 03 আ লসাি 19985519510000019 1729721525  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২৩ রপিকুল মন্ডল মৃত পনয়ামত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355874 01992461931  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২৪ জপলল পসখ অপলমপিন পসখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 2372251914 1903243751  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২৫ িপববর মন্ডল মৃত তরিল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510356730  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২৬ অপভপজৎ মন্ডল পগাপবন্দ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই 03 আ লসাি 3722268863  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২৭ পমা:নবুয়াত পব: শামরিল পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356668  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬২৮ কামাল পশখ মৃত মকরিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356061  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559 পভ:

৬২৯ পমা:আকুল পব: মৃত আপতয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356158 01961130184  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৬৩০ পমা:শপিকুল মন্ডল মৃত গফুর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356113  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩১ পমা:আনিার আলী মৃত আনতাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356015  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩২ ইসলাম পশখ িপমরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356322  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৩ পমা:শািাদত পশখ মৃত শির আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356859  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৪ আরলয়া আরজর আলী মপিলা গৃিীপন কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510415856  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৫ পমা:শািাদত পশখ পমা:আরশাদ আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356053  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৬ অপলমপিন পশখ মৃত আপলমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356031  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৭ পমা:আশরাফুল পশখ পমা:আবজাল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356239  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৮ পমা:পমাসরলম পশখ মৃত মকবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356176  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৩৯ পমা:পরাসত্মম আলী মৃত নজর আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356432  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪০ আিররাজ খাতুন জং আমজাদ পিারসন মপিলা গৃিীপন কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 5519510355881 1762172947  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪১ িাপিজুর পমা:ইমান উপিন পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355873  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪২ পমা:কপলমপিন মৃত আপলমপিন  পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356667  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৩ িারয়দ পশখ মঙ্গল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356174  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৪ পমা:বকুল পব: মৃত নজর আলী পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510357144  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৫ পনকবার মৃত ইয়াপিন পব: পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355952  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৬ পমা:মকবুল পশখ মৃত ভুলাই পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357226  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৭ মনরজর আলী মির আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355910 01777905729  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৮ পমা:আপরি পশখ পমা:এনাতুল্য পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356325 01991294111  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৪৯ অঞ্জলী রানী পনতাই চন্দ্র রায় মপিলা গৃিীপন রাকশাকাপন্দ 03 আ লসাি 9122352884 1752439095  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৫০ উত্তম কুমার কুন্ডু অপসত কুমার কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 1 আ লসাি 5522346070 1764379094  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৬৫১ ইউনুচ পশখ িারনি পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 1 আ লসাি 6872358509 1719973995 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫২ আোঃসালাম ওিাব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 1 আ লসাি 6872324857 1812489771 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫৩ িাপববুর রিমান আরমাদ আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 1 আ লসাি 5.51951E+12 1318442033 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫৪ স্বরপজৎ কুমার বালা মঙ্গল চন্দ্র বালা পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই 03 আ লসাি 1500746670 1742358040 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫৫ প্রদীি কুমার পব: প্রভাস চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355765 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫৬ প্রভাস চন্দ্র পব: মৃত ব্রজ পগািাল পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355750 01735612485 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫৭ সুশামত্ম পব: মৃত িটিক চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355708 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৫৮ আ:গফুর পব: মৃত িালন পব: পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357059 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৬৫৯ পমািাোঃ পিররাজা খাতুন মৃত-নবাব পশখ মপিলা গৃিীপন চরিাড়া ৩ আ লসাি 7768494393 01983665115 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬০ আ:িক িজল পময়া পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357136 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬১ আলম পশক মৃত আবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510357072 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬২ বকুল মন্ডল জামাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357038 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৩ আক্কাচ পশখ মৃত পদলবর পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510356993 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৪ জহুরম্নল িক মৃত পটংগর পশখ পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510356983 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৫ পমা:চয়ান মন্ডল মৃত পকদার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510357224 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৬ তমরিল পশখ মৃত জমারত পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355215 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৭ পমা:পসািাগ ইসলাম পমা:আ:রপিম পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 20055519510016600 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৮ আ:আপজজ মন্ডল মৃত িরশ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361059 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৬৯ পমা:িপরদ পশখ পমা:পসপলম পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361236 01790738163 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭০ পমা:আ:রাজ্জাক পশখ পমা:নবাব আলী পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361598 01754412852 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭১ পমা:ইজািার পশখ তবাররক পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360719 01732982213 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭২ পমনতী রানী পবশ্বাস বীররন পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা 08 আ লসাি 6872231920 01827210111 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৩  পমা:পখাররশদ পশখ পমা:আয়ুব আলী পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361738 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৪ পমা:পমজানুর পশখ মৃত জনাব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360803 01790562818 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৫ আয়ুব আলী পশখ তবাররক পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360700 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৬ পমািা:ঝন ডা জ:আ:কারশম মন্ডল মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361130 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৭ পমা:িাসান মন্ডল মৃত আ:রাজ্জাক পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361138 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৮ পমা:মান্নাি পশখ মৃত এদবার পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360839 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৭৯ পমা:দাউদ আলী খাঁ মৃত পসািরাব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360854 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮০ পমা:শাপিন পমাল্যা মৃত মপজবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444248 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮১ পমজানুর রিমান মপজবর রিমান পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361055 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮২ পমা:আকমল পিা: মৃত ইসিাক পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361754 01725402703 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮৩ উজ্জল পবশ্বাস সািাবুপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 3722308255 01736785335 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮৪ পজয়াউর রিমান পিকমত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361149 01714987339 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮৫ অরলাকা চক্রবতী ভরবশ চন্দ্র মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা 08 আ লসাি 8222228093 01743612327 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮৬ মধুমালা অপসম চন্দ্র বাড়ই মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা 08 আ লসাি 3722396383 01779713337 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮৭ পমা:এলাপি মন্ডল পমা:আবুল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361413 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৬৮৮ আন্না জ:আিেদ আলী মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361225 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৮৯ আবু সাঈদ পশক মৃত কপিমপিন খান পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361391 01872277689 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯০ শাপমত্ময়ারা খাতুন জ:পমা:ইয়াপিয়া পশখ মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361393 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯১ ইসলাম মৃত মির আলী পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444242 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯২ পনলীমা খরগন মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 08 আ লসাি 5972392103 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯৩  পমা:মপনরম্নজ্জামান মন্টু পমা:বাদশা খান পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360878 01738540454 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯৪ ওবায়দুিা খা পমাোঃ বাদশা খা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360881 01725-353912

৬৯৫ শ্যামল কুমার পব: রবীন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361441 01751642947 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯৬ সুিারানী জ:মৃত রপবন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444251 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯৭ সুজন কুমার পব: মৃত সুশীল পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 19855519510000000 0178856844 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯৮ পমািা:নুরজািান খাতুন জ:পমা:&ওয়াদুদ মন্ডল মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365027 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৬৯৯ সুশীল কুমার পব: সমর কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 4418018878607 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০০ অঞ্জনা খাতুন ইকবাল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 2372294917 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০১  পশিালী রার্ী জ:দুলাল পদউরী মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365054 01781390182 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০২ সঞ্জয় পব: মৃত সপচন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510364980 01882405433 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৩ লতা রানী জ:রবীন্দ্রনাথ মন্ডল মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510416029 01745936348 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৪ প্রপমলা রানী নৃরিন্দ্রনাথ মন্ডল মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 82173404485576 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৫ পলপি রানী জ:সন্যাসী মন্ডল মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 19845519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৬ িপরষ্কার রানী িপনন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365061 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৭ রুিালী রানী জীবন পশকদার মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365022 01710352172 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৮ রম্নিালী রানী জ:পনতযরগািাল মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 19888210766000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭০৯ পরখা রানী জ:দশরত কম ডকার মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510364914 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১০ সারজদুল কপরম জুলমত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 7351506253 01749180366 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১১ পমা:নবুয়াত মন্ডল মৃত আ:গফুর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৮ আ লসাি 5519510365034 01710471992 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১২ মসরলম উপিন পব: ভাদুর উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 7772372434 01778383284 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১৩ মালহ্চী রায় বাদল রায় মপিলা গৃিীপন চপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 5072242554 01405461255 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১৪ পদিাংকর মন্ডল ব্রজবাসী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দপরয়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510366033 01762397380 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১৫ িপরিদ মন্ডল মৃত িাজারী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দপরয়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510366013 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১৬ সীতা সরকার জ:রনপজৎ সরকার মপিলা গৃিীপন আিাররকাট ৯ আ লসাি 5519510365582 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৭১৭ দুলাল চন্দ্র রায় মৃত পনরািদ রায় পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365364 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১৮ জাপমরম্নল িাপমদ পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361339 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭১৯ পমািা:নাপিমা পবগম পমা:আপমনুর খান মপিলা গৃিীপন িপিম রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361522 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২০ আ:বাপর পব: মৃত ইমত্মাজ পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361377 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২১ পমা:মাসুদ পব: আ:বাপর পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361446 01723189652 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২২ পবনা পগালাম নবী িপকর মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361330 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৩ পমা:বাবুল পশখ পমা:পখাররশদ পশখ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৮ আ লসাি 19805519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৪ পসরকন আলী পব: মৃত ইন্দাজ পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361445 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৫ লুৎির রিমান মৃত শামরিল পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360695 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৬ কপনজ পবশ্বাস মৃত-পতািারজ্জল পিারসন পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 2822224826 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৭ পমা:সারিব আলী মৃত িায়দার পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444233 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৮ আবু বক্কার খান মৃত বপির উপিন খান পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361253 01737884938 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭২৯ িারসম আলী পব: বািাদুর পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361232 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩০ পমা:ইপলয়াস পিারসন আলম পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 2822370033 01863455801 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩১ রারবয়া পবগম জ:পলটন মন্ডল মপিলা গৃিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510469853 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩২ পমা:পতারাব আলী মৃত পখপু মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361248 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৩ জরবদা খাতুন জ:আইন উপিন মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360885 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৪ পমা:শপিদুল পমাল্যা পমা:পসপলম পশক পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444278 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৫ নবাব আলী মৃত িায়দার পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361532 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৬ পমা:পসপলম পিা: পমা:সারিব আলী পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444254 01816743658 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৭ পমা:িান্নান পশকদার পমা:মান্নান পশকদার পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357664 01717341686 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৮ পরজাউল ইসলাম রুহুল আপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর ি:রাজাপুর 08 আ লসাি 6440350368 01959671916 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৩৯ পমা:আ:রপশদ পব: মৃত আনিার পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361741 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪০ পমা:ইউনুি আলী মন্ডল পমা:আপজজ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361110 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪১ পমািা:িারলিা পবগম জ:আবু তারলব পমাল্যা মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361204 01790917355 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪২ পমা:ইরিান পমাল্যা পমা:আ:খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361012 01739159109 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪৩ ক্ওিার িপকর মৃত্ওসমান িপকর পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361696 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪৪ আিেদ আলী মৃত আ:খারলক পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361194 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪৫ পমা:রায়িান পব: মৃত আ:খারলক পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361198 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৭৪৬ পমাচা:স্বর্ ড পবগম জ:পমা:আক্কাস পব: মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364522 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪৭ রপবন পিা: আ:&ওিাব িপকর পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361759 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪৮ শম্ভ  চাদ মন্ডল অপজত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা 08 আ লসাি 8222382957 1778453896 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৪৯ পমা:বক্কার মৃত সুলতান পব: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361065 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫০ নাজমুল পিা:মন্ডল নাপজমুপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360657 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫১ পমা:রারসদুল ইসলাম পমা:জয়নাল আরবপদন পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 2915621087305 01778580862 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫২ আিেদ পশখ আিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360643 01773411770 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৩ ভূবন পকত্তনীয়া ভূরলন পকত্তর্ীয়া পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা 08 আ লসাি 8672395236 01790917309 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৪ পবনা রানী    অপুল কুমার মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৭ আ লসাি 5519510364921 01708048582 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৫ লক্ষী রানী িপরমল সবরাগী মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা ৭ আ লসাি 5519510365008 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৬ মপনরম্নল ইসলাম পিকমত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361147 01713924482 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৭ মমতাজ পবগম সারদ আলী পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 08 আ লসাি 6422222726 01887106874 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৮ পমা:মুনছুর মৃত আ:গফুর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361009 01858000693 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৫৯ সারিব আলী মৃত আকবর িপকর পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360424 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬০ পমা:অপিয়ার রিমান মৃত পরয়াজপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444299 01935161540 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬১ িপররতাষ কুমার পব: নন্দলাল পব: পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361286 01753291767 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬২ বনানী ইসলাম বন্যা আবুল কালাম আজাদ মপিলা গৃিীপন িপিম রাজাপুর 08 আ লসাি 2854269251 1783592500 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৩ ইয়াকুব মপলস্নক বক্কার মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360447 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৪ আসাদুজ্জামান শািাদত খা পুরুষ পদনমজুর িপিম:রাজাপুর ৮ আ লসাি 19825519510000000 01895075681 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৫ সুলতান মন্ডল পলয়াকত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444274 01838385785 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৬ পমা:মপনরম্নল ইসলাম পমা:আরব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361734 01757824846 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৭ নৃরিন্দ্রনাথ  রায় নকুল চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর ি:রা:বাপলয়া াটা 05 আ লসাি 5072360752 1753726913 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৮ তুষার পিারসন পলয়াকত আলী পুরুষ পদনমজুর পূব ডরাজাপুর 08 আ লসাি 5554297498 01706324383 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৬৯ মসরলম পশখ মৃত নাইমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360441 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭০ আ:িাপলম মন্ডল মৃত পখাররশদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510442807 01753027755 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭১ আ:আলীম পশখ মকবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510442804 01744661136 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭২ পমা:পমলন পজা: পমা:মপজবর রিমান পজা: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360651 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭৩ আকমল মন্ডল ইকমান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360451 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭৪ সাপিদা পবগম জ:আক্তার পশখ মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360390 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৭৭৫ রাজন মন্ডল পমাোঃমাপনক পিারসন পুরুষ পদনমজুর চরইসলামপুর 04 আ লসাি 19805519510006662 1734402881 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭৬ অপিদুল পশখ তারিম পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444268 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭৭ পমা:পমজানুর রিমান পমা:িাপববুর রিমান পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361716 01710613820 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭৮ রম্নপবয়া পবগম আ:&ওিাব মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360770 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৭৯ পমা:ইপিস পশখ পমা:তারিম পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444279 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮০ শপিদ পশখ তারিম পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361751 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮১ আঙ্গুরা পবগম জ:মৃত আক্কাচ মপিলা গৃিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361069 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮২ মুসত্মাক মৃত ইসিাক পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444393 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৩ িারজরা খাতুন মািাতাব উপিন পব: মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 08 আ লসাি 7772371576 01747604645 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৪ আক্কাচ আলী মৃত লপতব পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510442771 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৫ পমা:মুিাপসন পশখ পমা:&ওমর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444994 01862221735 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৬ পমা:িান্জজাব আলী মৃত ইয়াদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361692 01776947931 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৭ বাদশা পমাল্যা মৃত পিপিক পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360522 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৮ ইউছুি পমাল্যা শািাদত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360580 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৮৯ রপিকুল পমাল্যা মৃত ন্ওরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361309 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৭৯০ শপরফুল ইসলাম পজন্না পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352772  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯১ পরাপজনা পবগম মরনায়ার পিারসন পমাল্যা মপিলা গৃিীপন পবলনাথুর 01 আ লসাি 6422244530 01916767908  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯২ আ:ওিাব আলী পশখ্ ওমর আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352234  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৩ পমা:আ:বাপরক মৃত আ:জববার পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352161  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৪ জাপমরুল ইসলাম সুরুজ উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর 01 আ লসাি 8222285655 01903767968  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৫ নন্দ দুলাল অপিকারী সচতন্যচরনর অপিকারী পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 01 আ লসাি 6422287877  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৬ পমািা:জািানারা পবগম পমা:দাউদ আলী মন্ডল মপিলা গৃিীপন পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352556  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৭ পমাপমন মন্ডল মৃত পিয়ারত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352283  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৮ পমা:পমািন মন্ডল মৃত পিয়ারত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352569  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৭৯৯ পতাবাররক আলী মন্ডল মৃত পকতাবপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352520  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০০ শপিদুল ইসলাম মৃত হুরমত পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352274  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০১ পমা:নজরম্নল ইসলাম পমা:বপদয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510415938  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০২ নজরম্নল পমাল্যা মৃক্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352637  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০৩ ভাদু পশখ আপিরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352623  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৮০৪ পমা:িারসম পশখ  পমাকরিদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352781  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০৫  বাবু পশখ আপলমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352654 01756238443  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০৬ খপবর পিা: মৃত আতর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352675 01735541440  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০৭ জহুর পশখ মৃত আতর আলী পশক পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352704  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০৮ পতাতারনিা পনজামপিন পব: মপিলা গৃিীপন পবলনাথুর ১ আ লসাি 19925519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮০৯ পমা:আপকদুল মন্ডল পমা:নুর ইসলাম পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352655 0198369359  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১০ শপরফুল ইসলাম মৃত আতর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510415941  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১১ পলটন পশখ মৃত্ওয়ারিদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510442704  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১২ রম্নসত্মম পমাল্যা মৃত আ:জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352375  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৩ ইমারত আলী মৃত আ:িাপমদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352392  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৪ আলতাি পশখ মৃত পবরামপদ পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352589  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৫ কালাম পশখ আিেদ পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352157  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৬ পমা:আপকদুল পশখ পমা:আিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352158  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৭ পমা:বাবু সদ ডার মৃত পিরম্ন সদ ডার পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 19915519510000100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৮ পমা:তুষার সদ ডার পমা:পসরাজ সদ ডার পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352150 01778453892  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮১৯ পমা:&ওিাব পশখ মৃত হুরমত পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 19905519510000300  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২০ পমা:পজয়াউর রিমান পমা:এরকাববর পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352148 0177789094  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২১ পমা:বাচ্ছু পব: পমা:&ওলরিদ পব: পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352154  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২২ পমা:মকরলছুর রিমান মৃত আপদলপিন পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352155  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৩ পমা:পজলস্নুর রিমান পমা:পমাকরলাছুর রিমান পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510443105  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৪ পমা:চুন্নু পব: পমা:&ওলরিদ পব: পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352559  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৫ কামারম্নজ্জামান মৃত জাপলমপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352124 01743283453  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৬ পমা:পমামররজ মন্ডল পমা:পমাতারলব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352232  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৭ পমা:সাইদ পমাল্যা মৃত আবুল কারশম পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352135  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৮ পমা:আব্দুলস্না পশখ পমা:আলী আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352541 01727806663  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮২৯ মাছুদ পমাল্যা মৃত পনয়ামত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510442974  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩০ পমা:পবিাল মন্ডল মৃত খারলক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352162  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩১ আিেদ আলী মৃত আদু মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 19905519510000000 01984327114  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩২ পমা:আয়াতুলস্না পশক আলী আকবার পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352168 01736651783  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৮৩৩ পমা:জহুরম্নল পমাল্যা পমা:পমাতারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352196  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩৪ পমা:ইপিস পশখ পমা:আিেদ্আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510442970  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩৫ পমা:আকামত পশখ পমা:আিেদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352134  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩৬ পমা:সুজন মন্ডল পমা:ইসলাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352171  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩৭ পমা:বাবলু পমাল্যা পমা:পমাতারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352179  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩৮ পমা:আিাদুল পশখ মৃত পদয়ানত পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352267  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৩৯ পমা:িজলু পশখ পমা:বপদয়ার পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352189  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪০ পমা:পিপিক পশখ পমা:আিেদ আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352562  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪১ িাপববুর রিমান আপমর িামজা পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352587  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪২ বাবুল পিা: আনিার পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510444880 017277961895  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৩ সুমন মন্ডল ইসলাম পিা: পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510415950  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৪ পমা:শমছুল পশক মৃত বক্কার পশক পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352183 01734981569  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৫ পমা:পতািারজ্জল মন্ডল মৃত পকিমত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510415948  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৬ আলাপিন পশখ জালালউপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352244  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৭ পমা:আ:মারলক মৃত পগালাম রিমান পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510443103 01838152320  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৮ পমা:মপমন পশখ মৃত পজয়ানত পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352297  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৪৯ পমা:বপদয়ার পমা:রজব আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352116  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫০ আলাউপিন মন্ডল মৃত জপলমপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352142  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫১ পমা:রমজান পশখ মৃত পদয়ানত আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352405  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫২ পজয়া পশখ্ ওমর আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352425  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৩ ঝন্টু আলী নবাব আলী পুরুষ পদনমজুর সুন্দরপুর 01 আ লসাি 6872389967  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৪ ইকমান পশখ পতারাব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352423 01713905470  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৫ িজল উপিন পশখ িারতম আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 01 আ লসাি 8672266080 01798043858  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৬ শাপিদুল ইসলাম আকামত পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352832 01969356350  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৭ িারুক পিা: মািাতাব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352572 01743995179  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৮ িারদক আলী মপলস্নক মৃত পবলাজ উপিন ম: পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352530  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৫৯ পতারাব আলী মৃত বাবর আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352585  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬০ সমরশর আলী আিমত্আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510442969  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬১ পমা:তমরিল মৃত বক্কার আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 19945519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৮৬২ পমা:মািাফুল পশখ পমা:জামালপিন পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352294  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৩ পমা:আলীম পশখ পমা:আিেদ আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352332  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৪ পমািা:িাপিমা খাতুন জ:পমা:পজলস্নুর রিমান মপিলা গুিীপন পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510443102  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৫ পমা:নবাব আলী মৃত িানযু পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352334  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৬ পমা:আকরাম পিা: মৃত শির আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352498 01730823099  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৭ আপমরম্নল ইসলাম আিালত আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352323  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৮ মিেদ আলী পশখ পমা:আিেদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352557 01734232970  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৬৯ পমাোঃ পলয়াকত পশখ পকতাবপি পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর 01 আ লসাি 2372385340  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭০ সুকুর আলী মৃত পকারবদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352471  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭১ ইকমান মন্ডল রপিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352730  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭২ আবুল কালাম পশক মৃত িাররজ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352729  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৩ আলাউপিন পশখ মৃত িাররজ পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352718  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৪ িাইফুল ইসলাম পসািনাব পিা:মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর পবলনাথূর ১ আ লসাি 5519510352467 01729843580  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৫ পদলবর মন্ডল মাতামপদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352547  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৬ আকরাম পমাল্যা পদলবর মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352634  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৭ িাপিজুর রিমান আকামত্আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510442701 01761881690  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৮ আ:মান্নান সুজরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352543 01925521534  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৭৯ রারিন মন্ডল মৃত িারসম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352749  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮০ পরপজয়া পবগম মৃত কাঞ্চন মন্ডল মপিলা গুিীপন পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510416147  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮১ ইউনুচ মন্ডল মৃত পতায়াজ উপিন পুরুষ পদনমজুর সুন্দরপুর ১ আ লসাি 5519510353060  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮২ পমা:আপলম পমাল্যা পমা:ইউছুি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সুন্দরপুর ১ আ লসাি 5519510353021 01744727688  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৩ ইপিস পমাল্যা সামছুল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352443 িাই  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৪ গফুর মপলস্নক মৃত পবলাজ উপিন পুরুষ পদনমজুর সুন্দরপুর ১ আ লসাি 5519510415925  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৫ পমা:রমজান পমাল্যা মৃত সব্দাল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352838  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৬ নাপসর উপিন মৃত মাদারী পশখ পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352252  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৭ পমা:মপতয়ার রিমান মৃত কারশম আলী শাি পুরুষ পদনমজুর সুন্দরপুর ১ আ লসাি 5519510415924  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৮ পমন্টু মৃত ন্ওয়াব আলী পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352312 01734294544  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৮৯ পরিন মন্ডল পদরলায়ার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর 01 আ লসাি 5519510368631 01759492412  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯০ এলাপচ খাতুন আ:&ওিাব পমাল্যা মপিলা গুিীপন পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510443101 01953716056  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৮৯১ পরপজয়া খাতুন গফুর পবশ্বাস মপিলা গুিীপন সুন্দরপুর ১ আ লসাি 5519510352946  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯২ মপজডনা খাতুন জ:আ:কুদ্দুস পমাল্যা মপিলা গুিীপন বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352075 01749385119  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৩ রপবউল ইসলাম টিক্কা মৃত িানার উপিন পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 01 আ লসাি 4622402461 1731236380  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৪ পমা:ইপিস পশখ পগালাব্দী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353293  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৫ পমা:শপরফুল ইসলাম পকতাপব্দ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 1993551951000100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৬ উসমান পশখ পমাকারিস পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510444013 01940264453  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৭ আপনচু রিমান মৃত আত্তাব পিারসন পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354384 01920398318  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৮ পমা:পসারিল পশখ পমা:কারশম পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353410  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৮৯৯ পমা:দুলাল পশখ মৃত্ওরিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353595 01733281983  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০০ পমা:তমরিল পশখ মৃত আ:কপরম পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352061  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০১ নুরুল ইসলাম মৃত ইসমাইল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351867 01764334863  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০২ আ:কুদ্দুস িারসন আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351803 017621277475  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৩ পমা:রান্নু মন্ডল পমা:আ: ওিাব পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510416252 01950542100  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৪ রপবউল ইসলাম মৃত আরশাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352077  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৫ িপথক কুন্ডু পবশ^নাথ কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510416016  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৬ পমা:শপিকুল ইসলাম মৃত আরলস্নখ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351767 01753733607  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৭ অপসম অপিকারী অনুকুল অপিকারী পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351718  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৮ অমল কুমার অপিকারী মৃত অপনল কু: অপিকারী পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352040  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯০৯ অনন্ত কুমার অপিকারী অনুকুল অপিকারী পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352065 01709137991  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১০ নারম্ন পগািাল কুন্ডু অপজত কুমার কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351778  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১১ পমা:আক্কাস মন্ডল মৃত জববার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352089  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১২ পমা:িারুক পিা: পমা:জাির পিা: পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351625  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৩ পমা:আপমরুল ইসলাম পমা:রপবউল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351665  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৪ রারবয়া আ:িাপকম মপিলা গুিীপন বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351822  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৫ ইপিস মন্ডল পমা:িারসন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351722 01723834011  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৬ পমা:পলটন মৃত আ:কুদ্দুস পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 19925519510000200 01723573923  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৭ পমা:জাপকর মন্ডল পমা:জাপমর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352096  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৮ বাবলু খান মৃত পমাতারলব খান পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351784 01779967319  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯১৯ পমা:পমাশারি মৃত আ:িাপনি পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352617  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৯২০ পমা:তুরান পব: কুরয়াত আলী  পব: পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352608 01782095791  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২১ পজয়াউর রিমান মৃত কুরয়াত আলী পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 01 আ লসাি 8672265363 1739278649  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২২ পমা:পমরাজ পিা: মৃত মপজবর পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351960  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৩ খুশী রানী কুন্ডু মৃত পনপশকান্ত কুন্ডু মপিলা গুিীপন বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352078  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৪ িাপমদুর রিমান আিেদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351912  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৫ কপবর পশখ মৃত আ:জপলল পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352060  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৬ পমাসরলম মন্ডল মৃত আরশাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 19825519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৭ পমা:পমজান মন্ডল পমা:আনিার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 19875519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৮ পমা:নাপির পশক আ:রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352053  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯২৯ আ:খারলক মৃত িজলুর রিমান পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351904  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩০ পমা:পজরম্ন পশখ মৃত আিালত পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351768  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩১ পমা:নাপজর পশখ পমা:আ:রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351978 1709042278  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩২ ইমারত মন্ডল মৃত আকামত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351910  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৩ িাপবল উপিন মপমন উপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলনাথুর ১ আ লসাি 5519510352308  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৪ পমা:নুরম্নল ইসলাম পমা:পবলাত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351734  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৫ পমা:পসরাজুল ইসলাম পমা:আমানত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352058  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৬ আিালত মন্ডল মৃত আরশাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352016  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৭ তায়জাল মন্ডল মৃত িপকর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510416018  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৮ পমা:জাপমরম্নল ইসলাম পমা:আিালত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351746  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৩৯ পমা:উপজর পশখ পমা:আ:রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 19925519510000200 01677929719  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪০ পমািা:রাপশদা জ:পমা:পিকুল পিা: মপিলা গুিীপন বদনপুর ১ আ লসাি 5519510352059  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪১ সুখী িারভীন জ:আমানত পশখ মপিলা গুিীপন বদনপুর ১ আ লসাি 19915519510000000  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪২ পমা:রপবউল ইসলাম মৃত পজন্নাি উলস্না পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ১ আ লসাি 5519510351659  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪৩ পমা:আিমত পশখ মৃত ওরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর বদনপুর ৯ আ লসাি 5519510365559  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪৪ রািাকামত্ম মন্ডল মৃত রারজন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510366021  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪৫ লক্ষন পবশ্বাস মৃত িটিক পব: পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365352  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪৬ জয়রগািাল রায় মৃত পবমল চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365481  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪৭ পসপলনা পবগম পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃিীপন চপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 5972379266 1723930073  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৪৮ কাপলিদ সরকার অমুল্য সরকার পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365381  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559



৯৪৯ পমা:পকারবদ আলী মৃত পিারসন আলী পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365811  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৫০ পগাপবন্দ পব: পগািাল পব: পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৩ আ লসাি 5519510350812 01760471232  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

৯৫১ পগািাল মন্ডল মৃত পকশব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510366003 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫২ পদব প্রপজৎ পদউরী রতন পদউরী পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365897 01980428259 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৩ অশামত্ম মন্ডল মৃত রারজন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365564 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৪ খরগন মন্ডল মৃত জগবন্ধু মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365879 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৫ পমা:আপতয়ার সদ ডার পমা:পসরকন্দার সদ ডার পুরুষ পদনমজুর কুমরীরাজ ৯ আ লসাি 8217395367123 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৬ নৃরিন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত ভুবন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510443075 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৭ প্ররমাত কুমার পব: মৃত উরিন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365935 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৮ পমা:পসিাব মন্ডল পমা:জাপমর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 19925519510000100 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৫৯ পমা:িপলম পশখ মৃত আরশাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365395 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬০ পবজন সরকার ভিকান্ত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365541 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬১ কমল মন্ডল মৃত রপতকান্ত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365628 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬২ মিারদব রায় মৃত গরনশ রায় পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365354 01964746855 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৩ পগািাল সরকার মৃত িঞ্চানন সরকার পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365599 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৪ অরশাক মন্ডল অপনল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা 09 আ লসাি 2372365599 01710199658 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৫ বপবতা পমা:আ:িক পশখ মপিলা গুিীপন চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 19895519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৬ িবন পব: সুকুমার পব: পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365713 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৭ পমা:পমাকরিদ পশখ মৃত আিমত পশখ পুরুষ পদনমজুর     চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365391 01991970928 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৮ স্বিন সরকার মৃত নকুল সরকার পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510365595 01758170897 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৬৯ সুপমত্রা রার্ী আনন্দ রায় মপিলা গুিীপন চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365361 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭০ পমা:পজয়া পশখ পমা:নুরম্নল পশখ পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365430 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭১ পসানাতন মন্ডল মৃত রপতকামত্ম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365612 01735424428 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭২ ররমন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত রািাকামত্ম পব: পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365994 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭৩ ইউনুি মন্ডল পকিমত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366149 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭৪ পনপখল চন্দ্র প্রামাপনক লÿর্ চন্দ্র প্রামাপনক পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366356 01967585048 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭৫ পবষ্ণুিদ রায় নন্দলাল রায় পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 7772262668 1905267812 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭৬ সপকরন পনিা জ:আরবদ আলী খা মপিলা গুিীপন চররামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366377 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭৭ ফুলজান পবগম জ:মৃত আরবদ আলী খাঁ মপিলা গুিীপন রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366137 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



৯৭৮ পমা:দুলাল পমাল্যা পমা:তপরকুল পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365826 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৭৯ িন্য প্রামাপনক মৃত রামা প্রামাপনক পুরুষ পদনমজুর করম্নপন্দ ৫ আ লসাি 5519510366506 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮০ মরনাপজত রায় পবমল চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 8222369004 1994601797 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮১ গীতা রানী পবশ্বাস মৃত িঞ্চানন পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 08 আ লসাি 2372290532 01759724464 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮২ পমা;আকরাম পশখ মৃত আপলমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366510 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৩ অমল মন্ডল মৃত লালন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366112 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৪  পমা:আরব আলী পমা:দাইমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365729 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৫ পমা:আ:রাজ্জাক পমা:জপিরপিন পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365779 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৬ অজুন মন্ডল অপশ্বন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররামচন্দ্রপুর 09 আ লসাি 7772262692 01633617865 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৭ পমা:আপমন পমাল্যা মৃত আিাদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365833 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৮ পমাোঃআকবর পিারসন দাইমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী 09 আ লসাি 6872311193 1732925575 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৮৯ ইবাদত মন্ডল আনিার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366103 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯০ পমা:মুন্নাি পশখ পমা:আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510365536 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯১ পমা:রপিকুল ইসলাম পমা:জারকর পশখ পুরুষ পদনমজুর দপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 6710443140835 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯২ পমা:আসাদুজ্জামান পশখ পমা:পকতাবপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365874 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৩ পবশ^পজৎ মন্ডল রনপজৎ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366115 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৪ জািানঙ্গীর পশখ মৃত এরতম আলী পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366085 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৫ পবমল চন্দ্র মন্ডল িপনন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366236 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৬ ইন্দ্রপজত পবশ্বাস জরগন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর দপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 4172300636 1776528103 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৭ সুরিন পদউড়ী রনপজৎ কুমার পদউড়ী পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৯ আ লসাি 5519510366308 01790925063 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৮ পমা:আপজজ পশখ মৃত িপমরপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365647 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

৯৯৯ পমাোঃউজ্জল সরদার মৃত নজরুল সরদার পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 3272358928 1725592286 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০০ িারুন গাজী পমা:িরলমান গাজী পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া 09 আ লসাি 8210717742476 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০১ পমা:আনিার আলী মৃত পসানাউলস্নাি মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365482 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০২ পবষ্ণুিদ রায় মৃত প্রভাষ রায় পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365356 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০৩ িপরিদ মন্ডল মৃত কাপলিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ৯ আ লসাি 5519510365333 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০৪ মাপনক সরকার পবনয় কুমার সরকার পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364585 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০৫ নকুল চন্দ্র সরকার মৃত অপভলাশ পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364459 01710875543 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০৬ মধু মালা সরকার জ:রাজকুমার পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364462 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১০০৭ পনতয পগািাল মন্ডল জ:রামিদ পব: পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364596 01853564602 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০৮ পবনাই কুমার সরকার মৃত পনতাই কুমার স: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364822 01756774244 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০০৯ অরশাক কুমার পগাশ^ুামী মৃত অপনল চন্দ্র পগাশ^ুামী পুরুষ পদনমজুর       রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364497 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১০ পমাোঃনাপজম পিারসন পমাোঃমপতয়ার পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 7356172093 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১১ অমল চন্দ্র পব: মৃত মঙ্গল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354652 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১২ পমািা:পশল্পী পবগম আ:িক পমাল্যা মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353758 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৩ পমা:পসপলম পিা: পমা:আ:আপজজ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354745 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৪ পনমাই কুমার প াষ ভানুিদ প াষ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 8222361373 1902972638 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৫ পমা:আব্দার কাজী মৃত সারকন কাজী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353167 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৬ আবু তারলব মন্ডল মৃত তারির মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353569 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৭ সাগর পভৌপমক রামপ্রসাদ পভৌপমক পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 6430922937 1305031427 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৮ পমািা:পরনা খাতুন পমা:নজরম্নল ইসলাম মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510416305 01990717259 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০১৯ আনজু খাতুন বপদয়ার রিমান মপিলা পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 4172380901 1308898003 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২০ মপতজান পবপব িরয়জ আলী মন্ডল মপিলা পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 1472302775 1949889935 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২১ পমাোঃজপসম পমাল্যা আিেদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5519510354922 1752194785 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২২  পমা:আ:জপলল পব: মৃত ইশাা্রত পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353746 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৩ পমািা:সপখনা পবগম জ:পমা:মরনায়ার মুসলস্নী মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353966 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৪ পমা:লুৎির মুসলস্নী মৃত জয়নাল মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353911 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৫ িাপসনা খাতুন জ:রপশদ মুসলস্নী মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510444008 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৬ পমা:জহুরম্নল পশখ পমা:িরশ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353462 01954152947 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৭ পমা:শামীম মুসলস্নী পমা:ইউনুি আলী মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19945519510000100 01912632164 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৮ পমা:রম্নসত্মম মুসলস্নী মৃত শািাজান মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353295 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০২৯ পমা:নপজর পশখ মৃত পমা:আবুল কারশম পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353496 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩০ িাপসনা পবগম পমাোঃকামাল পশখ মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 5519510353126 1968047998 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩১  পমা:পজয়ারম্নল ইসলাম পমা:রম্নসত্মম মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353301 01765561545 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩২ চম্পা পবগম পমা:আ:&ওিাব পমাল্যা মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353148 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩৩ পমা:বাবলূ পমাল্যা মৃত সদর আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353620 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩৪ পমা:জুলপিকার পমাল্যা মৃত সদর আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353618 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩৫ পমা:পবলস্নাল পমাল্যা মৃত সদর আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510444002 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১০৩৬ কুলসুম পবগম মৃত সদর আলী মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353611 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩৭ পমািাোঃ পিররাজা িজলুল িক মপিলা গৃিীপন আমলসার 02 আ লসাি 3302575599 1905470656 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩৮ পমা:আমানত পশখ মৃত আজািার পশখ পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510353422 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৩৯ িারনি পশখ মান্নাি পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5538299073 1747245377 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪০ পমা:কামাল উপিন মৃত মুনতাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353392 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪১ পমা:নজরম্নল পমাল্যা মৃত পকিমত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353242 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪২ পমা:নারয়ব আলী পশক পমা:পমাবাররক পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353684 01729722295 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৩  পমািা:পরপজয়া পবগম মৃত পমাতারলব পমাল্যা মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353907 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৪ পমা:চাঁদ আলী মৃত িারমদ আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353313 01717534175 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৫ নপবরন পনিা পমা:আরব আলী খান মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353487 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৬ মপনর উপিন পবশ্বাস ইমান উপিন পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5522338150 1998390467 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৭ পমা:&ওপলয়ার পমাল্যা মৃত বুিই পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353904 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৮ পমা:আলমগীর পশখ পমা:িবদুল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354034 01768969402 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৪৯ জপলল পশখ মৃত ইমারত পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510355284 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৫০ পমা:পনজাম পশখ পমা:মপজবর পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353173 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৫১ অরুর্ মৃত সতীশ পব: পুরুষ পদনমজুর মাপদয়ািাড়া ২ আ লসাি 5519510355313 01710464061 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫২ পমা:পতায়াজপিন খান পমা:ইয়াকুব আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353118 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৩ পনম ডল পব: মৃত অপশ^নী পব: পুরুষ পদনমজুর আ: পকাদলা ৪ আ লসাি 551951035 01776529509 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৪ স্বরপজৎ পকত্তনীয়া মৃত শাপমত্মরাম পকত্তনীয়া পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357805 01776461330 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৫ অরপবন্দু মন্ডল নররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নপন্দ বাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360294 01774792619 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৬ মপন কুমার পব: মৃত জগবন্ধু পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নপন্দ বাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360333 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৭ পমািা:পরক্তা পবগম পমা:শপিকুল ইসলাম মপিলা গুিীপন রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357843 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৮ মুিােদ আলী মািাতাব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলমার 02 আ লসাি 8222361365 1944866838 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৫৯ পমা:আপশক পশখ সসয়দ আলী পুরুষ পদনমজুর পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510023980 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬০ পমা:আপকদুল পমাল্যা পমা:সব্দুল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357731 01738313136 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬১ জালাল পমাল্যা আ:আপজজ পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358710 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬২ ইউছুি পশখ রপশদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358868 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬৩ আসাদ পশখ গাজীবর পশখ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358441 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬৪ আরমনা পবগম পমাতারলব মপিলা গুিীপন পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357508 হানববুি িহ াি 01721-857973



১০৬৫ পমা:মধু পমাল্যা পমা:পদলবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357917 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬৬ পমািা:রুিালী খাতুন জ:বরকত আলী পব: মপিলা গুিীপন রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 4418069931 01716495150 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬৭ পমানয়ারা পবগম জ:চাঁদ আলী পশক মপিলা গুিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358958 01704645879 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬৮ পবলপকস সুলতানা পমাতারলব পমাল্যা মপিলা গৃিীপন কাপলনগর 06 আ লসাি 1922275795 1986246233 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৬৯ পমািা:লাকী খাতুন িান্নান পশক মপিলা গুিীপন চরইসলামপুর ৪ আ লসাি 5519510355540 01732045375 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭০ মরনাপজৎ কুমার মন্ডল মৃত কুশই পশখ পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357847 01728050298 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭১ আকপলমা খাতুন ইসলাম পশখ মপিলা গুিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510358380 01733479707 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭২ পমা:পজলস্নু পজা: পমা:রপিক পজা: পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 19945519510000100 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭৩ িপকনা পবগম জ:আকুল পশখ মপিলা গুিীপন আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357612 01777440397 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭৪ পমািা:িারতমা খাতুন পমা:জপমর পিারসন মপিলা গুিীপন পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357457 01836075476 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭৫ পমা:মপনরম্নল ইসলাম আপমন আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 19825519510000000 01961168355 হানববুি িহ াি 01721-857973

১০৭৬ িপররতাষ পব: মৃত প্রফুলস্ন পব: পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357802 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৭৭ জয়নাল আরবপদন িারসম আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354322 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৭৮ পমাোঃিয়জুর রিমান আকরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 6872370173 1409554623 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৭৯ পমািা:মরনায়ারা খাতুন পমা:আজম মপিলা গুিীপন রামচন্দ্র:পকাদলা ৪ আ লসাি 3323015363592 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮০ পমা:পখাকন পশখ পমা:আলম পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354638 01747159239 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮১ পমা:দাউদ পব: পমা:আরব আলী পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 19925519510000100 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮২ পমা:এরশাদ পমা:আ:রপিম পুরুষ পদনমজুর কচুবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510416323 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৩ দপবর পশখ িাত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510352351 01746936053 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৪ মারলক পশখ মৃত ইব্রাতুল্রা পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354037 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৫ পমা:জনাব আলী মৃত রম্নসত্মম পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354507 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৬  পমা:নওরশর পশখ পমা:আিিার পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353498 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৭ পমা:ইউনুি মুসলস্নী মৃত শািাজান মুসলস্নী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353290 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৮ পমা:কুদ্দুস আলী মন্ডল পমা:আপমন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510353997 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৮৯ পবপ্র মন্ডল পবপুল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৭ আ লসাি 5519510013556 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯০ আরমাপদনী মন্ডল পনমাই চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃিীপন টিকারপবলা 08 আ লসাি 1011149117   01742553752 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯১ শ্রীদাম সদউরী দুলাল চন্দ্র পদউরী পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৭ আ লসাি 5519510364965 01831922118 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯২ নাজমা পবগম জ:আ:রউি পশখ মপিলা গুিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360690 01733141099 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১০৯৩ আরপজনা পবগম িপমর জিডার মপিলা গুিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 551951031048 01931631138 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯৪ আমজাদ পশখ মৃতচাদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510444264 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯৫ পটাকন জিডার মৃত আকবর আলী পজা: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360966 01910921915 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯৬ পমা:জপমর পজা: মৃত আকবর পজা: পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361047 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯৭ পশপরনা পবগম জ:লািলু পমাল্যা মপিলা গুিীপন রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360584 01716419471 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯৮ শ্রীকামত্ম সরকার মৃত কাপলিদ সরকার পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364463 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১০৯৯ রতন চক্রবতী মৃত পূন ড চক্রবতী পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364479 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০০ সুপজলা রার্ী পব: জ:ভরবশ পব: পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364371 01747859819 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০১ জরগন্দ্রনাথ পব: শ্রী খরগন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364464 01745732268 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০২ আনন্দ কুমার পব: মৃত অমুল্য চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364362 01721564984 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৩ পনমাই কুমার মন্ডল মৃত পগাপবন্দ কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364556 01754098142 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৪ আকুল আলী পজা: মৃত ইয়াকুব আলী পজা: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364647 01857844411 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৫ িপরিদ কুমার পব: মৃত সপতযরাম পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364478 01765026223 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৬ অপনতা রার্ী শীল শরৎ চন্দ্র শীল মপিলা গুিীপন পূব ড রাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364563 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৭ পমা:পমজানুর পশখ শির আলী পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364283 01857066145 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৮ আকমল পমাল্যা মৃত পতায়াজপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364120 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১০৯ শারিদা পবগম মৃত তমরিল পশখ মপিলা গুিীপন  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360957 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১০ শ্রী পনিাল চন্দ্র পব: মৃত গরনশ চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361690 01735103695 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১১ পমরুলরজায়ািার খারলক পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর 08 আ লসাি 4172371488 01946019659 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১২ িারান চন্দ্র সরকার যদু কুমার সরকার পুরুষ পদনমজুর ি:রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510364994 01725845087 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৩ পতাবাররক পশখ মৃত িারসম পশখ পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360414 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৪ অঞ্জু রানী পব: জ:সািন কুমার পব: মপিলা গুিীপন  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361279 01751671514 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৫ ভবানী পব: শ্রী পবভাস পব: মপিলা গুিীপন  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361288 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৬ িঞ্চানন মন্ডল িারান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিকারপবলা ৭ আ লসাি 5519510365013 01716863170 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৭ তারির পশখ তবাররক পশখ পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360699 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৮ সবুজ আলী মপিয়ার আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361416 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১১৯ পমা:লালস্নানুর খান মৃত নুর ইসলাম খান পুরুষ পদনমজুর  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361407 01706546029 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২০ লাভলী খাতুন জ:আলম পশখ মপিলা গুিীপন  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510360436 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২১ সবুজ পশখ পতাবাররক পশখ পুরুষ পদনমজুর ি:রাজাপুর ৮ আ লসাি 19905519510000000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২২ পমািা:আিমা খাতুন জ:ওবায়দুল খান মপিলা গুিীপন  রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361691 01784203205 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২৩ নাজমা খাতুন জং সাচ্চু পমাল্যা মপিলা গৃিীপন রাজাপুর 08 আ লসাি 5519510361307 01727991544 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২৪ অরপজত মন্ডল রনপজৎ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর রামচন্দ্রপুর ৪ আ লসাি 5519510366073 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২৫ সুবাশ পকত্তনীয়া সিীর কুমার পকত্তনীয়া পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৪ আ লসাি 5519510366166 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১১২৬ পবিস্নব কুমার পব: আটুল পব: পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৪ আ লসাি 5519510366364 01760786448 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২৭  পমা:সুকমান পশখ পমা:ইসমাইল পশখ পুরুষ পদনমজুর আড়ুয়ার্াঙ্গী ৯ আ লসাি 5519510365846 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২৮ সন্ধা রানী সরকার পগৌরিদ পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন পূব ডরাজাপুর 07 আ লসাি 9122330732 01782143932 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১২৯ পমা:কুদ্দুস পমাল্যা পবলারয়ত আলী পুরুষ পদনমজুর চরইসলামপুর ৪ আ লসাি 5519510355566 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১৩০ পমাতািার পশখ পসরকন্দার আলী পুরুষ পদনমজুর চপড়য়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365386 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১৩১ বাবলু রায় নন্দলাল রায় পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510365346 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১৩২ সুশামত্ম মন্ডল মৃত সুিীর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359300 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৩ সুরদব কুমার শুশান্ত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 8672397653 01731942915 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৪ অপখল রায় মৃত অপভলাশ রায় পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359449 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৫ পবিান চন্দ্র মন্ডল মৃত পকদার নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী:বাপলয়া ৫ আ লসাি 5519510360037 01984754126 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৬ পমািন কুমার সরকার মধুসুিন সরকার পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510360308 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৭ সরনকা মন্ডল জ:রতন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ি: রাজাপুর বা: ৮ আ লসাি 5519510365137 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৮ পগৌর চন্দ্র পব: মৃত পকরন পব: পুরুষ পদনমজুর ি: রাজাপুর বা: ৮ আ লসাি 5519510365235 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৩৯ কৃষ্ণ পব: মৃত সপতশ পব: পুরুষ পদনমজুর ি: রাজাপুর বা: ৮ আ লসাি 5519510365347 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪০ সুপনল চন্দ্র পদউড়ী মৃত িরনী পদউড়ী পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী বাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510444139 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪১ পমাোঃপবিাল মন্ডল মৃত রাজ্জাক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরইসলামপুর 04 আ লসাি 8672249813 01740266074 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪২ আশুরতাষ পজা: মৃত সীতানাথ পজা: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী বাপলয়া: ৫ আ লসাি 5519510360006 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৩ পলপিকা পব: তিন পব: মপিলা গুিীপন ি: রাজাপুর বা: ৮ আ লসাি 5519510365298 01777857563 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৪ কাপত্তডক পব: মৃত গুপিকারঞ্জন পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359905 01762345772 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৫ পবিান কুমার দত্ত কৃষ্ণিদ দত্ত পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 4622229658 01633207816 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৬ পদবদাস মন্ডল পশবনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510369286 01837045526 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৭ িারতমা পবগম এপকন পমাল্যা মপিলা গৃিীপন আ:পকাদলা 04 আ লসাি 2372335360 01736670062 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৮  অমল কুমার পব: মৃত অপজৎ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359268 01741545082 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৪৯ ভরবারতাষ মন্ডল ব্রজবাপস মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 9561179335 01753155000 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫০ মরনারঞ্জন মন্ডল নগরবাপস মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করুপন্দ 05 আ লসাি 8222270665 1759598924 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫১ ভরত মন্ডল ব্রজ বাপশ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359904 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫২ পনপখল কুমার মন্ডল নারায়ন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359959 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫৩ ননীরগািাল মন্ডল িপরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359929 01743369989 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫৪ নরগন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত জীরতন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359438 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫৫ রবীন্দ্রনাথ পব: মৃত বুপিশ^র পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359416 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫৬ পবিান চন্দ্র পব: মৃত কৃষ্ণিদ পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359403 01766988142 হানববুি িহ াি 01721-857973



১১৫৭ স্বিন কুমার পব: মৃত রািাকামত্ম পব: পুরুষ পদনমজুর করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359417 01735029236 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫৮ সপবতা পব: জ:বঙ্গ পব: মপিলা গুিীপন করম্নন্ডী ৫ আ লসাি 5519510359923 হানববুি িহ াি 01721-857973

১১৫৯ স্বিন কুমার পব: মৃত পদরবন পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510355454  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬০ মুকুল কুমার মন্ডল মৃত প্রান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510358151  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬১ দুলাল লস্কার মৃত সদব্যচরর্ পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358184  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬২ নাররাদ চন্দ্র মন্ডল মৃত সদব চরন পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358036 01937206919  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৩ পমাোঃবাবলু পমাল্যা পমা:পচৌধুরী পসখ পুরুষ পদনমজুর কচুবাড়ীয়া 03 আ লসাি 1472286689  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৪ সরবাি কুমার বাড়ই মৃত সুশীল বাড়ই পুরুষ পদনমজুর চরিাড়া ৩ আ লসাি 5519510358163  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৫ ররবন্দ্রনাথ মন্ডল সুররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358015  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৬ অমররন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত বৃন্দাবন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358172  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৭ আশূরতাষ পব: সুিীর কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358017 01736679932  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৮ পরখা মন্ডল অমররন মন্ডল মপিলা গুিীপন রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358040  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৬৯ সরনকা রার্ী জ:পশবনাথ মন্ডল মপিলা গুিীপন রাকসাকাপন্দ ৩ আ লসাি 5519510358153  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭০ মরনাপজৎ পবশ্বাস রনপজত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই 03 আ লসাি 1472235389 1988077656  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭১ শ্যামল কুমার পব: রারজন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর রাকসাকাপন্দ ২ আ লসাি 5519510355164  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭২ ষষ্ঠী পব: মৃত শতীশ পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354550  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৩ আবু িায়াত সারিব আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 2804366033 1755370244  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৪ সুপচত্রা রানী জ:রবীন্দ্রনাথ মন্ডল মপিলা গুিীপন     আমলসার ২ আ লসাি 5519510354482  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৫ আরথী প াষ অরম্নন কুমার প াষ মপিলা গুিীপন আমলসার ৩ আ লসাি 5519510411608  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৬ আব্দুস সত্তার পশখ মৃত ইব্রাতুল্রা পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার 02 আ লসাি 5519510354036 1746996053  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৭ অপচন্ত কুমার পব: অমল কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354655 01743923254  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৮ অনন্ত কুমার পব: অমল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510355254 01721867987  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৭৯ পবিান কুমার মন্ডল রনপজৎ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ১ আ লসাি 5519510351583 01742354217  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৮০ নয়ন আলী ইপিস আলী ভূররা পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 01 আ লসাি 5500250000160 1408849386  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৮১ পশিালী রার্ী কুন্ডু অপসত কুমার কুন্ডু মপিলা গুিীপন বদনপুর ৩ আ লসাি 5519510355402  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৮২ পরিন সরকার পনরাঞ্জন সরকার পুরুষ পদনমজুর করন্ডীরকাদলা 04 আ লসাি 6406811437 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১১৮৩ লাবনী পবগম মরয়ন উপিন মপিলা গৃিীপন আোঃরকাদলা 04 আ লসাি 7322351268 01730858000 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353913

১১৮৪ জীরতন্দ্রনাথ মন্ডল ননী পগািাল সরকার পুরুষ পদনমজুর রামচন্দ্রপুর ৪ আ লসাি 5519510357177 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353914

১১৮৫ িাপনি পসকদার সত্তার পসকদার পুরুষ পদনমজুর রাম:পকাদলা 04 আ লসাি 1915191470 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353915

১১৮৬ সািন চন্দ্র পবশ্বাস গরনশ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রাম পকাদরা 04 আ লসাি 2372333183 01932245989 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353916

১১৮৭ অনুি কুমার পবোঃ শপচন্দ্রনাথ পবোঃ পুরুষ পদনমজুর করন্ডী ৪ আ লসাি 5519510357363 01912908996 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353917

১১৮৮ শ্রী পদব কুমার পবোঃ রবীন্দ্রনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর আ: পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359295 01728761163 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353918

১১৮৯ অপসত কুমার কুন্ডু পবশ্বনাথ কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর বদনপুর 01 আ লসাি 8222247192 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353919



১১৯০ মপমন্দ্রনাথ পবোঃ মৃত মুকুন্দ লাল পবোঃ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510359198 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353920

১১৯১ অরশাক কুমার পবোঃ অপখল কুমার পবোঃ পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510000436 01722219738 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353921

১১৯২ উজ্জল পবোঃ বপিম চন্দ্র পবোঃ পুরুষ পদনমজুর রামোঃরকাদলা ৪ আ লসাি 5519510023401 01795387182 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353922

১১৯৩ ভুরবান চন্দ্র সরকার মৃত িীররন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর আ:পকাদলা ৪ আ লসাি 5519510357891 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353923

১১৯৪ পমঠুন পবোঃ অমল পবোঃ পুরুষ পদনমজুর রামোঃরকাদলা ৪ আ লসাি 5519510000233 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353924

১১৯৫ পমাোঃ পমাতারলব পশখ মৃত মারিত পশখ পুরুষ পদনমজুর চর ইসলামপুর ৪ আ লসাি 5519510355562 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353925

১১৯৬ পদিক পব: চন্ডীচরন পব: পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356634  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৯৭ নৃরিন্দ্রনাথ মন্ডল পনমাই চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 8217395362497  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৯৮ পগাকুল মন্ডল পগৌর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510356610  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১১৯৯ রপিরতাষ মন্ডল আনন্দ কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355403  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০০ সুিীর মন্ডল মৃত সুদশ ডন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355407 01953385228  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০১ গরনশ পব: মৃত সরবল পব: পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355451  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০২ অরপবন্দু কুমার পব: মৃত সরমত্মষ কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর ইন্দুরবাপড়য়া ৩ আ লসাি 5519510355768  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৩ দুলাল চন্দ্র কপবরাজ মৃত ইরিন্রদনাথ কপব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355650  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৪ মরনাপজৎ পব: পরনুিদ পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355668 01930461394  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৫ রপিরতাষ কুমার পব: মৃত রপঞ্জত কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 19895519510000000 01757518144  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৬ জীকন কপবরাজ িানু কপবরাজ পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355697 01739-222376  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৭ আনন্দ পব: মৃত িটিক পব: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355709  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৮ পবষ্ণুিদ সরকার প্রানবলস্নভ সরকার পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355721  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২০৯ স্বিন সরকার মৃত মরনারঞ্জন সরকার পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355722  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২১০ পনপলরমষ কুমার সরকার মৃত মরনারঞ্জন সরকার পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355802 01734-164351  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২১২ জগদীশ মন্ডল রবীন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355718 01748-795162  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২১৩ উত্তম কুমার সরকার পনরািদ সরকার পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি 5519510355734 01741-184106  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২১৪ মরনারঞ্জন সরকার মৃত রাখাল চন্দ্র সর: পুরুষ পদনমজুর পবলরসানাই ৩ আ লসাি  ইনলয়াস ভহারসি নবিঃ 01712-005559

১২১৫ শািানাজ িারভীন িাপববুর রিমান ইউসুি মপিলা পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 1011653068 1925516155 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২১৬ আশলতা অপিকারী জ:কাপশনাথ অপিকারী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362484 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২১৭ অতুল অপিকারী কাপশনাথ অপিকারী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19725519510000000 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২১৮ জয়রদব কুমার পব: পিমাঙশু কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 55195103363782 01745704689 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২১৯ পশিালী রািা জ:মৃত ভবানী শংকর মপিলা গুিীপন পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363634 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২০ পসরাজ আলী পমাল্যা খপললুর রিমান পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 7322257648 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২১ জুবান পশখ মৃত খারতর পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363606 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২২  আলতাি পিা: পমা:আপজমপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361932 01725875980 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২৩ লাইলী পবগম মপনর উপিন মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362030 হানববুি িহ াি 01721-857973



১২২৪ পতৌপিদুল ইসলাম আপজমপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 6422238300 1883173471 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২৫ পমা:আ:রশীদ মৃত জামাল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362387 01736783826 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২৬ পমািা:পজসপমন নািার জ:ওয়াদুদ মন্ডল মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362266 01791136434 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২৭ আসমা পবগম জ:পদদার পিা: মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510444859 01985923276 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২৮ পমা:পজয়াউর রিমান পমা:আক্তার পিা: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362426 01741545063 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২২৯ সাইদুল ইসলাম আ:খারলক পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510444857 01770-058144 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩০ পমা:বপদয়ার রিমান পমা:ইব্রাপিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362219 01770058144 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩১ আরলয়া পবগম আরশাদ আলী পবশ্বাস মপিলা গৃিীপন কাপলনগর 06 আ লসাি 7322327987 1995642691 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩২ পরনা পবগম পকিমত িপকর মপিলা পদনমজুর চরউদাস 06 আ লসাি 8672256362 1884408516 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৩ পমা:ঠান্ডু মন্ডল আকবর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19945519510000100 01768545776 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৪ জািানঙ্গীর মন্ডল পমা:আ:রিমান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362105 01928300650 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৫ নুর ইসলাম পশখ পতরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 2372392718 1728609057 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৬ পমা:পমাকারিস পিা: মৃত আিমত আলী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362436 01996391662 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৭ ওপজয়ার মন্ডল মৃত জববার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362052 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৮ রম্নপবয়া পবগম  ইব্রািীম মন্ডল মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362078 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৩৯ পমা:সদর উপিন পশখ মৃত পবশূ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362701 01862992108 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪০ কওিার আলী মন্ডল মৃত আরয়ন উপিন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362218 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪১ মুক্তার মন্ডল পমা:আনিার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362211 01916841011 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪২ মুন্সী বাবুল মুন্সী ওলিাদ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362077 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৩ কুলছুম পবগম মানদায় মন্ডল মপিলা গৃিীপন কাপলনগর 06 আ লসাি 4622325274 1878486473 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৪ পমরুল পব: আ:খারলক পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19875519510000000 01733-859753 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৫ সুলতান পবশ্বাস বপদয়ার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস 06 আ লসাি 9117437492 1981372619 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৬ শমরশর পমাল্যা পবলারয়ত আলী পুরুষ পদনমজুর চরউদাস 06 আ লসাি 5072218826 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৭ সবুজ পিা: পমা:ইউনুি আলী পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362390 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৮ পমািা:সুপিয়া পবগম জ:পমা:আকবর মন্ডল মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510415904 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৪৯ হুজুর আলী মন্ডল আকবর আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362199 01765181968 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫০ পমা:সাখাওয়াত পিারসন মৃত পকাররশ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362441 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫১ পমা:আ:রপিম পমাল্যা পমা:বাপরক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362824 01924036017 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫২ পমা:পসরাজ পমাল্যা পমা:সসয়দ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362816 01956-447049 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫৩ পমা:পতাকববার পশখ মৃত পতজারত পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362783 01954-095236 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫৪ পমা:আিসার পশখ মৃত পতজারত পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362807 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫৫ পমা:রাজু পশখ পমা:পতরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362805 01746935813 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫৬ পমা:ওপিদুল পশখ পমা:আক্তার আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362795 01770-058146 হানববুি িহ াি 01721-857973



১২৫৭ পমা:আপজরুল ইসলাম মৃত ইসলাম পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362317 01770781992 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫৮ রুিজান পবগম জ:আপিল উপিন পব: মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 2611038911634 01781-437852 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৫৯ সািনা খাতুন পতাহুর পিারসন মপিলা গৃিীপন কাপলনগর 06 আ লসাি 6452537605 1315876671 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬০ পমা:আ:লপতব পব: মৃত িরবদ আলী পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361977 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬১ পমা:আপতয়ার রিমান মৃত িকর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510442872 01913751122 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬২ পমা:মন্নু পশখ পমা: পরাস্তম পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361921 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৩ পমা:আপমন পব: মৃত শপিদুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19885519510000000 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৪ পমািা:আকপলমা খাতুন জ:মৃত শপরফুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19884418088000000 01766958592 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৫ পমা:রপিকুল ইসলাম মৃত আপজজ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19935519510000200 01993584144 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৬ িপবরন পনিা জারবদ খন্দকার মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361870 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৭ পশিালী খাতুন পমা:আলী পজন্না মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 19755519510000000 01790142685 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৮ পমা:শাপিন আলম পব: পমা:জরবদ আলী পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361907 01980-056740 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৬৯ পমা:কপবর পব: মৃত আপতয়ার পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361934 01933-185424 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭০ পমা:বপশর উপিন পশখ পমা:মান্নান পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361973 01753726927 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭১ পমািা:পররবকা পবগম পমা:িারসম আলী মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362476 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭২  পমা:পসরাজুল ইসলাম পমা:পমাসরলম উপিন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362314 01925-217683 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৩ আকরাম পিারসন কারয়ম আপিল উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 4172333371 1917955209 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৪ পমািা:পজািরা পবগম জ:পমা:আরনায়ার পিা: মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362361 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৫ পমাস্তিা আকবর আলী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 2690417512883 01755326547 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৬ পমা:বাবলু পশখ পমা:পকারবদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362419 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৭ পমা:আপমরুল ইসলাম পমা:পকারবদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362227 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৮ পমা:আপকদুল ইসলাম পমা:আবু তারলব পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362346 01723-426236 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৭৯ নপবরন পবগম মৃত বদর আলী পব: মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510 01935161421 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮০ পমািা:পমনা পবগম জ:পমা:মাপনক পময়া মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362330 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮১ পমা:আব্দুিাি পব: মৃত শপিউপিন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362396 01925-792921 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮২ পমা:পমাকরিদ আলী পব: মৃত আিাদ আলী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362284 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৩ পমািা:নুর নািার পবগম জ:পমা:উজ্জল পশখ মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362472 01789145808 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৪ পতৌপিদুল ইসলাম মৃত আমরজদ পিা: পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510000037 01765-181968 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৫ আ:রাজ্জাক পমা:আকমল পিা: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361979 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৬ পচন্টু পব: পমা:শপিদ পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19855519510000000 01929300747 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৭ পমা:আ:জপলল পব: পমা:আমজাদ পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362291 01774-504713 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৮ পমা:রাজু পমাল্যা মৃত মকবুল পিা:পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362584 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৮৯ পমা:সাইফুল ইসলাম মৃত আজািার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362614 হানববুি িহ াি 01721-857973



১২৯০ পমা:আিজাল পিা: পমা:কুল্বাদ আলী পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510442892 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯১ সালামত মুন্সী মৃত আিাদ আলী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362606 01928401686 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯২ িারতমা পবগম জ:খপললুর রিমান মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 4421904129071 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৩ পমা:পসরাজ আলী পমাল্যা মৃত খপললুর রিমান পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362518 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৪ পমা:িপববর রিমান মৃত শপরয়তুিাি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362544 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৫ পমা:আ:আওয়াল পব: পমা:কওিার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362495 01762-791666 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৬ পমা:পসপলম পরজা মৃত পগালাম রসুল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362620 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৭ পমা:জাপমর পিা: মৃত পতায়াব পিা: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362558 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৮ ঠান্টু পমাল্যা পিয়ামত পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 9314765479728 01727-861643 হানববুি িহ াি 01721-857973

১২৯৯ পমা:পসপলম পিা: পমা:চাঁদ পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19925519510000100 01752261473 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০০ দ্বীন আলী পব: আিালত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362676 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০১ উজ্জল পমাল্যা আজািার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362492 01924-382994 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০২ পমা:পসারিল রানা পমা: বপশর উপিন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 19915519510000200 01703771995 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৩ আলী পিারসন মৃত শাখাওয়াত পিা: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362573 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৪ পদিালী খাতুন পমাকারিস পমাল্যা মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362628 01752-521914 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৫ পমা:পমলন আলী পমাল্যা পমা:পমাকরিদ আলী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362524 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৬ রপিকুল ইসলাম মকরিদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362680 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৭ আিাদুজ্জামান পমা:আকামত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362147 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৮ পমা:আপতয়ার রিমান মৃত কারিদ আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361941 01797232362 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩০৯ পমা:এনামুল িক পমা:আ:রাজ্জাক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361949 01718-370783 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১০ মপসয়ার রিমান আরলক আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362631 01738862116 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১১ ইউছুি পমাল্যা পগালাম সররায়ার পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362174 01957-481169 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১২ ইউনুচ আলী মন্ডল পকয়ামপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস 06 আ লসাি 2372344362 1747245537 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৩ পমা:ইমারত আলী পব: মৃত শির আলী পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362916 01756684695 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৪ পমা:িারসম আলী পব: পমা:বদরুল আলম পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362923 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৫ আকবর পমাল্যা মৃত আবুল পিা: পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362137 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৬ পরজাউল ইসলাম মৃত মলামপদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362632 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৭ সারজদা খাতুন ইযারপিন পশখ মপিলা গৃিীপন কাপলনগর 06 আ লসাি 6872319410 1778141243 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৮ পমা:িারুক পিা: পমাল্যা পমা:পমাসরলমউপিন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362178 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩১৯ পমা:রতন আলী পমাল্যা মৃত রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363157 01980056740 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২০ পমা:িাসান পশখ লুৎির পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 19905519510000200 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২১ পমা:মারিত পমাল্যা মৃত রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363141 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২২ সপলমপিন মন্ডল পনজাম পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363472 হানববুি িহ াি 01721-857973



১৩২৩ পমািাোঃিারভীনা পবগম পমা:সারদক আলী পসখ মপিলা গৃিীপন পিাটউদাস 06 আ লসাি 4172300792 1986900869 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২৪ পমা:আরমাদ আলী মৃত জািাদ আলী মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363082 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২৫ পমা:আ:মান্নান পশক মৃত কপলমপিন পশক পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363216 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২৬ লুকমান পব: মৃত ওয়ারিল পব: পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363119 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২৭ পমা:পমন্টু মন্ডল মৃত ইয়াকুব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363167 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২৮ পমা:তাপরকুল ইসলাম মৃত ইয়াকুব আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363062 01770-058031 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩২৯ পমা:আপকদুল ইসলাম মৃত রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363076 01751-608614 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩০ পমা:ওসমান পশখ মৃত কপিমপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363464 01944-977389 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩১ পমা:ওপলয়ার পশখ পমা:পতািারজ্জল  পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363540 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩২ খপবর উপিন পশখ আইন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363118 01751-815603 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৩ পমা:বাবুর আলী পশখ মৃত িারতম আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363140 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৪ পমা:মপতয়ার রিমান পমা:সািাবুপিন পব: পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510362950 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৫ পমা:মাসৃদ রানা  পমা:পমাজািার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363066 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৬ ইসমাইল পশখ মৃত আ:জপলল পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363351 01788036914 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৭ পমা:বাদশা মন্ডল মৃত জনাব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363479 01712-843408 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৮ পমা:ওয়ারজদ আলী মন্ডল মৃত মািাতাি মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363488 01756-529924 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৩৯ পমা:পরজাউল ইসলাম পমা:জামাল উপিন পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 19885519510000000 01739192822 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪০ আপতয়ার মন্ডল মৃত পমাসরলম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363473 01795-293289 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪১ পমা:পমজানুর রিমান পমা:পনজামপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510443033 01756529924 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪২ পমা:িজলু পমাল্যা মৃত কপলমপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363260 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৩ ইখপতয়ার পশখ মৃত ওয়ারিল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363402 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৪ আক্কাচ আলী পমাল্যা মকরিদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 2822237646 1734260461 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৫ পমা:িপববর মন্ডল মৃত আরতায়ার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363246 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৬ পমা:িারুক আলী খাঁ পমা:আপমর আলী খাঁ পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510362625 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৭ পমা:শামীম পিা: পমা:আবুল পিা: পব: পুরুষ পদনমজুর চরউদাস ৬ আ লসাি 5519510363532 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৮ পমা:পমশর আলী পমা:জহুরুল িক পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 19935519510000000 01911110795 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৪৯ পমা:রতন পশখ মৃত িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363699 01755925588 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫০ পমা:মুিাই পশখ পমাবারক পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363730 01743-033401 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫১ যমুনা রানী জ:আশুরতাষ মপিলা গুিীপন পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363707 01726275520 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫২ পমািা:আল্পনা পবগম জ:ওবাইদুর রিমান মপিলা গুিীপন পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363818 01987472908 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫৩ পিাসরনয়ারা পবগম জ:মৃত আক্কাচ পময়া মপিলা গুিীপন পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363624 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫৪ কৃষ্ণা রানী দাস পনরািদ দাস মপিলা গৃিীপন পিাটউদাস 06 আ লসাি 5972254774 1726960123 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫৫  আবুল পিারসন পসখ মৃত মকবুল পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363695 হানববুি িহ াি 01721-857973



১৩৫৬ লাভলীরবগম লালু পসখ মপিলা গৃিীপন পিাটউদাস 06 আ লসাি 6872322133 1304369728 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫৭ পিারসন আলী মৃত খারলক পমালস্না পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363652 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫৮ পমামজনু খা শমরসর খা পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510444723 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৫৯ দপবর আলী পবশ্বাস বানাত আলী পব: পুরুষ পদনমজুর পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363797 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬০ কাজল পরখা জ:সাইদুল ইসলাম মপিলা গুিীপন পিাটউদাস ৬ আ লসাি 5519510363612 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬১ পশপরন খাতুন পিং জহুরম্নল ইসলাম মপিলা গুিীপন পিাটউদাস ৬ আ লসাি 19915519510000000 01718211797 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬২ আলমগীর পিা: আ:রিমান পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510442899 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৩ চুমপক পবগম জ:ঝন্টু পশখ মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362107 01834-624919 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৪ আকুল মন্ডল আপজমুপিন পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362026 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৫  পমা:রাপশদুল ইসলাম আশরাফুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362250 01953-342810 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৬ পমা:আবু দাউদ পব: মৃত আপমর উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362393 01736783826 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৭ পমাোঃ মান্নান পসখ তপির উপিন পসখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর 06 আ লসাি 7772242116 1980428913 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৮ পমা:আপকদুল ইসলাম পমা:পলয়াকত আলী পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362837 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৬৯ পমািা:সারজদা পবগম জ:সারিব আলী মন্ডল মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510415896 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৭০ পমা:আ:রপশদ মন্ডল মৃত বালস্নযক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362825 01914-785271 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৭১ পমা:পমাক্তার পিা: মৃত বালস্নযক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510415893 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৭২ তিন কুমার সরকার জীরতন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা 09 আ লসাি 4172250682 1916814989 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৩ বপির সিডার পনরদন সিডার পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া ৯ আ লসাি 551951036 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৪ রুিালী মন্ডল জ:মপনকামত্ম মপিলা গুিীপন আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365567 01758-328029 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৫ পবরনাদ মন্ডল পবমল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 55195214004109 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৬ গরজন্দ্রনাথ পবশ্বাস মৃত পগাকুল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর চপরয়ািাড়া ৯ আ লসাি 5519510365498 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৭ পিমাংশু পবশ্বাস স্বরপজত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আিাররকাটা ৯ আ লসাি 5519510365618 01735-424428 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৮ পমা:রজব আলী পব: আকবার আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রাজাপুর ৮ আ লসাি 5519510361218 01723-459950 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৭৯ পমতালী চক্রবত্তী পিং মৃত পমলন চক্রবত্তী পুরুষ পদনমজুর টিরকরপবলা ৮ আ লসাি 5519510364951 01746-035575 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮০ পমা:ইউনুচ পবশ্বাস মৃত ইয়াকুব আলী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354072 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮১ পমা:দুখী মামুদ মৃত লালন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354333 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮২ ইউসুি আলী পশখ অলরিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354144 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮৩ নুরুল ইসলাম মৃত িারকন আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354133 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮৪ আসাদুল পশখ জপলল পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354137 01721-935446 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮৫ নুরু পশখ মৃত কারসম পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354090 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮৬ পমা:পিকুল পশখ পমা:পদলবর পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354167 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮৭ বকুল পিারসন মৃত আব্দুর রিমান পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354174 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912



১৩৮৮ সুজন মন্ডল লপতি মন্ডল পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510000202 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৮৯ আ:রব কাজী মৃত পসরকন্দার কাজী পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354249 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯০ িাপমদ পশখ মৃত শপিউপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354092 01922-994489 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯১ আজাদ পবশ্বাস আক্তার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর আমলসার ২ আ লসাি 5519510354150 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯২ পরিন পমা:আয়ুব পশখ পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 5519510364126 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯৩ পমা:শপিদুল ইসলাম মৃত শির আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর দূগ ডাপুর ৭ আ লসাি 551951036364238 01721409886 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯৪ পমা:িান্নান পবশ্বাস পমা:শািাদত পব: পুরুষ পদনমজুর পূব ডরাজাপুর ৭ আ লসাি 5519510364747 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯৫ পমািা:পররিনা িারভীন পমা:জাপকর পশখ মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510354535 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯৬ পমািা:আরলয়া পবগম পমা:মপিজ পশখ মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510354503 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯৭ পমা:পনজাম পশখ মৃত জুড়ন পশখ মপিলা গুিীপন আমলসার ২ আ লসাি 5519510353916 ভ ািরেদ ভেখ 01725-353912

১৩৯৮ পমা:পতািারজ্জল পিারসন মৃত তপির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362608 01770-058144 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৩৯৯ আসমা পবগম জ:আ:িাত্তার মপিলা গুিীপন কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510362657 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪০০ পমা:ইসলাম পশখ মৃত িারান পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৬ আ লসাি 5519510361957 হানববুি িহ াি 01721-857973

১৪০১ পমাোঃ মারিম পবশ্বাস মৃত-তারির পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407171 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০২ পমাোঃ কপবর পিারসন পমাোঃ আকামত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19825519542000000 01923-465401 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৩ পমাোঃ ইকানুর পবশ্বাস মৃত-আজাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406931 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৪ পমাোঃ কারয়ম পমাল্যা মৃত-ইরিান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 551954240700 01954-027053 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৫ পমাোঃ মারলক পসখ মৃত-সদর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407488 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৬ পমাোঃ সাজািান পমাোঃ রারশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 2617218185725 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৭ পমাোঃ টিক্কা পশখ মৃত-পবলস্নাল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407161 01788-555943 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৮ পমাোঃ মাসুদ পশখ মৃত-আবুল পিারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406981 01812-132639 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪০৯ বাপকদ পমাল্যা মৃত-ইসারত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 196255195420001 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১০ কামরম্নল িাসান রপিকুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406963 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১১ পরপজয়া পবগম একামত আলী মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407050 01712-276857 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১২ আব্দুস কুদ্দুস মপলস্নক মৃত-আব্দুল জববার মপলস্নক পুরষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406609 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৩ পমাোঃ ওদুদ মপলস্নক মৃত-িারজল মপলস্নক পুরষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406620 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৪ পমাোঃ এপকন পমাল্যা মৃত-পকদার পমাল্যা পুরষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406641 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৫ পরশমা পবগম জাপিদ পশখ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407099 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৬ িাপসনা পদয়ানত মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406736 01956-077873 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৭ পদলীি কুমার পসংি লক্ষী নারায়ন পসংি পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406784 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৮ স্বিন কুমার পসংি সংকর কুমার পসংি পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406664 01961-970512 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪১৯ জহুরন পনিা আবুল পিারসন মপলস্নক মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406625 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২০ পমাোঃ িত্তার মপলস্নক িারজল মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406632 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৪২১ িারসম আলী পমাল্যা মৃত-িারপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406839 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২২ মপকদুল মন্ডল গপর্  মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405917 01789-965723 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৩ আপলম পশখ আব্দুল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5972787831 01921944104 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৪ পমািাোঃ করমলা পবগম মকবুল পিারসন রাজু মন্ডল মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405997 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৫ পমাোঃ পরাসত্মম আলী মন্ডল জববার আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405970 01758-904693 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৬ পমাোঃ আমজাদ পিারসন পমাতারলব পিারসন পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19655519542952000 01993-581549 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৭ আজাদ পমাল্যা মৃত-নওরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406366 01735-142530 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৮ পমা: পবল্রাল পশখ পমা: জপলল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 6872786451 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪২৯ আব্দুর রাজ্জাক  সদ ডার আব্দুল ওিাব সদ ডার পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405823 01923-174757 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩০ রাপিলা পবগম জালাল উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 4172775613 01982595111 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩১ আপকদুল ইসলাম কওিার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5072882581 01953611153 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩২ পমা: ইপলয়াস পশখ পমা: জতরলব পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 8658614774 77777777777 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৩ এনামুল পশখ সামচুল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406415 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৪ ইপিস পমাল্যা মরয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406811 01823-541775 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৫ পসিাব সাইদুল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406300 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৬ রুরবল পিারসন জামাল পিারসন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 1499812475 01914941305 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৭ আরলি আপজম উপিন পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406034 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৮ নপবরন নজরম্নল মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406438 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৩৯ আরলি  পবশ্বাস লুকমান পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407225 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪০ আইরজল পসখ নপজর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406512 01775-736730 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪১ ওসমান গপন মৃত- পকম্বাত আলী পসখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407042 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪২ আপকদুল পশখ রতন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407168 01929-189319 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৩ পমাোঃনুরল পশখ পকম্বাত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542409291 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৪ পমাোঃ িপমর পবশ্বাস আব্দুল কপরম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407139 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৫ সপরফুল ইসলাম পতরিম পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407231 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৬ আলম পসখ সামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407120 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৭ সপিদ পশখ কালু পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407192 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৮ কামাল মৃিা আতর আলী পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407092 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৪৯ কামাল পশখ িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407230 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫০ সুশীল কুমার দাস সুররন দাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407196 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫১ িীররন্দ্রনাথ সরকার পরবপত পমািন সরকার পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407127 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫২ সারিব আলী লাল মামুন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407148 01722-941881 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫৩ অপসত দাস পগপরশ চন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407108 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৪৫৪ িালাম পশখ িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19825519542002500 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫৫ পসািাগ কুমার দাস শুপশল কুমার দাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 20015519542001700 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫৬ পলমন পশখ আলম পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19945519542000200 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫৭ মাসুদ পশখ মতরলব পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407045 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫৮ স্বিন কুমার দাস পনমাই চন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 198255195424000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৫৯ সুমন দাস িপরমল দাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 551954240710 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৬০ অনল কুমার দাস অসীত কুমার দাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407240 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৪৬১ পমাোঃ আপকদুল ইসলাম িরবদ পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411308  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬২ পমািাোঃ মমতাজ রইচ  উপিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411134  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৩ পমাোঃ জপিরম্নল পশখ িাচু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 198555195424000000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৪ পমাোঃ টিপু পমাল্যা রাজ্জাক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411289  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৫ পমা: পমজান পমাল্যা পমা: পলয়াকত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 7322814521  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৬ উরে কুলছুম পবগম পরিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410896 01925-675562  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৭ পমাোঃ পতাবারক পমাল্যা আোঃ গপন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411020  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৮ আব্দুল লপতি পমাল্যা গরির মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410996 01728-587457  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৬৯ পমািাোঃ আপিয়া পবগম িপরবর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411037  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭০ পমািাোঃ বুলু পমাল্যা কানু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410807  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭১ মন্টু পমাল্যা রাজ্জাক পমাল্যাা্ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411293  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭২ বাবুল পসংি িপরিদ পসংি পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410621 01926-523041  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৩ পশমুল মতরলব পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411085 01717-183745  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৪ মািাবুবুর রিমান আব্দুল গফুর পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 551954267326 01720080536  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৫ অরশাক রায় শ্যামা িদ রায় পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410607 01762-884779  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৬ আনসার পমাল্যা আমত্মাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411065  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৭ পলপি সারিব আলী মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410938  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৮ রাজ্জাক  মপলস্নক ইয়াকুব মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 19835519542008700  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৭৯ চম্পা ইসলাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542416687 01965-443152  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮০ নপবরন িারলক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410965  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮১ সুখরদব মন্ডল পনমাই মন্ডল পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411771  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮২ ঝুমুপর রানী মন্ডল নীল কমল মন্ডল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 19885519542000000 01729-785204  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮৩ রপঞ্জত পসংি মৃত: রপত কান্ত পসংি পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 19695519542411600 01878888380  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮৪ সুজন সরকার সূয ডকামত্ম পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411332  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮৫ সবধ্যনাথ বালা সরমত্মাষ কুমার বালা পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411693 01747-787054  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮৬ পবিান পবশ্বাস প্রফুল্য পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411706  ঞ্জরুল 01728-845565



১৪৮৭ সুকুমার মন্ডল পনপখল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411820 01745-954551  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮৮ দূগ ডা রানী পবশ্বাস অপজত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411705  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৮৯ িলু রায় পপ্ররয়ানাথ রায় পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 4172869655  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯০ রম্নিকুমার মন্ডল পনপখল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411774  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯১ সূয ডকামত্ম সরকার দীন নাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411335 01725-877215  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯২ সুমন খান আকবর খান পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 19925519542000100 01763-333722  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৩ সািন মন্ডল মৃত-প্রফুলস্ন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411777 01922-841645  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৪ জগদীশ পবশ্বাস প্রদুযত কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411652 01934-518038  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৫ শ্রীকামত্ম পবশ্বাস পশব নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411404 01744-6311  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৬ পদলীি পগরিন্দ্র নাথ পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411664  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৭ পদরবন্দ্র নাথ পবশ্বাস সুিন্য পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411665 01718-792957  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৮ দুরামত্ম ঠাকুর িররশ ঠাকুর পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411360 01882-239390  ঞ্জরুল 01728-845565

১৪৯৯ অপনমা মন্ডল মনমথ মন্ডল মপিলা গৃপিনী পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411775  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫০০ কামনা পবশ্বাস উত্তম কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5519542411726  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫০১ জািানারা পবগম আ: রপশদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 8222817374 01309941286 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০২ রপবন্দ্র নাথ পবশ্বাস সুররন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408869 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৩ িররায়ার পমাল্যা িরলমান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 551954240825 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৪ এলাপচ খাতুন ইউসুি আলী পশখ মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542412834 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৫ সাপিদুল পবশ্বাস পসামরশর পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408732 01722-275017 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৬ িপমর পবশ্বাস আপজজার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408966 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৭ রতন  পমাল্যা নওরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408915 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৮ সুকুরন পনিা ওরমদ আলী মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408808 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫০৯ িাপকম পমাল্যা জাপমর উপিন পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408844 01986-246259 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১০ আরব আলী পবশ্বাস জপমর উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408970 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১১ পসারিল পবশ্বাস বপদয়ার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 19915519542001300 01965-535797 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১২ পমািা: রপিমা পবগম পমা: আজগর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 2372905899 01916097901 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১৩ পসানালী রানী সুব্রত কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 198855195424200000 01797-082807 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১৪ আোঃ জপলল পমাল্যা মৃত-আলতাি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408839 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১৫ পরারকয়া পবগম জনাব আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 4622836676 01931082912 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১৬ পদপ্তী রানী সািা রনাপজৎ সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 8672840215 01743548209 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১৭ শীলা রানী শীল অপনল কুমার শীল মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 4181822869 01729721537 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫১৮ পমা: শপরফুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া সাইফুল ইস: 01839-993915



১৫১৯ কাঞ্চন সািা অপনল সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 19895519542000000 01719-115984 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২০ পমাোঃ শপরফুল ইসলাম জািাঙ্গীর আলম পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 8672936369 01312688569 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২১ রাম কুমার সািা পবমল কুমার সািা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408299 01728-801885 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২২ সুজন সািা কাপত্তডক চন্দ্র সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408114 01739-360284 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৩ দীিাপিতা পচৌধুরী মরনারতাষ পচৌধুরী মপিলা গৃপিনী রািানগর‘ 3 কানদিপাড়া 5519542408318 01720-800086 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৪ শারমলা পবগম জয়নুিী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 3722919705 01944978790 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৫ জাির পবশ্বাস মপজবর পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5522891216 01940283138 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৬ মায়া পচৌধুরী রবীন্দ্রনাথ পচৌধুরী মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408323 01745-954520 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৭ পনমাই চন্দ্র সািা পনরঞ্জন সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408000 01748-397943 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৮ কপবতা রানী সািা জীবন কৃষ্ণ সািা মপিলা গৃপিনী কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408122 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫২৯ নীলা রানী সািা বলরাম সািা মপিলা গৃপিনী কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 7322830667 01926648048 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫৩০ সুপচত্রা রানী পবশ্বাস অিীর কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 6422915998 01963256862 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৫৩১ পমাোঃ িাপনি পমাল্যা পগালাম পমাসত্মিা পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542411019  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩২ পমাোঃ মন্নু মপলস্নক জপলল মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412401  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৩ পমাোঃ রারসদ পশখ গপন পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412247 01969-755542  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৪ পমাোঃ আশরাফুল ইসলাম পমাোঃ আকবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411170 01990-328185  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৫ পমাোঃ আপজজুর রিমান পমাোঃ আপ্তাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411066 01835-173398  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৬ পমা: মাপনক পমাল্যা পমা: আব্দুল মারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 2822871717 01828660855  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৭ পমাোঃ পদয়ানত মপলস্নক এরবর মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412488  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৮ পমা: শপরফুল ইসলাম পমা: পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 1472605330  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৩৯ পসারিল পমাল্যা আলী মওলা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 19915519542000000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪০ িারুল খাতুন রারিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 19855519542008400  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪১ পমাোঃ িজলু পমাল্যা আপদল উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542411239  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪২ পমাোঃ শপিদুল ইসলাম পমাোঃপিপিকরমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542411906  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৩ পমা: ইমামুল ইসলাম পমা: পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 6422828803  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৪ পমািাোঃ রম্ননারবগম আকতার মপলস্নক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412592  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৫ পিারকান পমাল্যা জাির আলী পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 19985519542952300 01969-755542  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৬ রারবয়া িামসুল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409825  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৭ পমাোঃ রপবউল ইসলাম পমাল্যা মৃত-িারসম আলী পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410801 01918-091944  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৮ পমাোঃ িান্নু মপলস্নক পমাোঃওপলয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412359  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৪৯ পশল্পী খাতুন পমা: মগররব আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 3272832324  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫০ পমাোঃ আপকদুল ইসলাম পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412607 01833496230  ঞ্জরুল 01728-845565



১৫৫১ জাপকদুল ইসলাম শািাদত পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 19925519542009400  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫২ পমাোঃ রাইিাদরশখ আপজজুলরশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 20005519542000400 01796-505251  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৩ পমািাোঃ নাপদরা খাতুন মৃত-পগালাি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409497  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৪ দুলু খান আপকদুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409766  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৫ আপকদুল ইসলাম আরলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 4120401706022 01915-092306  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৬ র্াপলয়া িারভীন বাপক পভলা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 6725818336415 01941-964234  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৭ পরনা রম্নহুল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542410405  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৮ পমপির কুমার পসন মৃত-পদ্বরজন্দ্র নাথ পসন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542410284  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৫৯ পমাোঃ শপরফুল পমাল্যা সুরমান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410922  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬০ মারজদুল পমাল্যা পসপিক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412720  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬১ খারদমুল ইমদাদুল পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411243 01940-036055  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬২ পমাোঃ আকামত পমাল্যা চরয়ন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412661  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৩ কমল পবশ্বাস কানু পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 3272869615 0190635685  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৪ পমািা: নুরী পবগম নাইমউপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5972837537 01841369240  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৫ স্বপ্না রাপশদুল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411198 01922-480885  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৬ তাপনয়া খাতুন পমা: বাকী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 2852529920 01768038286  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৭ পমা: পমজানুর রিমান পমা: আব্দুল রব পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 6422823655  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৮ পমাোঃ ইনিার আলী মৃত-জপিরম্নপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412649  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৬৯ পমাোঃ পমরাজ  পবশ্বাস নুরম্নল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411964  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭০ পমািা: আিররাজা নািার পমা: আবজাল মীর মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 3700035516 01994532620  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭১ পমািা: রুনা খাতুন পমা: নওরসর পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 2822788788 1946421169  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭২ পমাোঃ আকরাম পিারসন িারদক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542412639  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৩ িপররতাষ চন্দ্র সরকার িপরিদ সরকার পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 1322840127 01748055227  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৪ পমাোঃ পতাজাম পমাল্যা পসামরসর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 8222874789  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৫ পমািাোঃ পসপলনা পবগম আশরাফুজ্জামান পমল্টন মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 551954240189  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৬ পমাকারিস মৃিা আব্দুল রপশদ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410157  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৭ পমাোঃরসািরাব খান আব্দুল কপরম খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409897  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৮ পজসপমন আিররাজ পনশা আিাদুজ্জামান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410083  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৭৯ পপ্রয়াংকা সুলতানা নুপুর কবীরম্নল জামান খান পমন্টু মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 1947551954200000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮০ পমািাোঃ সুলতানা ইয়াসপমন আবু নইম মুপন্স মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410190  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮১ পমািাোঃ পরনু পবগম মৃত-ওপিদুল মৃিা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410153  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮২ পমাোঃ ওয়ারজদ মৃিা আব্দুল রপশদ মৃিা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410136  ঞ্জরুল 01728-845565



১৫৮৩ লাইপল পবগম রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410136  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮৪ মীর আলতাব পিারসন মীর িাসমত  আলী পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409061 01768-647174  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮৫ পমাোঃ িারম্নন মৃিা মপজদ মৃিা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410148  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮৬ আজাদ মৃিা আব্দুল রপশদ মৃিা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410095  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮৭ আব্দুল গফুর পমাল্যা খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409255  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮৮ আকবর পশখ পগাবদুল পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410175 01922-605429  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৮৯ পমাোঃআজাদ খান িররম্নপিন খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409861  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯০ পমা: চাঁদ আলী পমা: পসরাজুল ইসলাম খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 1472868684  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯১ পবলস্নাল পবশ্বাস আমীর আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409536  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯২ সারলিা পবগম পগালাি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409470  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৩ পমাোঃ পমজানুর রিমান পগালাি পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409498  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৪ পমাোঃ জাপমরুল ইসলাম মৃত-মুপজবর রিমান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 4172836068 01731196612  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৫ পবজলী রানী সরকার তরনী চন্দ্র মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410257  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৬ পমাোঃ লপতব পশখ আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410216 01991-933899  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৭ পমািাোঃ আরলয়া পবগম মপজদ পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410191 01799-118797  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৮ পমাোঃ পমািারজ্জল পিারসন আইন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410056  ঞ্জরুল 01728-845565

১৫৯৯ রপিম পশখ মপিরউপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5525703117762  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০০ মরমনা মকবুল মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 19715519542001400 01965-407200  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০১ পমা: আব্দুল িাপকম মপিক পমা: মপতয়ার রিমান মপিক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 6872844011  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০২ পতারয়ব রমজান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410344 01950-127571  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৩ পভালা নাথ রায় পসপিম্বর রায় পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410443 01944-326875  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৪ শ্যামল কুমার পবশ্বাস সূয ডকামত্ম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410339  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৫ মারজদা সালাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 200155195424006000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৬ দীিক কুমার পব: খরগন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410403 01723-479321  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৭ আপমর পিারসন মপিউপিন মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409397  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৮ অপখল কুমার পবশ্বাস খরগন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410401  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬০৯ মায়া রানী মরনারঞ্জন সরকার মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 551954241068 01952-488297  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১০ পমািাোঃ মমতা পবগম িারম্নন পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410184 01962-037430  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১১ নাপির উপিন জপমর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 19965519542002000 01937-098746  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১২ আয়শা আরখর মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410372  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১৩ কল্পনা রানী পগাপবন্দ চন্দ্র মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410312  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১৪ মপতয়ার রিমান পমাবাররখ খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410010 01915-141834  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১৫ পমা: ইমরান পমাল্যা পমা: আলতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 3745785133  ঞ্জরুল 01728-845565



১৬১৬ আব্দুস িারলক পমাল্যা মৃত- আব্দুল মকরিদ  পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412181 01776-652650  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১৭ পমা:আপনচ পমাল্যা মৃত-পরাববান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412692  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১৮ পমািা:রাপশদা পবগম পমা:বাবর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412187 01833-496201  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬১৯ মমতা সাকু মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542411919  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২০ পমািা:আপিয়া পবগম পমা:আক্কাস পমালস্না মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412222  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২১ পমািা:মপনরা পবগম পমা:সপিকুল  ইসলাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412269  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২২ পমা:ইরাজ  পবশ্বাস পমা: নুরম্নল  পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542411969  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৩ পমািা: সুপিয়া পবগম পমা: লাল খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 8222871728  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৪ পমািা:পরনা পবগম পমা:আশরাি পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542411934  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৫ পমািা:তািপলমা পবগম পমা:রম্নসত্মম পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412439  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৬ পমািা:পবনা পবগম পমা:জাপমরম্নল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412331  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৭ পলপল পসপিকা পসপিকুর রিমান মপিলা পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5522862357 01791316640  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৮ পমা:রাপশদুল মপলস্নক মৃত-আকমাল মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412388  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬২৯ পমািা:এপলজা পবগম পমা:কাজল  পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412320  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩০ পমািা: সালমা পবগম আিমত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5072856155  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩১ পমা:ইউনুচ পশখ মৃত-িারকন পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412556  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩২ িাপকর আবুল পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412203  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৩ পমািা:পিাসরনয়ারা পবগম পমা:উজ্জল মপলস্নক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412232 01738-041091  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৪ ভানু িাচু মপলস্নক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412234  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৫ পমা:পরয়াজুল ইসলাম মৃত- সামাদ মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412175  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৬ পমা:আকামত পমাল্যা সুজুরম্নপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412682 01732-929920  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৭ পমা:ওপিদুল পিারসন মৃত- ইসলাম পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412680  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৮ পমািা:পসপলনা পবগম মৃত- মনজুরম্নল পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412679 01923-604258  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৩৯ পমা:শপিদুল পশখ মৃত- ইসলাম পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412681  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪০ পমািা:রানু পবগম পমা:আবুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412713  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪১ পমািা:িারয়রা পবগম পমা:সািাদত পিারসন মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412485  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪২ পমা:শপরফুল পমাল্যা পমা:পগালাম  নবী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412481 01735-901981  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪৩ পমা:মপিজুল ইসলাম পমা:আলম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412524  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪৪ পমা:চান আলী পমা:পমাসত্মিা পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412033  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪৫ পমািা:রাপশদা পবগম পমা:িারম্নন পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412425  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪৬ পমািা:গুিাপল পবগম পমা:বাবলু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412520  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪৭ পমা:পতৌপিদুল ইসলাম মৃত- আিসার উপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412158  ঞ্জরুল 01728-845565



১৬৪৮ পমািা: িাপসনা পবগম পমা: মকবুল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 2372816799 01957860803  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৪৯ রারবয়া আক্তার মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412443  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৫০ পমািা:খাপদজা পবগম পমা:পমাতারলব পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412560 01863-671405  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৫১ পমািা:আপিয়া পবগম পমা:ইকলাস পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412426  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৫২ পমা:পসাবিান পমাল্যা মৃত- আকুববর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412730  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৫৩ পমা: ইমরুল পশ্বাস পমা: ওসমান গপন পুরুষ গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5966751082 01928947426  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৫৪ পমািা:িপল পবগম পমা: আরনায়ার পিারসন মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542411910 01725-216157  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৫৫ অরপবন্দু বারম্নরী িটিক চন্দ্র বারম্নরী পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 551954241457 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৫৬ কৃষ্ণিদ মন্ডল কাপঞ্চরাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414209 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৫৭ অমররন মন্ডল িারান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542540927 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৫৮ রম্নবালা মন্ডল পগািাল মন্ডল মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414281 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৫৯ পদ্বপুল সরকার িীররন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414397 01779-170921 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬০ মপনলা রানী মন্ডল সপঞ্জত মন্ডল মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414239 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬১ বাটুল চন্দ্র মন্ডল বুপিশ্বর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া ৫৫১৯৫৪২৪ ১৪৩২৬ 01757-099450 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬২ পলপিকা মন্ডল অশ্বীপন বালা মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 2372843454 01884408171 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৩ আশালতা মন্ডল খরগন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 3722876590 01754539187 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৪ পমলন কুমার মন্ডল রঞ্জন কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414413 01734-029550 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৫ জপমর জয়নপিন পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414087 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৬ কাকন মন্ডল সরন্তাষ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 3272803861 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৭ জপরনা মন্ডল  লপক্ষকান্ত মন্ডল মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414067 01965-438379 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৮ পবমল মন্ডল পগাকুল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414047 01796-504890 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৬৯ সুপজত মন্ডল রঞ্জন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5072843351 01866368677 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৭০ পমা: িারলক লস্কর পমা: িরমান লস্কর পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 6422867470 0183163398  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৭১ আ: রিমান পসখ আ: রপশদ পসখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5072846529 01792549563  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৭২ পমা: নজরুল পসখ পমা: পসপিক আলী পসখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 3722819160 01758368851  রুঞ্জল 01728-845565

১৬৭৩ দীর্বন্ধু মন্ডল দ্বীজবর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414210 সাইফুল 01839-993915

১৬৭৪ সুপমত্রা পবশ্বাস সূর্য্ডকামত্ম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 551542414197 সাইফুল 01839-993915

১৬৭৫ সুিাংশু মন্ডল কাপলিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 9561421265 সাইফুল 01839-993915

১৬৭৬ িপরমল মজুমদার পগারিন্দ্রনাথ মজুমদার পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 4190975401 01738-005935 সাইফুল 01839-993915

১৬৭৭ পশরত নাথ মন্ডল শচীন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 551954241361 01838-847626 সাইফুল 01839-993915

১৬৭৮ অজুডন বালা শতদল বালা পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414484 সাইফুল 01839-993915

১৬৭৯ বাসুরদব বালা জীরতন্দ্র নাথবালী পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542413965 01994-517165 সাইফুল 01839-993915



১৬৮০ পলয়াকত আলী ইসািাক পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413821 01922-763859  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৮১ পমা: আরিান রারিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 7802573175  ঞ্জরুল 01728-845565

১৬৮২ পদপুল মন্ডল িীররন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414482 01733-966800 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৩ িীররন্দ্র নাথ পবশ্বাস খরগন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414272 01739-360974 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৪ িলাশ চন্দ্র মন্ডল অমুল্য চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414529 01718-072792 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৫ পরিন পশখ পমাোঃ আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 8 কানদিপাড়া 5072843278 01956973569 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৬ শাপমত্মরাম পবশ্বাস নগর বাপশ মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414022 01923-123615 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৭ পবমল চন্দ্র বালা িপরিদ বালা পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542413967 01922-178359 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৮ কুমাররশ মন্ডল অনীল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414392 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৮৯ লক্ষর্ কুমার মন্ডল অমূল্য মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 8222862024 01794173563 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯০ সম্পা মন্ডল পবলাশ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 6002583224 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯১ সুরিন্দ্র নাথ মন্ডল িপরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414121 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯২ প্রিলাদ মন্ডল জগদীশ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542413984 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৩ শুকচাদ মন্ডল িপরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 19625519542000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৪ আরািন বালা পকি বালা পুরুষ পদনমজুর পদারানগর 8 কানদিপাড়া 5519542414252 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৫ বাবুল পবশ্বাস নারায়ন চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414446 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৬ পমাোঃ সপিদুল ইসলাম কওিার  খান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407336 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৭ নারয়ব  আলী পমাল্যা মান্নাি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407353 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৮ চারমলী পবগম মুপজবর পশখ মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 2372808558 01946591400 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৬৯৯ পমাজারেল পমাল্যা রিমান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 551954207893 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০০ পসারিল রানা আব্দুল জববার  পশখ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407759 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০১ পমাোঃ কালাম পমাল্যা পলাকমান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 551954207848 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০২ পমাোঃ মারজদুল ইসলাম সপি উপিন পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407725 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৩ পমাোঃ কারশম  পমাল্যা সপিউপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407879 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৪ িাপলম পলাকমান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 551954207493 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৫ পমাোঃ রপবউল  ইসলাম আব্দুল জলীল পশখ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407754 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৬ নারয়ব পবশ্বাস শািাদত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407295 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৭ আসমা খাতুন অরজল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 3722800954 01915374217 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৮ আয়শা সািাদত মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407396 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭০৯ আিররাজা পবগম ইউনুি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407393 01905-607818 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১০ পমাোঃ আমজাদ খান পখাররশদ খান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407768 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১১ পমািা: রারবয়া পবগম ইয়াকুব পমািা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 4172780530 01730458300 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৭১২ আরজু পনয়ামত পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407529 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৩ পমাোঃ িত্তার পমাল্যা এশারত পশখ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407421 01922-713298 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৪ মািাবুল সামাদ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407425 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৫ পমািা: রুখসানা পবগম পমা: আবুল পমািা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 4622803239 01977456556 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৬ পলটন পশখ ইশারত পশখ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542415044 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৭ ইপিস আোঃ িাপকম পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407463 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৮ জারকর পতজারত পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407437 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭১৯ উপজর পমাল্যা মান্নাি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19885519542400000 01790-561302 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২০ পমাোঃ পমাসত্মাপিজুর রিমান পমাখরলি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407488 01938-138200 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২১ পবদানা খাতুন শাজািন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407507 01738-787359 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২২ মপকদুল  পমাল্যা আব্দুল িাপকম পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407849 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৩ আপকদুল িাপকম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407927 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৪ আপনচ পমাল্যা পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407662 01729-614036 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৫ িারম্নন পমাল্যা লুতির  রিমান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407327 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৬ পরাকন পবশ্বাস ইয়াকুব  পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542415020 01710-083246 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৭ পমা: আলাউপিন পশখ আরবদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19535519542407200 01302229296 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৮ রম্নিনারবগম আপমর পিারসন মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407315 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭২৯ আিজাল  মন্ডল িারসম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542673773 01812-153643 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩০ আশরাি পমাল্যা আকতার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407925 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩১ সামছুল পমাল্যা িপববার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407869 01778-554525 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩২ এমরলক  পবশ্বাস খারলক  পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 551954240775 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৩ তাইরজল পমাল্যা শপিউপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407883 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৪ আরলয়া লুতির মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407870 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৫ র্াবলু পবশ্বাস পদলবার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407701 01734-260569 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৬ শািীদা পবগম নারয়ব আলী পশখ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406421 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৭ পমািা: িদ্মা পবগম পমা: মপিয়াল পশখ মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407322 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৮ কমলা পবলাত মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 55195424073332 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৩৯ পমািা: রারবয়া পবগম পতজারত পশখ মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 2822783433 01889668211 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪০ আপম্বয়া আলাল মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407596 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪১ পমািা: জপরনা পবগম িব্দুল পমািা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 6422895992 01307684715 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪২ রাজন পিারসন মপমন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408173 01722-989806 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪৩ রাম কৃষ্ণ কুন্ডু ননী পগািাল কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408459 01748-656291 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৭৪৪ পমা: জারবর আলী পরাস্তম আলী পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 3722792243 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪৫ আশরাফুল ইসলাম আব্দুল মারলক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408726 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪৬ গইজ উপিন পমাল্যা আইন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408833 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪৭ কওিার আলী পবশ্বাস ওরমদ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408806 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪৮ মপিপন্দর কুমার পবশ্বাস সুররন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408866 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৪৯ বািী সািা পবজন সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5500980403 01784203059 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫০ পমািা: সবজান পনিা সতইজউপিন পমাল্যা মপিলা পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 1922888472 01714666073 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫১ সািদুল ইসলাম সারলক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408820 01739-116073 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫২ সমররশ সািা িররন্দ্র নাথ সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408160 01757-524615 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৩ শুকুরন পনিা রমজান  পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408068 01995-643443 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৪ পমা: সািাদত পমাল্যা পমা: রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 9122875884 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৫ আপকদুল পবশ্বাস রিমান পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408646 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৬ পমা: পরজাউল িপকর মকরিদ িপকর পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 4172763692 01822201264 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৭ পররবকা পবগম কামাল  পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406307 01919-446255 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৮ মপকদুল ইসলাম রতন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407189 01937-229789 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৫৯ িারম্নল নুর ইসলাম মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407019 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬০ মারজদুল ইসলাম িারসম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 9133135765 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬১ বাদশা পবশ্বাস ইসমাইল  পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407052 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬২ পসপলম পবশ্বাস আব্দুল িাই পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407217 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৩ আরয়ব আলী ইরিান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407006 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৪ আয়শা িারসম মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 1990551954200050 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৫ মুরাদ পশখ কালু পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407181 01929-189483 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৬ রপবউল ইসলাম রসত্মম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19935519542000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৭ পমটুল িপকর পমাকারিস িপকর পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407160 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৮ পরবা পবগম কপলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406384 01915560746 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৬৯ কওিার পশখ মৃত-কালু পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407063 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭০ পদালনা পবগম শামীম মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 2914771373189 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭১ পমজানুর রিমান পবশু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406853 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭২ সুপিয়াা্ আকামত মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542412279 01746-998015 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭৩ আপজজার পবশ্বাস জববার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407234 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭৪ সাজ্জাদ পমাল্যাা্ ইসাক িপকর পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19985519542000300 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭৫ পমা: ওসমান পমাল্যা মাপিম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5072883050 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭৬ বাবুল পশখ ইমান উপিন পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 3272765516 01930795480 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৭৭৭ নারয়ব পশখ িাপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 4622792697 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭৮ সাইদ পমখ বাবুর আলী পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19935519542000100 01953-325965 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৭৯ পসািান পমাল্যা আনারউপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 20025519542004000 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৭৮০ তাপরকুল ইসলাম রইচ উপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409389  রুঞ্জল 01728-845565

১৭৮১ পবনা বালা কৃষ্ণিদ বালা মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414492 সাইফুল ইস 01839-993915

১৭৮২ স্বিন কুমার সরকার ভজন সরকার পুরুষ পদনমজুর পদারানগর 8 কানদিপাড়া 5519542414334 01952-842765 সাইফুল ইস 01839-993915

১৭৮৩ অপনতা রানী পবশ্বাস দুজডয় পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414422 সাইফুল ইস 01839-993915

১৭৮৪ মপলস্নকা রানী পবশ্বাস পনপশকামত্ম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 551542414515 সাইফুল ইস 01839-993915

১৭৮৫ পগালািী বালা সশরলন চন্দ্র বালা মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414367 সাইফুল ইস 01839-993915

১৭৮৬ নৃরিন্দ্র নাথ বালা শাপমত্মরাম বালা পুরুষ পদনমজুর পদারানগর 8 কানদিপাড়া 5519542414076 সাইফুল ইস 01839-993915

১৭৮৭ উপম ডলা রানী পসন অপজত চন্দ্র পসন মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5515472410297  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৮৮ পদপুল পমাল্যা িারকন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412309  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৮৯ পনপুল খান ইকমাল খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412173  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯০ মপিয়াল রববান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409163  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯১ পমািা: িনুিা পবগম পমা: আবুল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 6872878142  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯২ পমা: পশমুল পমাল্যা পমা: মপসয়াল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 2394845215  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৩ তরম্নন পমাল্যা আরলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412198 01864-300914  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৪ আবু বক্কার মপলস্নক পসানাই উলস্নাি পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412163  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৫ পমাোঃ িাজ্জাজ পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412659  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৬ মািফুজুর রিমান রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542411194  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৭ পমাোঃ ইপিস আলী গপর্ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542411023  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৮ আইপরন িারপভন আিাদুজ্জামান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409378  ঞ্জরুল 01728-845565

১৭৯৯ িারসম িরবদ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 19865519542000000 01969-305864  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০০ রনপজত কুমার মািারদব প াষ পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414282 সাইফুল 01839-993915

১৮০১ কৃপত্তবাস পসন অপজত চন্দ্র পসন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410305 01996-209529  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০২ মপতয়ার িপমর উপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409386 01934-518035  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০৩ িারম্নন পমাল্যা আরলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 551542412208 01942-432722  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০৪ পবলস্নাল পশখ মরয়ন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411264  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০৫ তারািদ প াষ মরনারঞ্জন প াষ পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414510 01745-099050 সাইফুল 01839-993915

১৮০৬ পসানালী খাতুন িাপববুর রিমান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 199155195463000000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০৭ এনারয়তরিারসন িাপবল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 19965519542400000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০৮ পমা: মপনরুল ইসলাম আিসার উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 9122874945  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮০৯ আপমরম্নল ইসলাম আলতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412716 01918-049027  ঞ্জরুল 01728-845565



১৮১০ মুিাই  পমনুর িাসান রপবউল আলম পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 1990551954200050   ল ঞ্জরু 01728-845565

১৮১১ আব্দুস সালাম  পমাল্যা আ: রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412726 01866-572554  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১২ নুরম্নল ইসলাম খান জপলল খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409102 01929-658115  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৩ মপনরম্নল ইসলাম পরয়াকত আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410792 01937-735936  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৪ তাপনয়া আকতার মৃত-ইবলুর রিমান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 19855518511394900  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৫ পমা: আরনায়ার পমাল্যা পমা: বকু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5972836984  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৬ রপিক পমাল্যা আকুববার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 3 কানদিপাড়া 551954241224 01851-512511  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৭ নবাব আলী পিরকন মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411215  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৮ উজ্জল পমাল্যা লপতব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 1991551954200120  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮১৯ সাপিনুর রিমান আব্দুল আপজজ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 551954241109 01725-876160  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮২০ মরনায়ারা পবগম পলয়াকত আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407013 সাইফুল 01839-993915

১৮২১ িাপলমা পবগম রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412593  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮২২ তপরকুল ইসলাম রম্নিল আপমন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 2617294235765  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮২৩ ইপলয়াস পশখ িাপকম পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 551954241568  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮২৪ পদারলনা  আিাদ এস.এম আিাদুজ্জামান মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415328  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮২৫ হৃদয় কুমার মন্ডল পবদুভূষন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413533 সাইফুল 01839-993915

১৮২৬ িপররতাষ মন্ডল পনপখল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413375 সাইফুল 01839-993915

১৮২৭ আপমরম্নল ইসলাম সারদক আলী পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 2617239746526 সাইফুল 01839-993915

১৮২৮ আোঃ িালাম পমাল্যা নওরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 19695519542400000 01941-264691 সাইফুল 01839-993915

১৮২৯ সাখাওয়াত পিারসন বরকত আপজজ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405709 01884-408434 সাইফুল 01839-993915

১৮৩০ পবদুযৎ সরকার রপতকামত্ম সরকার পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415648  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩১ সারলিা পবগম আবুল পিারসন মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413803  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩২ পমা: দাউদ পশখ পমা: আবু তারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 2372855508 সাইফুল 01839-993915

১৮৩৩ আব্দুর রপিম পশখ আব্দুর সালাম পশখ পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 8671936840 01705229413  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩৪ নজু পমামররজ মপিলা গৃপিনী মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519584440946  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩৫ পমা: ইব্রাপিম পিারসন আোঃ সালাম পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 3741661247 01924-463054  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩৬ সপখনা পবগম িালাম পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519584441042  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩৭ রম্নপবয়া খাতুন িারশম আলী খান মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519563412096 01864-451826  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩৮ পলপল পবগম শির আলী পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413770  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৩৯ পমা: িাপলম পসখ পমা: তব্বাস পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 4172852958 01893705182  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৪০ সুপিয়া পবগম জাপকর পিারসন মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413928  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৪১ তারারবগম আসমত আলীঅ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542412031 সাইফুল 01839-993915



১৮৪২ মন্টু পমাল্যা পখাররশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405878 সাইফুল 01839-993915

১৮৪৩ ইমদাদুল পিারসন আবদুর রাজ্জাক পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415111  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৪৪ িাপিবুল িাসান পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408721 01921-342048 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৪৫ আবু কালাম পমাল্যা মৃত-গয়ারাতুলস্না পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412944 01863-506229 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৪৬ যুপিপির  কুমার  মন্ডল মৃত- দরশন কুমার  মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413445 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৪৭ সুবাশ কুমার রায় মৃত-পগাপবন্দ চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413432 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৪৮ জীরতন  মন্ডল মৃত-পদরবন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413586 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৪৯ ক্ষীররাদ পদউরী মৃত- বাপিঁ রাম পদউড়ী পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413696 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫০ মরিন্দ্র নাথ মন্ডল সাগর বাশী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 2822825614 01756828010 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫১ পনররাদ  কুমার পদউড়ী মৃত- বাপশ রাম পদউড়ী পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542410495 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫২ উত্তম কুমার মন্ডল পগপরন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 7772866856 01714640519 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৩ অমল চন্দ্র মন্ডল মৃত-উরিন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413677 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৪ পনম ডলরদ মৃত- লক্ষন কুমার পদ পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413161 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৫ কামত্মী ভুষন মন্ডল মৃত- নুকুল মন্ডল মপিলা পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413422 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৬ পবভুপত ভুষন মন্ডল নগর বাপশ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5972841307 01793668913 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৭ পনন্টু কুমার রায় পনপখল  কুমার চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413643 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৮ কৃষ্ণ  িদ  মন্ডল মৃত- পবিারী  মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413590 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৫৯ কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল মৃত- িপরিদ  মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413685 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬০ শ্যামল কুমার রায় নটবর রায় পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 6422869138 01791137309 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬১ পমা: মামুন পমাল্যা পমা: কুদ্দুি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 4188648861 01920283362 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬২ আিররাজা পবগম আলাউপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 7 কানদিপাড়া 4622793521 019255324001 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৩ িাপসনা পবগম পিপিক পশখ মপিলা পদনমজুর কুপুপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413518 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৪ আব্দুল িত্তার ওয়ারজদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412929 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৫ ইব্রাপিম পশখ শাপিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 1990551954200030 01879-877674 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৬ পমাসরলম পশখ িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412904 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৭ পমাোঃ পমাসত্মিা পশখ িারকন পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413010 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৮ পমাোঃ সপিদ পশখ আপরি পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413103 01705-231760 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৬৯ রম্নসত্মম পশখ িারকনরশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413612 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭০ পমািা: িাপসনা পবগম আিামত পশখ মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 8222833652 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭১ পমাোঃ তপিদুল পমাল্যা আরলি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413119 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭২ মপকম পশখ অপকল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413113 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭৩ িাপিজার পশখ িারম্নন অর রপশদ  পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413185 01982-453756 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭৪ জাপিদুল ইসলাম সাপিদুর রিমান পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412909 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৮৭৫ মামুন পশখ পমাল্যা আোঃ মারলক পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413017 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭৬ আপকদুল ইসলাম বদর উপিন পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412918 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭৭ নজর পমাল্যা ইসমাইল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413051 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭৮ শুকুর আলী মৃিা নজর আলী মৃিা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413496 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৭৯ আন্নু পমাল্যা ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19865519542400000 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৮০ হৃদয় মন্ডল মপনন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 9578390396 01315012716 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৮১ পগালাম রসুল আক্কাচ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19895519542010800 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৮২ শপরফুল পশখ আিিার পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412852 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৮৩ ইনামুল পশখ িারদক পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 2617239746961 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৮৪ পনতয পগািাল মন্ডল পনারগন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413217 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৮৫ পবউটি খাতুন আশরাফুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415211  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৮৬ পমািা: করমলা পবগম গরির  আলী পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5072832495 01995051703  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৮৭ পশিালী পবগম সবুর খান মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414923  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৮৮ শাপিদা িারম্নক মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415435  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৮৯ পমািা: র্পল পবগম জামাল পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 8672876193  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৯০ সুপনল কুমার পজায়ািার কমল পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542413401 01726-721903  ঞ্জরুল 01728-845565

১৮৯১ সুপমত্রা মন্ডল নরগন্দ্রনাথ মন্ডল মপিলা গৃপিনী টিরকটিনগর 7 কানদিপাড়া 9122832349 01733866945 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯২ পনপখল চন্দ্র মন্ডল িপরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর টিরকটিনগর 7 কানদিপাড়া 5519542413688 01789-351879 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৩ শপরফুল ইসলাম জপমর পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19945519542000000 01917815399 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৪ রারশদ আলী পশখ পদরাজতুল্য পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413617 01727-961458 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৫ কারয়ম আলী পমাল্যা আবু কালাম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542409023 01745-131793 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৬ মারজদ আলী পশখ পদরাজতুলস্না পুরুষ পদনমজুর কুিপগয়া 7 কানদিপাড়া 262720295610 01941-554812 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৭ রাজ কুমার মন্ডল লÿুীকামত্ম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413225 01712-581105 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৮ উজ্জ্বল মন্ডল আজুন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5972881782 01728126318 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৮৯৯ বাটুল কুমার মন্ডল উরিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413411 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯০০ সুজন কুমার সরকার পভালানাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413384 01927-337832 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯০১ বাবু রাম মন্ডল কালী িদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413480 01776-942881 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯০২ পবকাশ কুমার মন্ডল বাদল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413504 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯০৩ সপিদুল ইসলাম  পমন্টু আিেদ আলী পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 198455195420000000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯০৪ লপতব পশখ আিরমদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415438  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯০৫ পবদুযৎ চন্দ্র মন্ডল কাপমত্ম রাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 5519542415699 01777-429445  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯০৬ পশমুল ইসলাম কপরম সপমর পশখ পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 5519542415718  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯০৭ তীথ ড দাসী সরকার রপঞ্জত সরকার মপিলা গৃপিনী মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415713  ঞ্জরুল 01728-845565



১৯০৮ মপনরম্নল তকববর পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 551954240527 01775-220630  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯০৯ নাপির পমাল্যা মপজবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415737 01755-840717  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১০ সারিব আলী পশখ জপমর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413919  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১১ শপিদুল পশখ জপমর পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413879  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১২ পমা: নওরসর পসখ মান্নাি পসখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 3272859384 01738103427  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১৩ লক্ষীকান্ত বালা পজরতন্দ্র নাথ বালা মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542413996 সাইফুল 01839-993915

১৯১৪ বাদশা মন্ডল আব্দুল িাপকম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542673909  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১৫ চান্দু পবপব িপববর পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413921  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১৬ আিােদ আলী  পমাল্যা কপিল উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 55228544198 01825138702  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১৭ ইউনুস পশখ আব্দুর রউি পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413870  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১৮ এরলম পশখ আব্দুল িাপকম পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413784  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯১৯ পরনু মন্ডল পগািাল মন্ডল মপিলা গৃপিনী পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414433 সাইফুল 01839-993915

১৯২০ কামাল খান পরাসত্মম আলী খান পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413914 017175-03820  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২১ পটাকন পশখ আপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413808 01925-453569  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২২ রারবয়া পবগম পরাসত্মম আলী খান মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413860  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২৩ পমনা পবগম দুলাল পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413833  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২৪ আকবর  খান পতরিম খান পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 19575519542413800  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২৫ আব্দুর রপিম পশখ আব্দুর রপশদ পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413909 01836-027409  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২৬ মঞ্জুরম্নল ইসলাম আিেদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413887 01826-526954  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২৭ তিরা বানু পমাকরিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412899 সাইফুল 01839-993915

১৯২৮ পিটুল পমাল্যা সতয়ব পিারসন পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415256  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯২৯ কামাল পমাল্যা আরশাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414611 01931-824528  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩০ পমািা: জারমনা পবগম পমা: জুমারাত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 8672871780  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩১ শািানা পবগম িাপিজার পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415480  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩২ পসপলনা পবগম পমাোঃ কামরুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414675 01830-179342  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৩ পশিন পশখ দুলালরশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 19955519542015000 01969-816400  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৪ নুসরাত জািান পনিা িারুন অর রশীদ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 8243166702  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৫ পবউটি বালা রপবন্দ্রনাথ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 9570178658  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৬ পমািা: আিমা পবগম পমা: ইব্রাপিম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 6872853889 01747607013  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৭ রাপজয়া সুলতানা িারজরা সরািত আলী পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 1592039719226  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৮ বািারম্নল ইসলাম ইকবাল পমখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415533 01626-542773  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৩৯ বজলূর রিমান ওয়ারিদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415393  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪০ কৃষ্ণিদ বালা সুররন্দ্র নাথ বালা পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415599 01728-845565



১৯৪১ মির আলী পশখ পখাররশদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414712  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪২ িররশ চন্দ্র বালা পবররন্দ্র নাথ বালা পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 5519542415614  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৩ ইসরাইল পমাল্যা আরশাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414619  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৪ সশরলন কুমার বালা শাপমত্মরাম বালা পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415600  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৫ পরজাউল কপরম মুনসুর উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415253  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৬ পবমল চন্দ্র বালা িীররন্দ্র নাথ বালা পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415609  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৭ আপজডনা পবগম জাপমরম্নল ইসলাম মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415426  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৮ পমপরনা পবগম রপশদ পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414921  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৪৯ নারদ কুমার মন্ডল বনমাপল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415675  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫০ িররশ কুমার সরকার িীররন চন্দ্র সরকার পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 8 কানদিপাড়া 5519542415662  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫১ দুলাল পমাল্যা িারসম পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415146  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫২ পলটন পশখ আরমদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415436 01768-246430  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৩ িপখনা মগররব পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415411 01925-772702  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৪ পরপজয়া পবগম পমাক্তার পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414922  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৫ জয়নাব পবগম সািাবুপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414928  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৬ শির আলী  পশখ আরয়ন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 5519542415669  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৭ পমাসরলম  পবশ্বাস মনসুর পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415104  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৮ পমাোঃ ইউসুি পমাল্যা িারতম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414615 01971-503715  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৫৯ িাপসনা পবগম বািাদুর খান মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414883  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬০ পমািাম্বদ আলী খান আমজাদ পিারসন খান পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414601  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬১ পমা: পমাস্তিা পশখ পমা: নুরুল পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 7772844192  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬২ জহুর আলী পমাল্যা আব্দুল আপজজ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415175  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৩ আব্দুল আপলম পবশ্বাস আকবার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414931 01964-585106  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৪ পমজানুর রিমান আব্দুল িাপকম পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415353  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৫ আব্দুল কালাম পসপিক আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415199  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৬ পমািাোঃ রপিমা খাতুন আব্দুল কারশম মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415196  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৭ সুলাল িারশম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415257 01931-262855  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৮ লীলা পবশ্বাস মৃত: আকরিদ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 19725519542415100  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৬৯ মপনর  উপিন পশখ নুরম্নল পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414919 01931-262899  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৭০ জািাঙ্গীর পিারসন আলাউপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 19935519542000000  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৭১ পমািা: পবউটি খাতুন পমা: কপরম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 4172845721 01914104434  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৭২ কপবতারবগম মাখন পশখ মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415357  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৭৩ জামাল উপিন পমখ ইয়ার উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412896 01937-196209 সাইফুল ইস: 01839-993915



১৯৭৪ িাপিজার পশখ ওসমান পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19755519542000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৭৫ হুপশয়ার পশখ ওসমান পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407091 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৭৬ কল্যানী রানী পবশ্বাস রাম পগািাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542431125 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৭৭ পমা: িাসান পমাল্যা পমা: আকবর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 7322918942 01957584643 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৭৮ রারশদ পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5972909427 01941338914 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৭৯ তিতী দাস অনন্ত কুমার দাস মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 9561441115 01794340716 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৮০ মারজদা পবগম আক্কাচ পশখ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406698 সাইফুল ইস: 01839-993915

১৯৮১ আব্দুল আপজজ জপলল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542406242  ঞ্জুরুল 01728-845565

১৯৮২ রারবয়া পবগম উসমান মৃিা মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 5 কানদিপাড়া 5516610562005 01925-100052 সাইফুল 01839-993915

১৯৮৩ পরশমা পবগম পমা: পিারসন আলী মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 3722789108 সাইফুল 01839-993915

১৯৮৪ তিপমনা খাতুন আপরফুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409747  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৮৫ পমাোঃ শপিকুল ইসলাম সদরম্নপিন মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 19595519542010400  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৮৬ িান্নান পশখ গপন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406245 01852-54045 সাইফুল 01839-993915

১৯৮৭ মািাবুর রিমান সািাদত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542412719 01728-298579  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৮৮ পমা: আিাদ পমাল্যা পবলায়রত পিারসন পমািা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 8222824297 0172550785  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৮৯ িারভীন পবগম মপিয়াল  পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409859  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯০ মাপজদুল ইসলাম বজলুর রিমান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410428  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯১ পসপলম পবশ্বাস পসরাজুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410321  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯২ পমনতী রানী পবশ্বাস পকরশার কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410405  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৩ সবুর খান রারিন উপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409734  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৪ পনভা রানী পবশ্বাস পমটু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410371  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৫ পবলাস কুমার পবশ্বাস পবনয় কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409574  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৬ সুকুমান পসন পমপির কুমার পসন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410374  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৭ িায়রা  খাতুন পসরকন খান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409721  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৮ সম্রাট পবশ্বাস অপখল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 199155195424000000 01771-392976  ঞ্জরুল 01728-845565

১৯৯৯ সাইদুর রিমান পচপনরম্নপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409413 01937-043510  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০০ পিয়ারন পবগম পগালাম মরসত্মািা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409063  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০১ পিরপত পবগম পমজানুর খান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 1978551954200000  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০২ কামরম্নজ্জামান রারশদ খান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409805  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০৩ আিমারবগম শরীফুল মৃিা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5516631568727  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০৪ অমররশ চন্দ্র রায় অনাথ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410418 01747-607027  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০৫ পবরদনা রানী পবশ্বাস পবনয় কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410367  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০৬ িারপভন আক্তার আরনায়ারম্নল ইসলাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542409724  ঞ্জরুল 01728-845565



২০০৭ ভরবশ চন্দ্র রায় অনাথ চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 55195420399 01724-907136  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০৮ আপরফুল ইসলাম পমািারজ্জল পমালা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542410203  ঞ্জরুল 01728-845565

২০০৯ পমািা: শািানাজ িারভীন মুন্সী আবু দাউদ পুরুষ পদনমজুর   াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 9122875884 01875618356  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১০ রাপজয়া পবগম পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410942  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১১ নজরম্নল ইসলাম আপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542010892 01945-908283  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১২ আজমল পমাল্যা খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411270  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৩ মুপজবুর রিমান পমাগবুল পিারসন পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 6710223185685 01759-177970  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৪ িারভীন চঞ্চল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410893  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৫ টিপু সুলতান পমাক্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 19905519542000100 01789-145461  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৬ আশরাফুল পিারসন পমাক্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410798  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৭ আব্দুল মান্নাি মপলস্নক এয়াকুব মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410794  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৮ পশপু পমাল্যা মুক্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410994  ঞ্জরুল 01728-845565

২০১৯ ছুপিয়া পবগম রতন পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410721 01982-673070  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২০ পমন্টু পমাল্যা রাজ্জাক পমাল্যাা্ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411130  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২১ ইউনুস উপিন পশখ মপির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410552  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২২ রম্নপলয়া িারভীন ইসিাক  আলী মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410688  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২৩ পমলন পমাল্যাা্ আরলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411300  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২৪ পমা: িয়জুর রিমান আজািার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 3272795455 01916739870  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২৫ নািার পবগম আক্তাস আলী মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406956 01786-030137 সাইফুল 01839-993915

২০২৬ জপমর উপিন পশখ িপলম উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410788 01929-189286  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২৭ কুলসুম  পবপব রাজ্জাক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411125  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২৮ পরারকয়া পবগম মপশউর রিমান মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410884  ঞ্জরুল 01728-845565

২০২৯ পমাোঃরমাজারেলরিারসন মপতয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 551954242415137  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩০ আব্দুর রাউি জারবর আলী পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414581 01720-148304  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩১ দপবর পিারসন পমাল্যা পমাজারির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414841  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩২ শািাদত আলী পখাররশদ আলীরশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414632  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৩ তামরজদরিারসন পময়া আব্দুল খারলক পুরুষ পদনমজুর কমলা  ুপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414574  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৪ পমাোঃ আকমল পিারসন আরির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415376  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৫ মরনায়ার পিারসন নুর উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415012  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৬ পমািা: িারজরা পবগম পমাপমন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 1922882111  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৭ আয়ুব পশখ পনিাল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415464 01918-274076  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৮ পমা: পমাশারি পিারসন পমা: আবু কালাম পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 6422856424 01863506444  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৩৯ পমা: িাসান পশখ পমা: িাররজ পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 2364601373 01710108543  ঞ্জরুল 01728-845565



২০৪০ আলী আকবর পমাল্যা আবুল পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415723  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪১ আবুল কালাম পশখ জালাল পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415753  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪২ পমম খাতুন পমা: িাপমদুর ইসলাম মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5102533782  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৩ পতারাব খান পমামররজ খান পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414968 01717-461344  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৪ সািারম্নল  আলম মপিন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415725 01729-991735  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৫ তরয়ব আলী পনিাল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415584  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৬ ইউনুস পশখ আব্দুল গপন পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415500 01714-484975  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৭ িাপববুর রিমান পগালাম রিমান পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542414820  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৮ পমা: রাজু পশখ পমা: আয়ুব পিারসন পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 4610095301  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৪৯ সারিব আলী ওসমান আলী পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415450  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫০ পমা: বাবলু  পশখ পদলবার পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 2822849473 01875320731  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫১ মরনায়ারা সুরম্নজ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412796  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫২ মপজডনা পবগম জামাল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412296  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৩ সনপজত পবশ্বাস পগাপবন্দ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412111  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৪ পগালামরিারয়ার পমাল্যা আপদলদী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412253  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৫ পরজাউল ইসলাম পবলারয়ত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 2372843454 01884408171  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৬ িাচু মপলস্নক পনয়াল উপিন মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412230  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৭ আব্দুল আপলমরমাল্যা িাচু „  ুমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412028 01941-989432  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৮ িারপভনা পবগম পমজানুর  পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 551954241280 01724-057953  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৫৯ আপকদুল ইসলাম জীবন আব্দুর রব পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412303  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬০ পখাকন কুমার পবশ্বাস শাপমত্মরাম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412108  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬১ আলতাব পমাল্যা রববান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412327  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬২ তাপনয়া পবগম শুকুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412575 01931-370961  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৩ িাপমদ পমাল্যা খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412223 01944-225184  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৪ ইউনুস পশখ বািাদুর পশখ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 551957440990  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৫ পরাপন পবগম ইকরাম পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412373 01933-141686  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৬ কুলছুম পবগম তুয়াজ উপিন পশখ মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412374  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৭ পমা: পসারিল রানা পমা: ইউনুচ আলী পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 7303297522 01874438329  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৮ িাপলমা  পবগম শপিদুল মপলস্নক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412366 01737-216372  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৬৯ ইবাদত  মপলস্নক রমজান মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412364 01721-671714  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭০ পমরা পবগম আলাউপিন  মপলস্নক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412366  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭১ পরজা মপলস্নক পমাসরলম মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412407 01858-877214  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭২ আপকদুল মপলস্নক আকমাল মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412403  ঞ্জরুল 01728-845565



২০৭৩ আবদুল রাজ্জাক পশখ আপজদ পশ খ পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412378  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭৪ নাজমা পবগম শািাদত মপলস্নক মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 5519542412393 01983-649071  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭৫ পবল্রাল পিারসন খপললুর রিমান পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 6416698774 01837436280  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭৬ বাদশা খান রমজান খান পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 5519542415495  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৭৭ পনপশকামত্ম পবশ্বাস নারায়ন চন্দ্র পবশ্বাসন পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 5519542414485 সাইফুল 01839-993915

২০৭৮ মপজডনা পবগম এরলম মন্ডল মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407748 01722-956596 সাইফুল 01839-993915

২০৭৯ সারলিা খাতুন কারশম  পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542409506  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮০ উজ্জল মুপন্স মাখন মুপন্স পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407469  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮১ অপিদুল মপলস্নক এরবর মপলস্ন ক পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412734  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮২ মামুন পময়া আকরাম পময়া পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 1996551954240000000 01981-925624  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮৩ পমা: বজলুর রিমান পমা: আব্দুল জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 6872884983 01813757462  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮৪ জপলল পমাল্যা রিমানররমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542410839  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮৫ নাররাদ পবশ্বাস পগাপবন্দ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 6 কানদিপাড়া 19875519542412100 01874-721437  ঞ্জরুল 01728-845565

২০৮৬ পসাবিান পিারসন লুতির রিমান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407856 01918-878245 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৮৭ টিপু পমাল্যা িাজারী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407352 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৮৮ িাসান পমাল্যা সারিব আলীা্ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542415046 01791-059339 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৮৯ আববাস আলী আশরাি আলী পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19965519542002700 01995-016076 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯০ পটাকন পমাল্যাা্ িারম্নন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19985519542005200 01751-632383 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯১ ইিাক পবশ্বাস নুররাল পিারসন পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407475 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯২ সালমান ইমামুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 199555195420005000 01945-908283 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯৩ পসনবাদ পশখ সারিব আলী পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19975519542952900 01948-908283 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯৪ রপবউল পবশ্বাস পমজানুর পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19965519542002700 01772-949112 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯৫ রমজান পমাল্যাা্ জরবদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 199855195420000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯৬ পমাোঃ শওকত আলী রইচ আলী পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 4 কানদিপাড়া 5519542412199 01874-105849  ঞ্জুরুল 01728-845565

২০৯৭ জারমনা পবগম ওিাব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542412515  ঞ্জুরুল 01728-845565

২০৯৮ ইসরাইল পমাবারক পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406859 সাইফুল ইস: 01839-993915

২০৯৯ মুপক্ত পবগম সসয়দ িপকর মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 55195424036777 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০০ মপকদুল ইসলাম সুরত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 2822895500 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০১ পমািাোঃ িারুল পবগম পমাোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী  াপসয়াড়া 1 কানদিপাড়া 6872888935 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০২ পমা: িপরদ পমাল্যা পচৌির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 4172774541 01965547379 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০৩ মপতয়ার পশখ তপির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 55195424012563 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০৪ িারজরা পবগম বাশী সদ ডার মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405886 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০৫ পসপলনা পবগম আমানত পশখ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 7772899626 সাইফুল ইস: 01839-993915



২১০৬ নওরশর পশখ কুয়াত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 551954242000523 01922-155498 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০৭ রপিমা পবগম পবলস্নাল সদ ডার মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 55195424125372 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০৮ পমঠুরানী চক্রবতী সজল কুমার মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542409934 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১০৯ পমা: কপলম উপিন লালরমািােদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 6872862559 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১১০ পমািা: রাপজয়া পবগম পমা: পতাজাম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19815519542406100 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১১১ পমা: পলয়াকত পমা: মারজদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 3722866229 01742274561 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১১২ পমা: জাপিদুল ইসলাম পমা: আকমল পিারসন পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 6872911802 01729582063 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১১৩ পমা: কারিদ পসখ িরশ উিাি পসখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 4172896203 01964729259 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১১৪ পিাসরনয়ারারবগম পনিার আলী মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 198355195424001000 সাইফুল 01839-993915

২১১৫ সুজন পমখ ইপিস আলী পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 198655195424000000  ঞ্জরুল 01728-845565

২১১৬ জগদীশ রায় পিরন্য রায় পুরুষ পদনমজুর পবষ্ণুপুর 5 কানদিপাড়া 5972894421 01760530953  ঞ্জরুল 01728-845565

২১১৭ আপলম পমাল্যা রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর  াপসয়াড়া 5 কানদিপাড়া 5519542411032 01768-620220  ঞ্জরুল 01728-845565

২১১৮ পমা: িলাশ পবশ্বাস পমা: মপিজ উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 19935519542000100 01831739741 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১১৯ পগালািী পবগম পমা: পমাকরিদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 1922903388 01923015322 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২০ আপমন পশখ জামাল উপিন পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542412901 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২১ পমািা: কাকলী পবগম পমা: মসরলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কমলাপুর 9 কানদিপাড়া 7339013190 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২২ পমা: রারশদুজ্জামান আিসার উপিন পসখ পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 9553120404 01754633162 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৩ তািপলমা পবগম িাপবব িাওলাদার মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 1911609988 01726499480 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৪ পদবু রায় মপিরতাষ রায় পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19855519542413400 01798656356 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৫ সারিব আলী ইসমাইল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413039 01770-762238 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৬ নুরম্ননািার পবগম পখরম্ন পশখ মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413014 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৭ খাইরম্নল পশখ পিপিকুর  রিমান পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19805519542000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৮ আপলম পশখ আলতাব পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19965519542010700 01985-534232 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১২৯ চুন্নু পশখ বাচ্চু পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 19945519542000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩০ আকরাম পমাল্যা সপজব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413031 01916-41819 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩১ ইমরম্নল পশখ মপকম পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413109 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩২ পমা: আপরফুল ইসলাম পমা: রইচ পশখ পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 9552317001 01747607049 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩৩ নরত্তম মন্ডল নররন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413743 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩৪ পনপশ কামত্ম মন্ডল পকরন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413371 01777-429103 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩৫ পবমল চন্দ্র মন্ডল ব্রজ বসী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়াা্ 7 কানদিপাড়া 5519542413339 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩৬ সুরদব মন্ডল িশুিপত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542410466 সাইফুল ইস: 01839-993915



২১৩৭ রপবন্দ্র নাথ মন্ডল রপঞ্জত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413560 01872-406243 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩৮ নারায়ন মন্ডল রপঞ্জত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413559 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৩৯ পবরবক কুমার মন্ডল িীররন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413251 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪০ পপ্রম কুমার মন্ডল লপক্ষকান্ত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413178 01854-752881 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪১ রবীন কুমা র মন্ডল জগবন্ধু মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 1989551954200000 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪২ ভরত চন্দ্র পবশ্বাস নগর বাশী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413707 01758-269350 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৩ রপবন্দ্র নাথ রায় িঞ্চানন রায় পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413305 01924-843128 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৪ পমািন মন্ডল পজাপতষ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413500 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৫ পগাপবন্দ চন্দ্র পবশ্বাস নরদর চাদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413346 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৬ পজরতন্দ্র নাথ মন্ডল কাশীনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413400 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৭ আরািন মন্ডল সতীষ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413281 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৮ জীবন কুমার রায় পখপতষ চনি রায় পুরুষ পদনমজুর কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 5519542413360 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৪৯ মপনমালা রায় পনতয পগািাল মন্ডল মপিলা গৃপিনী কুিপড়য়া 7 কানদিপাড়া 6422833118 01771740174 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫০ পনমাই চন্দ্র সািা ননী পগািাল সািা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408295 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫১ অচ ডনা সািা অপজত কুমার সািা মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 8222820576 01993808707 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫২ পনরঞ্জন কুন্ডু মদন পমািন কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5017937320645 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৩ রাপজদা পবগম রাজ্জাক পজায়ািার মপিলা গৃপিনী রািানগর 3 কানদিপাড়া 5017937320645 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৪ র্াবলু পবশ্বাস িামাদ পবোঃ পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408954 01940-025409 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৫ পজয়ারম্নলরমাল্যা জপললরমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 1988551954200050 01931-675960 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৬ সুকমান পশখ কপলমুপিন পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408355 01732-325127 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৭ আরতী রানী মন্ডল বীররন সরকার মপিলা গৃপিনী মাটিকাটা 9 কানদিপাড়া 4622871087 01772310061 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৮ সুরকশ চন্দ্র সুশামত্ম কুমার পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542407998 01776-186867 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৫৯ িররশ সািা িঞ্চানন সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408270 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬০ িংকজ সািা িরবাি সািা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408241 01731-729055 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬১ িত্তার পমাল্যা িারনি পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408703 01957-171104 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬২ পনপখ কুমার সািা পনপশকামত্ম সািা পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408487 01760-969469 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬৩ পগাপবন্দ পসন পগাকুল পসন পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408138 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬৪ পবনু চক্রবতী বারীন্দ্র নাথ চক্রবতী পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408233 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬৫ বাসুরদব সািা দীরজন্দ্র নাথ সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408101 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬৬ সুপজত কুমার সািা কাপত্তক চন্দ্র সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542408001 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬৭ পখাকন দত্ত অপমত শচীন্দ্র নাথ দত্ত পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 5519542408282 01729-825753 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৬৮ কাঞ্চন সািা সশরলন্দ্র নাথ সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542407969 সাইফুল ইস: 01839-993915



২১৬৯ পবশ্বপজত সািা পনতাই চন্দ্র সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542412819 01735-724469 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭০ পগাপবন্দ কুমার সািা পগাঢ় চন্দ্র সািা পুরুষ পদনমজুর কৃষ্ণনগর 3 কানদিপাড়া 5519542407981 01726-237352 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭১ সুভাষ কুন্ডু সাগর বাঁপশ কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর রািানগর 3 কানদিপাড়া 3722827478 01731452616 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭২ কপবতা পবগম নাপজম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407172 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৩ জামাল পিারসন কারশম মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406627 01922-873831 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৪ নািার পবগম পিররাজ  পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406927 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৫ মারজদ পিারসন আজািার মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 1986551954200000 01944-729971 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৬ খপললুর রিমান আনসার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406639 01929-366132 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৭ অসীম চক্রবতী অপনল চক্রবতী পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406706 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৮ প্রমথ মন্ডল পগাপবন্দ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406588 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৭৯ রইচ পমাল্যা পচৌির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406918 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮০ অপিদুল মপলস্নক আনিার  মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406894 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮১ পজসপমন খাতুন ইপিস পমখ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407097 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮২ আনিার আলী মতরলব পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407044 01920-431760 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৩ ইপিস পমাল্যা কপরম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406309 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৪ নবুয়াত আব্দুল সদ ডার পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19905519542000100 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৫ রইচ মাপছুম পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407202 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৬ িারলিা আ:িাই মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406214 01945-412375 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৭ িারম্নন সুলতান পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405669 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৮ সাপিদুল নাপিম পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542408846 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৮৯ পমািা: জাপিদা পবগম আরমান পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5072881922 01713528149 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯০ সালমা পবগম দাউদ আলী খান মপিলা পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 9561442170 01929575267 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯১ সারলিা জাপিদ মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542407078 01733-462502 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯২ বাবুল গফুর পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406078 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৩ গীতা রানী বুিীশ্বর  চন্দ্র মপিলা গৃপিনী কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 8222896360 01747607797 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৪ নজরুল ইসলাম মৃত: সদরুপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 19715519542407200 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৫ িাররজ পমাল্যা নজর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542409284 1722920813 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৬ পসপলম পমাল্যা তারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542405936 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৭ রতন কুমার সরকার বীররন্দ্র নাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 3722912155 01968002791 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৮ িাত্তার পমাল্যা রপিম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406298 সাইফুল ইস: 01839-993915

২১৯৯ কামাল পিারসন আবুলারিারসন মপলস্নক পুরুষ পদনমজুর কাপদরিাড়া 1 কানদিপাড়া 5519542406798 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০০ সাপবয়া পবগম িারলক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19875519542002500 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০১ নারির পমাল্যা রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407898 সাইফুল ইস: 01839-993915



২২০২ আিাদুজ্জামান খান আপজজ খান পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 551954247363 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৩ মপনরম্নল ইসলাম িাপিজার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407675 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৪ বািাদুর খা পখাররশদ খা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 551954247545 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৫ পিরলনা পবগম জাপকর  পিারসন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407680 01929-189499 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৬ পমা: ইসরাইল পশখ মৃত: আরবদ পশখ পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19375519542407200 01916879123 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৭ পমা: ওবাইদুল পমািা পমা: বপদয়ার পমািা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 7322908828 01941963167 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৮ আওয়াল পিারসন আমানতরমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19915519542000000 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২০৯ পলয়াকত পমাল্যা আব্দুল লপতব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407837 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১০ আলাল সাপিদ পমািা পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 2697408902222 01721721355 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১১ পমা: িান্নান পবশ্বাস পমা: জালাল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19835519542407300 01775737145 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১২ দুলাল পবশ্বাস আিজাল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407398 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৩ িারম্নন পবশ্বাস জালাল উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407356 01936-028247 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৪ পমা: কপবর পবশ্বাস মৃত: লপতব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 19775519542407400 01793334041 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৫ িারতমা পবগম রপশদ মপিলা গৃপিনী মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 5519542407344 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৬ মরয়ন উপিন পবশ্বাস ইনাত উলস্নাি পুরুষ পদনমজুর মাঙ্গনর্াঙ্গা 2 কানদিপাড়া 195255195420015000 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৭ পজসপমন নািার িারম্নন পময়া মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413930 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৮ পমন্টু পশখ মপজদ পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়লবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413896 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২১৯ শুকুরন পনিা পসানা পময়া মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413769 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২০ পনম ডল মন্ডল অমল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পদারাননগর 8 কানদিপাড়া 1922845605 01854853779 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২১ ছুপিয়া পবগম আবুল পমখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413807 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২২ নারয়ব আলী পবশ্বাস ইপিস আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 55195424013825 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২৩ রারবয়া পবগম আবু বক্কার পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 55195424013820 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২৪ মুনছুর আলী ইিাক পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413793 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২৫ আরমনা পবগম রসত্মম আলী মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413815 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২৬ ইসিাক পশখ িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413790 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২৭ মঞ্জু আরা পবগম িাপববর খান মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542401333 সাইফুল ইস: 01839-993915

২২২৮ আপমরম্নল খান সতয়বুর রিমানর পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413937 01924-340851  ঞ্জরুল 01728-845565

২২২৯ পচপনরম্ন পিনরশখ আসমত পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া ৫৫১৯৫৪২৪১৩৮৮/৬ 01990-731010  ঞ্জরুল 01728-845565

২২৩০ আব্দুল খারলক পমখ আরয়র্ উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413788 সাইফুল 01839-993915

২২৩১ আপমন পমখ জয়নপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413804 01853-523182 সাইফুল 01839-993915

২২৩২ সারজদা পবগম ইউসুব আলী পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 5519542413751 01924-216523  ঞ্জরুল 01728-845565

২২৩৩ পমািা: রুমা পবগম পমা: পগালাম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 2822800989 01892211908  ঞ্জরুল 01728-845565

২২৩৪ সুপম িারভীন পিারসন পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 19925519542000100  ঞ্জরুল 01728-845565



২২৩৫ পমা: সাপিদুল পসখ পমা: রউি পসখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া 4172852032 01735102294  ঞ্জরুল 01728-845565

২২৩৬ পশল্পী খাতুন পদয়ানত পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালবাড়ী 8 কানদিপাড়া ###############  ঞ্জরুল 01728-845565

২২৩৭ নামোঃ অন্না পবশ্বাস স্বামীোঃ িপররতাষ পবশ্বাস মপিলা গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 551953100022 01748271216
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৩৮ নামোঃ আরয়শা স্বামীোঃ নবুওয়াত মন্ডল মপিলা গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340955 01882623683
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৩৯ নামোঃরতন দাস পিতাোঃ পজরতন দাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341135 01728603655
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪০ নামোঃ অপনমা দাস স্বামীোঃ রপঞ্জত দাস পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341104 01734211915
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪১ নামোঃ পিররাজ পশখ পিতাোঃ মকবুল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341500 01784-183285
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪২ নামোঃ সারিব আলী পিতাোঃ পনয়ামত আলী পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531418005 01304744706
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৩ নামোঃ আপতকুল পিতাোঃ রিমান পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341488 01308065526
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৪ নামোঃ িসান পশখ পিতাোঃ পখায়াজ পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341564 01934262132
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৫ নামোঃ পরারকয়া স্বামীোঃ অরব আলী পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341653 01995052993
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৬ নামোঃ মপনরুল ইসলাম পিতাোঃ চরয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341656 01757801659
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৭ নামোঃ পনতয পগািাল স্বামীোঃ মৃত পনরািদ মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340675 01726896686
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৮ নামোঃ শািানা খাতুন স্বামীোঃ বাদশা পময়া পুরুষ গৃপির্ী লাঙ্গলবাি 1 গরয়েপুি 5519531341073 01305374525
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৪৯  পমািাোঃ মপজডনা পবগম স্বামীোঃ জহুর পশখ পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341378 01751053081
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫০ নামোঃ পমাোঃ মপনর পশখ পিতাোঃ আপমন পশখ পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340951 01749445655
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫১ নামোঃ রারবয়া স্বামীোঃ মৃত গফুর পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531001178 01928549925
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫২ নামোঃ পরপজয়া পিতাোঃ মৃতোঃ গপন পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340592 01992864977
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫৩ নামোঃ আপতয়ার পশখ স্বামীোঃ আ বাপরক পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341380 01774718898
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২২৫৪ নামোঃ পমািাোঃ সারজদা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ িাপববুর রিমান পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340551 01763449084
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫৫ নামোঃ কুলসুম স্বামীোঃ শুকুর মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341685 01774792623
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫৬ নামোঃ মপজডনা পবগম স্বামীোঃ আবুল পশখ পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531445340 01987450128
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫৭ নামোঃ মপলনা স্বামীোঃ মরনাঞ্জন পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341493 01775366407
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫৮ নামোঃ িান্না পবগম পিতাোঃ কুদ্দুস পশখ পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341422 01401733206
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৫৯ নামোঃ পমািাোঃমরনায়ারা পবগম স্বামীোঃ আতািার আলী পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340622 01782130114
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬০ নামোঃ বন ডা স্বামীোঃ এবাদত পশখ পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341016 01924383294
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬১ নামোঃ পমাোঃ আনিার পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ পমাির আলী পশখ পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340593 01734703288
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬২ আলমর জ াজসন জেনদ্ার মন্ডল পুরুষ চা লবজেতাচাকদ্া ১ গরয়েপুি ১০১৮৪৬৩১৮২ ১৪০২৭১৫৪৯১ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২২৬৩ নামোঃ উপম ডলা রানী স্বামীোঃ নররশ কুমারী পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341301 ০১৩০০৩৩৫২৭১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬৪ সধুীর মন্ডল সা াজদ্ব মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদ্া ১ গরয়েপুি ৬৮৭২১৮৮২১১ ১৭৭২৫৮৮৪৭৯ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২২৬৫ নামোঃ মপজডনা স্বামীোঃ িপলম পসখ পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341506 ০১৯৯৩৮০৮৪০৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬৬ আজনায়ারা জবগম ওয়ালকল জমালযা মল লা গলৃ নী চর চাকদ্া ১ গরয়েপুি ১৯৬২৫৫১৯৫৩১৩৪০৯৫৭ ১৭৯৬২৮৯৭২৫ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২২৬৭ নামোঃ আরলয়া স্বামীোঃ আোঃ মপজদ পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341466 ০১৭৪৫৯৩৮৭৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬৮ নামোঃ আয়ুব আলী পিতাোঃ মৃত পসািরাব পিারসন পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531445338 ০১৭৫৬৬০৪০৬৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৬৯ নামোঃ পিরুজা স্বামীোঃ আোঃ বাপরক পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531444542 ০১৯২৫৬৮৭৩০৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭০ জমাসাাঃ আসমা জবগম জমাাঃ েয়নলু জেখ মল লা গলৃ নী চাকদ্া ১ গরয়েপুি ৯১৪০০৬০৬৪২ ১৭৩১৯৬৪৯০৮ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২২৭১ নামোঃ মারলকা স্বামীোঃ আবুল কালাম মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340964 ০১৭৫১৯৫৪৫১৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭২ নামোঃ প্রপমলা রানী স্বামীোঃ লক্ষন চন্দ্র মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340763 ০১৭৬২৮০৬০৮১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭৩ নামোঃ জহুরা স্বামীোঃ জরবদ আলী পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341220 ০১৭৩৫২৩৯৮১৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২২৭৪ নামোঃ িারলিা খাতুন পমাোঃ আনিার আলী পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340974 ০১৯৩৬১৮৪৪৯৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭৫ নামোঃ িরর কৃষ্ণ পিতাোঃ মৃত বৃন্দাবন পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340568 ০১৭৮১৩০৪৭৭৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭৬ নামোঃ নবীরন পনিা স্বামীোঃ ইলাম পিারসন পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341670 ০১৩০২৮২২৩৭৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭৭ নামোঃ পশপরনা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ আোঃ মান্নান ঝন্টু পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340940 ০১৭৬৪৪৯২৯৭০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭৮ নামোঃ র্াপলম খাতুন স্বামীোঃ শুকুর পজায়ািার পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531000002 িাই
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৭৯ নামোঃ শপরফুল পিতাোঃ পকসমত পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340888 ০১৯৮৫৬৫৩৪৫৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮০ নামোঃ আব্দুল কপরম মন্ডল পিতাোঃ  সারমদ আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531445421 ০১৭৪৭১৩৫৯৩৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮১ নামোঃ লৎফুর পনিা স্বামীোঃ মৃতোঃ আিমত মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341688 ০১৭৭০৮৬৭৫৪১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮২ নামোঃ পমািাোঃ মপজডনা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ নজরুল মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340626 ০১৯৯৩৮০৮৪০৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৩ নামোঃ পমাোঃ চান্দু পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ তারির পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531000001 ০১৭৩৫২৩৯৮১৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৪ নামোঃ িপরদা খাতুন স্বামীোঃ আোঃ রাজ্জাক পুরুষ গৃপির্ী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340919 ০১৭৩৫২৫১৮৬২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৫ নামোঃ মন্টু পিতাোঃ মৃতোঃ নবাব আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক লাঙ্গলবাি 1 গরয়েপুি 5519531340789 ০১৮৩৫৪২৯৪৬৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৬ নামোঃ পলয়াকত আলী পিতাোঃ পকসমত মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341390 ০১৯২৩৪৪৯১১১৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৭ নামোঃ  পমাোঃ রুরবল আলী পশখ পিতাোঃ আয়ুব আলী পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531000085 ০১৭২০৫৪২১৮৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৮ নামোঃ নুর ইসলাম পিতাোঃ মৃত আতর আলী পুরুষ গৃপিনী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341463 ০১৭৩৫১৯২২৯৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৮৯ নামোঃ পজসপমন স্বামীোঃ পমাোঃ পসরাজুল ইসলাম পুরুষ গৃপিনী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340898 ০১৭৭৫৭৩৫৫৯৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯০ আবু পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত অরবদ পুরুষ কৃপষ চাকদাি 1 গরয়েপুি ৫৫১৯৫৩১৩৪১৭৮৭প ০১৭০৪৬৪৬৬৪৭৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯১ নামোঃ আক্তার পশখ পিতাোঃ রিমান পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341489 িাই
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২২৯২ নামোঃ দুলাল পশখ পিতাোঃ মৃত অআতর আলী পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341583 ০১৩০০৩৫৭১৪৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৩ নামোঃ কামাল পশখ পিতাোঃ পবলারয়ত পশখ পুরুষ গৃপিনী কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341552 ০১৭৫৬২৮০৭৭৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৪ নামোঃ িারকন পশখ পিতাোঃ পখায়াজ পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341554 ০১৯৭৪৩১০৬৯৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৫ নামোঃ বাবুল পশখ পিতাোঃ পনয়ামত পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341517 ০১৭৯৯৮৫৫৭৪৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৬ নামোঃ আিাদুজ্জামান পিতাোঃ মৃত নূরুল ইসলাম পুরুষ গৃপিনী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341384 ০১৭৩৪৩৩২২২০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৭ রুি কুমার মন্ডল পিতাোঃ িীররন মন্ডল পুরুষ কৃপষ চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341310 ০১৭৪০৩৩৪২৪৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৮ নামোঃ পলটন পবশ্বাস পিতাোঃ পনতয পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340773 ০১৭২৬৮৯৬৬৮৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২২৯৯ নামোঃ আকমল পশখ পিতাোঃ পখায়াজ পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341566 ০১৭৭৭৪২৯৪৭২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০০ নামোঃ পগািাল চন্দ্র পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত বররাজ বাসী পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341657 ০১৭৫২১৯৪৭৮৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০১ নামোঃ পগালাম পমাস্তিা পিতাোঃ মৃত আোঃ শুকুর পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531445341 ০১৭৫৯৫২০৩৫৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০২ নামোঃ পমাোঃ িরবদ মন্ডল পিতাোঃ মৃতোঃ একপদল মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340591 01996-236114
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৩ নামোঃ পমািাোঃ পবরদনা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ বকুল পিারসন পুরুষ গৃপিনী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340892 ০১৭৯৭৬২০০৬৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৪ নামোঃ সদর পবশ্বাস পিতাোঃ মুনতাজ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341528 ০১৬৪৩১২৭৮৯০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৫ কারশম পশখ পিতাোঃ মৃত একপদল পশখ পুরুষ কৃপষ চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341009 ০১৭৭৭৪২৯৫৪৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৬ নামোঃ মপনরুল ইসলাম পিতাোঃ আোঃ রাজ্জাক পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340916 ০১৭৯৫১৩৮০৪১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৭ নামোঃ আব্দুল  কুদ্দুস পিতাোঃ মৃত পনওয়াজ উপিন পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341008 ০১৯০৪৯০১৮০৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৮ নামোঃ জয়নাল পিতাোঃ মৃত একপদল মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340594 ০১৭৪৮০৭৬২৫২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩০৯ নামোঃ সঞ্জয় সরকার পিতাোঃ সাগর সরকার পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531444520 ০১৮৫৫৬৪৯৪৩৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৩১০ নামোঃ িারশম আলী পিতাোঃ মৃত একপদল মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340995 ০১৭৯১৭৯৬৩৬৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১১ নামোঃ িপরমল মন্ডল পিতাোঃ অমল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340564 ০১৭৫৪৫৬০৮৫১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১২ নামোঃ অরপবন্দু মন্ডল পিতাোঃ মৃত অপশ্বনী মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340685 ০১৭১৯১১৮৭৬৫৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৩ নামোঃ শ্রী পবভুপত মন্ডল পিতাোঃ পবজয় চন্দ্র মন্ডল পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340695 ০১৭৯০৯১৭৩৬৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৪ নামোঃ িাপক স্বামীোঃ কাপজম উপিন পুরুষ গৃপিনী চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341028 ০১৯৩৬১৮৪৪৯৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৫ নামোঃ উসমান পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত মনরজর আলী পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340603 ০১৭৮১৯৬৫৫৩৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৬ নামোঃ পরজাউল পিতাোঃ পজয়ারত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341020 ০১৭৪২৪২৪৮৮০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৭ নামোঃ িালাম পশখ পিতাোঃ আপমন পশখ পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340060 ০১৭৭১৭৪০০১৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৮ নামোঃ রিমান পশখ পিতাোঃ িারনি পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341487 ০১৯৯৩৫৮৪১৪১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩১৯ নামোঃ পসারিল রানা পিতাোঃ কারশম আলী পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531000121 01981-172725
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২০ নামোঃ শুকুমার পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত ইশ্বরচন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341607 ০১৭৯০৯২৫৫৯৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২১ নামোঃ কানু মন্ডল পিতাোঃ মৃত পভালানাথ মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341343 ০১৭৮৩৭২৫৩৮১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২২ নামোঃ কুরমাপদনী স্বামীোঃ িীররন মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341310 ০১৭৪৩৩৭৫৬২৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২৩ নামোঃ ফুল পবগম স্বামীোঃ মৃত আকবর পশখ পুরুষ গৃপিনী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340557 ০১৯২২৬৪৮৩৯৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২৪ নামোঃ আরকন পশখ পিতাোঃ পখায়াজ পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341560 ০১৭৮০৬২৩৩২৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২৫ নামোঃ িালাম পশখ পিতাোঃ পবলারয়ত পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341555 ০১৩৩১৪৪৪৯৮৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২৬ নামোঃ মুিােদ পশখ পিতাোঃ পখায়্জ পশখ পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341561 ০১৭৭০৪৬৬৬৭৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২৭ নামোঃ অপচন্ত মন্ডল পিতাোঃ মৃত অপশ্বনী মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341230 ০১৭৬৩৬৪৬২৬২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৩২৮ নামোঃ দুলাল দাস পিতাোঃ মৃত কাপলিদ দাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341158 ০১৭৩৫২৩১৭৪৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩২৯ নামোঃ জীবন মন্ডল পিতাোঃ পগািাল মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341813 ০১৭৯০৯১৭২৯৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩০ নামোঃ জহুরুল ইসলাম পিতাোঃ পকয়ামত আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341525 ০১৭৪১৭৯৪৬৩৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩১ নামোঃ পলটন পবশ্বাস পিতাোঃ বুিই পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340813 ০১৭৫৮৪৪০৫২৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩২ নামোঃ  িপররতাষ মণ্ডল পিতাোঃ মৃত ভাদু মণ্ডল পুরুষ কৃষক চর চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340666 ০১৭৫৯২৯২৯০৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩৩ নামোঃ  অসীম কুমার মণ্ডল পিতাোঃ শ্রী িররশ চন্দ্র মণ্ডল পুরুষ কৃষক চর চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531444548 ০১৭৮৪৭৫৬৬২০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩৪ নামোঃ  পদলীি কুমার মণ্ডল পিতাোঃ অনীল চন্দ্র মণ্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340628 ০১৬৪৫৫৬৪৬২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩৫ নামোঃ গ্রীন চন্দ্র সরকার পিতাোঃ বীররন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340713 ০১৬৪৫৫৬৪৬২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩৬ নামোঃ  পমাোঃ আসাদুল ইসলাম পিতাোঃ মৃত পমানরজর আলী পুরুষ কৃষক চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340604 ০১৩১৫৮৭৬৫২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩৭ রাজ লা খাতুন জমামজরে জেখ মল লা গলৃ নী চর চাকদ্া ১ গরয়েপুি ৫৫২২০৫৬৪৯৭ ১৯১৩৩৫৪৩৭২ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৩৮ নামোঃ   অরমলা স্বামীোঃ  িানু অপিকারী পুরুষ গৃির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341659 ০১৭২৫৮৭৬৭২১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৩৯ জমাাঃ েজুয়ল আলী জেখজমাাঃ সদ্র আলী জেখ পুরুষ জেজল চর চাকদ্া ১ গরয়েপুি ৮৬৯০৬৭৯৭৪৪ ১৭৯০৫৯৮৬৫৬ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৪০ নামোঃ সুবাস মন্ডল পিতাোঃ মৃত রাজারাম মন্ডল পুরুষ কৃষক চাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531341272 01710039136
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৪১ নজের জেখ জমজের জেখ পুরুষ কৃষক চাকদ্া ১ গরয়েপুি ১৪৭২১৬৮৪৪০ ১৭৭৩৯৭৮৩০৭ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৪২ নামোঃ  অনুি কুমার পবশ্বাস মৃত অিীর কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক লাঙলবাি 1 গরয়েপুি 5519531341051 01709264210
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৪৩ জালাল পিারসন পিতাোঃ মৃত তপির উপিন পুরুষ কৃপষ চরচাকদাি 1 গরয়েপুি 5519531340909 ০১৭৯৫০৮৫০২৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৪৪ ররমন পিতাোঃ রারজন্দ্র নাথ সরকার পুরুষ কৃপষ চাকদাি 1 গরয়েপুি 2372149621 ০১৭৫৮১৭০৬৯৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৪৫ লেলরনা জবগম আনোর আলী জেখ মল লা গলৃ নী চাকদ্া ১ গরয়েপুি ৭৩৫১১০৬৯৭১ ১৭২৩৪৫৪৯৬৮ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৪৬ কামাল জেখ দ্াউদ্ জেখ পুরুষ লদ্ন মেরু চাকদ্া ১ গরয়েপুি ৯১২২০৬৭৭৮৯ ১৭৫৯৫২০৭২১ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৪৭ নামোঃ িাপমদা স্বামীোঃ মকবুল পুরুষ গৃির্ী চাকদাি 1 গরয়েপুি 55195313431497 ০১৭৮৪১৮৩২৮৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৩৪৮ নামোঃ িপরদা পবগম স্বামীোঃ শপিদুল পশখ পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342835 ০১৯৬৪১৪৯৩৮৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৪৯ নামোঃ িারতমা পবগম স্বামীোঃ মৃত আিেদ আলী পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 55195312342591 ০১৭৪১৯৬৭৪৫৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫০ নামোঃ পমাোঃ শপরফুল ইসলাম পিতাোঃ পিারসন আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342629 ০১৯৩৪৫১৮৭৭৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫১ নামোঃ পমািাোঃ পদিালী খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ আক্কাস আলী পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 4418018873790 ০১৭৮৬৬১৩৩৪৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫২ নামোঃ পমাতািার মন্ডল পিতাোঃ িাসান মন্ডল পুরুষ কৃষক ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342754 ০১৭৫৬৬৯১৮৮২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫৩ নামোঃ বাবু খান পিতাোঃ পদলবর খা পুরুষ কৃষক ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000155 ০১৭৫৯৪২২৩১১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫৪ নামোঃ নপজরন পনিা স্বামীোঃ মৃতোঃ পলাকমান পশখ পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342750 ০১৩১৯৪৩৯৪৮৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫৫ লনলুফা জবগম জেোল জেখ মল লা গলৃ নী ইোপুর ২ গরয়েপুি ৮৬৭২০৯২০২৩ ১৭৮২৭৭৩৭০৩ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৫৬ নামোঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ পমাতািার মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000208 ০১৭৪৩৫৪৮২০০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫৭ নামোঃ রুমা পবগম স্বামীোঃ আপমরুল মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342632 ০১৭৬২৬০১৪১৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫৮ নামোঃ পমাোঃ আরনায়ার   পশখ পিতাোঃ মকরিদ আলী পশখ পুরুষ কৃষক ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531343090 ০১৭৫৬৩৮৮৭১৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৫৯ নামোঃ সুপিয়া পবগম স্বামীোঃ পমাসরলম মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342634 ০১৭৭২৯৩৫৭৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬০ নামোঃ পমাোঃ পরজাউল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ বাবলু পশখ পুরুষ কৃষক ইিাপুর 2 গরয়েপুি 2915663080122 ০১৯৪৪৯৪৬৯৫৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬১ নামোঃ মপজডনা পবগম স্বামীোঃ ইসলাম মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342622 ০১৭৭৩৬৮৫৫০৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬২ নামোঃ জরবদা পবগম স্বামীোঃ মৃত পলাকমান পুরুষ গৃপির্ী ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342589 ০১৭৯৫১৩৬৩২৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬৩
নামোঃ পমাোঃ পমাবারক আলী 

পশখ
পিতাোঃ পমা আব্দুল গফুর পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342300 ০১৭৫৭৪৭৪৬৬১

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬৪ জমাাঃ আলকদু্ল জমাল্লা জমাাঃ চা াঁদ্ আলী জমাল্লা পুরুষ লদ্ন মেরু কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ১০১১০৭৯৫১২ ১৭৪৫৯৩৮৭৭৯ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৬৫ নামোঃ পমািাোঃ তারা খাতুন স্বামীোঃ  পমাোঃ আরয়নপিন পশখ পুরুষ গৃপির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342454 ০১৭৯০১০২৯৪৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬৬ নামোঃ পমািাোঃ শান্ত পবপব স্বামীোঃ পমাোঃ বাকু পমািা পুরুষ গৃপির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342056 ০১৭৮৫৪২২৮৮৮৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৩৬৭ নামোঃ পমোঃ  িারনি পশখ পিতাোঃ মৃত তপরকুিাি পশখ পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342034 িাই
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬৮ নামোঃ পমািাোঃ পশল্পী পবগম স্বামীোঃ আিেদ আলী মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445236 ০১৩০২৮২২৩৭২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৬৯ আক্কাচ পিতাোঃ িপকর মামুদ পুরুষ কৃপষ ইিাপুর 2 গরয়েপুি 7772186255 ০১৭৮৩৩৯৮৯২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭০ নামোঃ  পমাোঃ লালটু পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত ইনজাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531341994 ০১৭০৩৬৪৮২১২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭১
নামোঃ  পমাোঃ আোঃ লপতি 

মণ্ডল
পিতাোঃ মৃত মরয়ন উপিন মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531341955 ০১৯৭২৩০৬৬২৭

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭২
নামোঃ  পমাোঃ পলয়াকত আলী 

মণ্ডল
পিতাোঃ মৃত আজগর আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531341969 ০১৭৫৯৭৭৬৩৯১

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৩ নামোঃ শুকুর আলী মণ্ডল পিতাোঃ পমাোঃ পমাম্তাজ আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445221 ০১৭৯৫১২০৪১৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৪ নামোঃ পমাোঃ বািাদুর পমািা পিতাোঃ পমাোঃ মপিয়ার পমািা পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342193 ০১৭৩৩৪৬৯৬৮১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৫ নামোঃ  পমাোঃ আোঃ খারলক পশখ পিতাোঃ মৃত আপলমপিন পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342479 ০১৭৪৫২০৭৩৬৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৬ নামোঃ পমাোঃ ওসমান মণ্ডল পিতাোঃ মৃত িারমদ আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342394 ০১৭৪৭০০৭৪৬২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৭ নামোঃ পমাোঃ আবু বক্কার পশখ পিতাোঃ মৃত পসানাউিা পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342289 ০১৭৭৬৫৮৪৫০৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৮ নামোঃ  পমাোঃ আোঃ রপশদ পশখ পিতাোঃ মৃত আক্তার পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342545 ০১৭৯৬২৪৭৬৮৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৭৯ নামোঃ  পমাোঃ বাদশা পমািা পিতাোঃ মৃত আপলমুপিন পমািা পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342167 ০১৭০৭৬৬৬২৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮০ নামোঃ  পমাোঃ আোঃ মপজদ পশখ পিতাোঃ মৃত আওাি আলী পবগম পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342560 ০১৭৯০৩০৮৭৬১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮১ নামোঃ  পমাোঃ আপকদুল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ আক্কাি পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342370 ০১৭৩৯০৬৩৮৯৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮২ নামোঃ  পমাোঃ তবাররক পশখ পিতাোঃ মৃত রপিম পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342358 ০১৭২০১৪১০৫৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮৩ নামোঃ  পমািোঃ পরপজয়া খাতুন স্বামীোঃ  পমাোঃ চরয়নপিন পুরুষ গৃপির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342518 ০১৭২০১৪১০৫৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮৪
নামোঃ  পমাোঃ নবাব আলী 

মণ্ডল
পিতাোঃ মৃত িারতম আলী মণ্ডল৫১ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342085 ০১৭৮৫০২১৮১৩

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৩৮৫
নামোঃ   পমাোঃ আয়ুব আলী 

মণ্ডল
পিতাোঃ মৃত আিিার আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531444673 ০১৭৫৮৯৫৯৪৬৩

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮৬ নামোঃ   আলমগীর পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত তকবুল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342797 ০১৭৪৮৭৯৫৫৯১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮৭ নামোঃ  পমাোঃ শপরফুল ইসলাম পিতাোঃ মৃত আিেদ আলী পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342445 01732324254
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮৮ নামোঃ  শাপিদা খাতুন স্বামীোঃ  আব্দুল রউি পুরুষ গৃপির্ী ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342717 ০১৭৩২৩২৪২৫৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৮৯
নামোঃ পমাোঃ নুরুল ইসলাম 

পমািা
পিতাোঃ পমা এলািী বক্স পমািা পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531341852 ০১৭৬৪৫৩২৫৫৮

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯০ নামোঃ  আরলয়া পবগম স্বামীোঃ ইসলাম মণ্ডল পুরুষ গৃপির্ী ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342642 ০১৭৫৩৭২৭২৫০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯১ জমাোাঃ তালনয়া খাতুন জমাাঃ জসাজ ল রানা মল লা গলৃ নী কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ৫৫১৯৫৩১৩৪১৮৬৯ ১৩০৩৫৯২৫২৪ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৯২ নামোঃ  পমাোঃ উজ্জল পিতাোঃ মৃত পরাস্তম পময়া পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000036 01937-210162
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯৩ নামোঃ পমাোঃ আিেদ পশখ পিতাোঃ  কারশম  পশখ পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342707 িাই
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯৪ নামোঃ  বাবলু পবশ্বাস পিতাোঃ পিয়ামত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342694 ০১৯৩৭২১০১৬২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯৫ নামোঃ  পমাোঃ পজনদার পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত পিারসন আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342018 ০১৩১৯৩৯৭৯৩৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯৬  াজেরা জবগম আমজেদ্ জেখ মল লা গলৃ নী ইোপুর ২ গরয়েপুি ৩৩০১৪৪২৩৯২ ১৩০৭১৯৮১১৪ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৯৭ জমাোাঃ ফাজতমা খাতুন জমাাঃ সল দ্ খন্দকার মল লা গলৃ নী কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ১৪৭২০৫৬৮৫০ ১৭৭৯১৫০২৪৩ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৩৯৮ নামোঃ শপিদুল ইসলাম মণ্ডল পিতাোঃ মৃত আিেদ আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342861 ০১৭১২৮৩৮৯২৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৩৯৯
নামোঃ  পমাোঃ আক্কাচ আলী 

পমািা
পিতাোঃ মৃত তাইজুপিন পমািা পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342132 ০১৭৪৭৯০৭৮৪০

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০০ জমাাঃ মজেবর মন্ডল জ াজসন আলী মন্ডল পুরুষ লদ্ন মেরু কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ৬৪২২০৭৬২৬২ ১৭৭৯১৪৯১৯২ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪০১ নামোঃ  পমািোঃ নপবরন পনিা স্বামীোঃ পমাোঃ ওসমান পমািা পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342511 ০১৯০৬১৮৯৪৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০২ নামোঃ পমাোঃ আপকদুল ইসলাম পিতাোঃ ইব্রািীম পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000039 ০১৭২৪৪৮৪৬৯৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০৩   পমাোঃ আশরাি পমািা  মৃত আপলমউপিন পমািা পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342194 ০১৯৬০০৩২৯৬৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০৪ নামোঃ  পিকমত কাপজ পিতাোঃ মৃত পবরনাদ কাপজ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342763 01753827257
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৪০৫ নামোঃ   পশল্পী  খাতুন স্বামীোঃ িারকন আলী পশখ পুরুষ গৃির্ী ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342651 ০১৮৫৪৭৭৬৮৫০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০৬ নামোঃ  আব্দুস িওার পিতাোঃ মৃত িারমদ আলী পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000002 ০১৭২৩৪৩০১০২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০৭ নামোঃ আলাউপিন মণ্ডল পিতাোঃ মৃত আিেদ আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342641 ০১৩০৪১৫১৩৭৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০৮ নামোঃ  িারলয়া পবগম পিতাোঃ পমাক্তার পশখ পুরুষ গৃির্ী ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342834 ০১৭৭৭৪২৯৪৭১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪০৯ নামোঃ পমাোঃ পমলন কাজী পিতাোঃ পমাোঃ মিরজল কাপজ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531444560 ০১৭৫৫৯২৬১৭০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১০ নামোঃ  পমাোঃ সািাম পিারসন
পিতাোঃ পমাোঃ আমানত আলী 

পমািযা
পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000082 ০১৭৩৮২৯৬০০২

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১১ নামোঃ পমাোঃ কারির আলী পশখ পিতাোঃ মৃত আপজমপিন পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342263 ০১৭৭৮৯০৬৩১০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১২ নামোঃ  পমাোঃ পমরাজ মণ্ডল পিতাোঃ মৃত আোঃ জপলল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342020 ০১৭৬২৮২৯১৪৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৩ নামোঃ  পমাোঃ রজব আলী পিতাোঃ পমাোঃ তমরিল আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 55195313419960 ০১৭৬৬১৬২৪০০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৪
নামোঃ  পমািাোঃ সররজান 

পবগম

স্বামীোঃ পমাোঃ আলী আকবার 

পমািা
পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342404 ০১৭৪৬৪৯১৮০১

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৫
নামোঃ  পমািাোঃ পরারকয়া 

খাতুন
স্বামীোঃ পমাোঃ আোঃ আপজজ মণ্ডল পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342528 ০১৭৩৪৪৭৯০১১

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৬
নামোঃ   পমািাোঃ শাপকয়া 

খাতুন
স্বামীোঃ  মৃত কুদ্দুস পবশ্বাস পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342530 ০১৯৬২৮১২৩০৬

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৭
নামোঃ  পমাোঃ সারিব আলী 

মণ্ডল
পিতাোঃ মৃত আিিার মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445498 ০১৭৫১৭৫৬৮৩৪

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৮ নামোঃ  পমািাোঃ দুপলয়া খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ দাউদ মণ্ডল পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445483 ০১৭৫০৩৭৩৯৮৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪১৯ নামোঃ  পমাোঃ মপনরুল ইসলাম পিতাোঃ মৃত িানারপিন মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342087 ০১৩০৭৭৬৪৬১৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২০ নামোঃ সারলিা পবগম পিতাোঃ সািাদত মপিক পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342139 ০১৭৬৬৭৩২১১০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২১ নামোঃ   জপরনা খাতুন স্বামীোঃ িপববুর পমািা পুরুষ গৃির্ী ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342825 ০১৭৯০৬৩৭২৯৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২২ নামোঃ  পমাোঃ মজ্ঞ র পবশ্বাস পিতাোঃ পিয়ামপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000002 ০১৭৬৪৩০৪৪২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২৩ জমাাঃ আাঃ মলমন মন্ডলমতৃ লদ্য়ানত মন্ডল পুরুষ লদ্ন মেরু কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ১৯৬০৫৫১৯৫৩১৩৪২৫৩৫ ১৯৬৭৫৫২৭৭৪ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯



২৪২৪ নামোঃ  পমািাোঃ পররবকা স্বামীোঃ পমাোঃ আকতার মণ্ডল পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342008 ০১৮৬৮৯৮৫৯৪৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২৫ নামোঃ পমাোঃ ইয়ামীন পমািা পিতাোঃ পমাোঃ শপি পমািা পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000171 ০১৮৯৩৭০৭৮৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২৬ নামোঃ  পমাোঃ আকমল মণ্ডল পিতাোঃ  মৃত পকিমত মণ্ডল পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531341993 ০১৭২৪৪৮৪৬৯৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২৭ নামোঃ  পমাোঃ সুরত আলী পিতাোঃ পমাোঃ আরয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342086 ০১৭৫২১৮৭০২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২৮ নামোঃ  পমাতরলব পমািা পিতাোঃ মৃত সারদক পমািা পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000001 ০১৭৯৭৭৫৬১৩৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪২৯ নামোঃ   আজাদ পমািা  পিতাোঃ মৃত িরস আলী পমািা পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342816 ০১৩১৯৪৬১১১৭৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩০ নামোঃ  আব্দুল ওিাব পিতাোঃ  মৃত পকচমত পমািা পুরুষ কৃষক ইচ্ছাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342769 ০১৭১৮০৭৩৯৭১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩১ ফয়েরু র মান জ কমত কােী পুরুষ লদ্ন মেরু ইোপুর ২ গরয়েপুি ৪৬২২১৭৪৪৭৪ ১৭৪৮৪৭২৮৪৫ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৩২ জমাাঃ আয়নাল জমাল্লা জমাাঃ রওেন জমাল্লা পুরুষ লদ্ন মেরু কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ১৯৭৯৫৫১৯৫৩১৩৪২৩২৭ ১৩১৪০০২৫৩৭ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৩৩ নামোঃ সুখচন্দ্র পশখ পিতাোঃ পসানাই পশখ পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000026 িাই
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩৪ নামোঃ পমাোঃ ইশারত খা পিতাোঃ মৃতোঃ িারান খান পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531341980 ০১৭২৭৬৭৭২০৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩৫ নামোঃ পমাোঃ মকরিদ পমাল্যা পিতাোঃ মৃতোঃ ভাজন পমাল্যা পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342554 ০১৭৯৫৪০৩৬৮২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩৬ নামোঃ পমাোঃ িারসম আলী পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ আপিলপিন পশখ পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342563 ০১৭৬০০২৩৯৯২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩৭ নামোঃ পমািাোঃ নপবরন পবশ্বাস স্বামীোঃ মৃতোঃ িাসান পশখ পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342110 ০১৭৪৮৭৯৫৫১৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩৮ নামোঃ পমািাোঃ ঝন ডা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ অরনায়ার পিারসন পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342221 ০১৭৮১৬৯০৭১২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৩৯ নামোঃ পমািাোঃ সফুরা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ আোঃ আলীম পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342142 ০১৭৮৬৪৫৯৯৭০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪০ নামোঃ পমাোঃ ইপলয়াস পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ মকরিদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000009 ০১৮৯৩২১৬৬৬৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪১ জমাোাঃ রাজ লা জবগম জমাাঃ ো াদ্ত মলল্লক মল লা গলৃ নী কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ৯১২২১৫৭১৮৪ ১৭৪৩৯৯৫১৭৬ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৪২ নামোঃ পমািাোঃ নপবরন পনিা স্বামীোঃ পসকদার জহুরুল িক পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342464 ০১৭২১৫৬০২৭৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪৩ নামোঃ পমািাোঃ পশিালী খাতুন স্বামীোঃ িজলু পশখ পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342384 ০১৭৭০২৮১০৪০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৪৪৪ নামোঃ পমািাোঃ রুপবয়া খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ পগালাম পমাস্তিা পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445496 ০১৭৮৯৭৪২৯৮৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪৫ নামোঃ পমািাোঃ পগালািী পবগম স্বামীোঃ মুক্তার মপিক পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342406 ০১৭৪৩৬৫৪১৮৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪৬ নামোঃরমাোঃ আব্দুল রাজ্জাক পিতাোঃ মৃতোঃ অরিদ আলী পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000001 ০১৭৩৮৭২৮১১০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪৭ নামোঃ পমাোঃ সারিব আলী পিতাোঃ নওরসর আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342073 ০১৬২৭২০১৬৮২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৪৮ জমাোাঃ নপুুর জবগম জমাাঃ নরু ইসলাম মল লা গলৃ নী কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ১৯২২২১৯৬৯৪ ১৭৫৯৪৭০৬৫৭ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৪৯ নামোঃ পমািাোঃ রানী পবগম স্বামীোঃ রতন পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342304 ০১৭৬২৫৮৪৭৬৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫০ নামোঃ পমাোঃ িারুক পশখ পিতাোঃ আরকন আলী পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000008 ০১৭৩৭৭৮৬৪২৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫১ নামোঃ পকরামত পজায়ািার পিতাোঃ মৃতোঃ একপদল পজায়ািার পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342021 ০১৯৩০৫৭৭২৬৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫২ নামোঃ পমাোঃ পসািাগ মপিক পিতাোঃ পমাোঃ কুদ্দুস আলী মপিক পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000223 ০১৭৪৬৩৭৫১৬৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৩ নামোঃ পমািাোঃ পরপজয়া পবগম স্বামীোঃ অপিল উপিন পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531000001 ০১৭৩৬৩৬৯৭৭৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৪
নামোঃ পমািাোঃ আরপজনা 

খাতুন
স্বামীোঃ পমাোঃ পমারনায়ার পশখ পুরুষ গৃপির্ী কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342459 ০১৭৯৭২১৩৯০৬

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৫ নামোঃ পমাোঃ পমন্টু পমাল্যা পিতাোঃ রতন পমাল্যা পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445231 01751-639770
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৬ নামোঃ পমাোঃ চাদকুল পবশ্বাস
পিতাোঃ  মৃতোঃ পিারসন আলী 

পবশ্বাস
পুরুষ কৃষক কুশা ইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342583 ০১৭৫৬৯৫১৭৩৪

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৭
নামোঃ  পমাোঃ আব্দুল রউি 

পবশ্বাস

পিতাোঃ পমাোঃ আনিার আলী 

পবশ্বাস
পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342273 ০১৭৬২৭৪৪৬৯৩

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৮ নামোঃ  পমািাোঃ পসপলনা পবগম স্বামীোঃ  পমাোঃ পগালাি পবশ্বাস পুরুষ গৃির্ী কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342256 ০১৮৮৫৭০৩৪৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৫৯
নামোঃ  পমাোঃ রপবউল ইসলাম 

জিার
পিতাোঃ পমাোঃ আবুল জিার্ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531445230 ০১৭২৪৬৩৩২২৫

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬০
নামোঃ  পমাোঃ িারকন আলী 

পশখ
পিতাোঃ মৃত িানারপিন পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342272 ০১৭৮৯৯৬৮৫৯১

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬১ নামোঃ  পমাোঃ আপনছুর রিমান পিতাোঃ পমাোঃ আোঃ কুদ্দুস মপিক পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342075 ০১৭৪৭২৮৭৪২৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬২ নামোঃ  পমাোঃ রুরবল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ রারিন আলী পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342271 ০১৮৬৮১৫৫৯৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৪৬৩ নামোঃ  পমাোঃ পরজাউল ইসলাম পিতাোঃ মৃত িানারপিন পশখ পুরুষ কৃষক কুশাইিাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342241 ০১৯৩৪৫২১৯২৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬৪ নামোঃ  পলটন পশখ পিতাোঃ মৃত পকচমত পশখ পুরুষ কৃষক ইচ্চাপুর 2 গরয়েপুি 5519531444572 ০১৯৮২৬৭৩৬৩৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬৫ নামোঃ  মুজািার পশখ পিতাোঃ মৃত আত্তাি পশখ পুরুষ কৃষক ইচ্চাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342850 ০১৯১১৪১৩০৯৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬৬ জমাাঃ লমোন জেখ জমাাঃ আাঃ মজেদ্ জেখ পুরুষ লদ্ন মেরু কুোইোপুর ২ গরয়েপুি ৬৪২২০৭৭০১৩ ১৭৯০৩০৮৭৬১ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৬৭ নামোঃ  পমাোঃ আশরাফুল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ আজািার পশখ পুরুষ কৃষক ইচ্চাপুর 2 গরয়েপুি 5519531342838 01753-733611
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬৮ নামোঃ নবুয়াত মন্ডল পিতাোঃ মৃত পকসমত মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 551953143862 ০১৭৯৮১৩৫২২৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৬৯ নামোঃ জাপকরুল ইসলাম পিতাোঃ আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343910 ০১৭৮২৯৫২৫৭৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭০ জমাোাঃ জরজ না খাতুন জমাাঃ মকবলু ইসলাম মল লা গলৃ নী নবগ্রাম ৩ গরয়েপুি ৫৫৫১৪৫৭৪৮৩ ১৯১৫৭২৫৬৯১ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৭১ নামোঃ আশরাফুল ইসলাম পিতাোঃ মৃত আনসার মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343851 ০১৭৫৫২৭৬৮০৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭২ নামোঃ পমাোঃ িাপকম পিতাোঃ আরলক পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343738 ০১৩১৯৯৪৮৩২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৩ নামোঃ িযরত আলী পিতাোঃ মৃত মুিােদ আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343828 ০১৩১৫৪৩০০১০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৪ নামোঃ পিপিকুর রিমান পিতাোঃ মৃত পবলারয়ত আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343992 ০১৭৫৫৮৮৩৯৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৫ নামোঃ আব্দুল মন্ডল পিতাোঃ মৃত পবলাত আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343988 ০১৭৫৫৮৮৩৯৫৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৬ নামোঃ আকবর পিারসন পিতাোঃ মৃত আরবদ আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343876 ০১৭৯১৪৪১২৪৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৭ নামোঃ মুক্তাপদর রিমান পিতাোঃ িারশম আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343820 ০১৬৪০৩৩৪০৬৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৮ নামোঃ আপতয়ার রিমান পিতাোঃ আব্দুল রাজ্জাক পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343968 ০১৭৭০৭৫০২২৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৭৯ নামোঃ িাসান আলী পিতাোঃ মৃত িাপকম মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343905 ০১৭৫৫৮৪০৯৯২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮০ নামোঃ ইকবাল আলী পিতাোঃ মৃত আরবদ আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343863 ০১৭৯১৪৪১২৪৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮১ নামোঃ আব্দুল জব্বার মন্ডল পিতাোঃ মৃত গপর্ মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531445160 ০১৭৮১২৫০৯৩৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮২ জমাোাঃ সলখনা জবগম জমাাঃ জসললম জেখ মল লা গলৃ নী নবগ্রাম ৩ গরয়েপুি ১৪৭২১৫২১৬২ ১৮২৬৫৩০৫৯৬ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯



২৪৮৩ নামোঃ পজসপমন নািার স্বামীোঃ আপমরুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডবর 4 গরয়েপুি 2696352465449 ০১৭৪০৯৯৬৬৭২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮৪ নামোঃ আন্না রানী স্বামীোঃ পবরনাদ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডবর 4 গরয়েপুি 5519531342921 ০১৭৪৭১৫৮৯০৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮৫ নামোঃ ইউসুি স্বামীোঃ এয়াকুব পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 4 গরয়েপুি 5522150290 ০১৮১৯০৮০৮৫৩৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮৬ নামোঃ পমাতািার পিতাোঃ জালাল উপিন পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344099 01925-319955
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮৭ নামোঃ আপমরুল পিতাোঃ জাপকর পিারসন পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531000120 ০1763138813
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮৮ নামোঃ রমজান আলী পিতাোঃ আোঃ সামাদ পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344178 ০১৮১৯৮০৮৫৩৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৮৯ নামোঃ আলতাব পজায়ািার পিতাোঃ আকুল পজায়ািার পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344281 ০১৭২৫২২৫০৬৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯০ অজলাকা রানী জেৌলমককৃষ্ণলাল জ াষ মল লা গলৃ নী বড়উদ্াস ৩ গরয়েপুি ৩৭২২১৭৭৭৩৪ ১৭৩৪২৬০৯২৩ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৯১ নামোঃ আপিয়া স্বামীোঃ শুকুর আলী পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী সাচানী রাউতড়া 3 গরয়েপুি 5515747208789 ০১৭২২৩৮৭৯৬২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯২ নামোঃ আলতা পনিা স্বামীোঃ িপববর পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344182 ০১৭৭৬৬৩৭৫৬৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯৩ নামোঃ ইয়াকুব মন্ডল পিতাোঃ মৃত পিলাল উপিন পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343689 ০১৯৬১৬৩১৩৩৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯৪ নামোঃ দীপলি মন্ডল পিতাোঃ মৃত চন্দ্রকান্ত মন্ডল পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343036 ০১৭৩৯৪৯৯৬৯৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯৫ নামোঃ জ্ঞারনন্দ্র নাখ মন্ডল পিতাোঃ অমুল্য মন্ডল পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343261 ০১৭৬৭২৮১২৭৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯৬ পলটন মন্ডল পিতাোঃ গপন মন্ডল পুরুষ কৃষক গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343579 ০১৩০৭৭৬৪৬২০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯৭ জমাাঃ বাবলু জ াজসন ইোল উজিন জসখ পুরুষ লদ্ন মেরু বড়উদ্াস ৩ গরয়েপুি ৩২৭২০৮৭৬৩০ ১৭৮৪০০৯১৪০ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৪৯৮ নামোঃপবষ্ণুিদ  মৃত সুররন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531334335 ০১৭৫৯৪২৩৩১৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৪৯৯ নামোঃ লক্ষন কুমার পিতাোঃ মৃত চন্দকান্ত মন্ডল পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343063 ০১৭৩৪৯১৮০০৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০০ নামোঃ লক্ষন কুমার পিতাোঃ িশুিপত সরকার পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343028 ০১৯৬৪০৮১১৯০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০১ নামোঃ পবমলা রার্ী স্বামীোঃ পযারগন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343288 ০১৮৬৪৮৬৮৬৮৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৫০২ নামোঃ জাপমলা স্বামীোঃ শপরফুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343544 ০১৭৭৮৯৪৬৫৮১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৩ নামোঃ ইয়াকুব পিতাোঃ মকরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343434 ০১৭৩২০৬১৬৭৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৪ নামোঃ ওসমান পিতাোঃ মৃত আইনুপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343703 ০১৭৭২০৭৯৬৯৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৫ নামোঃ আব্দুস সত্তার পিতাোঃ মৃত কারিদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344085 ০১৭২৭৪৭০২৬২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৬ নামোঃ জারবদ মন্ডল পিতাোঃ মৃত দুরিাি মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343499 ০১৭১৫৪১২৯০৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৭ নামোঃ সাবুল পিতাোঃ সুরাি মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531000049 ০১৮১৮২৬৯০৮৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৮ নামোঃ মপনরুল পিতাোঃ মৃত পগালাম িররায়ার পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343573 ০১৮৬১৪৭৯৮০৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫০৯ নামোঃ ইব্রাপিম পিতাোঃ মৃত পগালাম িররায়ার পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343574 ০১৮৬১৪৭৯৮০৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১০ নামোঃ আব্দুল িাই পিতাোঃ মৃত িাপলম মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343514 ০১৬১১৬১১৯২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১১ নামোঃ মারজদ পমাল্যা পিতাোঃ মৃত দুরিাি মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343497 ০১৪০৮৩২৯৪৯৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১২ নামোঃ জাপমরুল পিতাোঃ পগালাম রব্বানী লস্কর পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343576 ০১৭৮৩৯৫৮৪৭৮
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৩ নামোঃ মুরাদ মন্ডল পিতাোঃ মৃত নজর আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343505 ০১৭৯৮১৭৭৭৬১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৪ নামোঃ আশরাফুল পিতাোঃ মুরাদ পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343502 ০১৯৩৮১৬২৩৩০
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৫ নামোঃ পরিন পিতাোঃ মৃত আক্কাস আলী পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343605 ০১৭২৬১৭১৫৯৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৬ নামোঃ পিররাজ মন্ডল পিতাোঃ কারশম মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531000099 ০১৮৯২১৯৯৮৫৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৭ নামোঃ আলাউপিন পিতাোঃ মৃত আোঃ িাপলম মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343572 ০১৭৫২১১১৯২৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৮ নামোঃ আলী আকবর পিতাোঃ মৃত আত্তাব মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343541 ০১৭৭৬৫২৮৯২৩
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫১৯ নামোঃ আব্দুর রিমান পিতাোঃ পনজাম উপিন পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531000103 ০১৩১০২৪৮৫৩৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৫২০ নামোঃ বাবর মন্ডল পিতাোঃ মৃত দুরিাি মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343598 ০১৭৩৭৯৭৫৫৮১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২১ নামোঃ আব্দুল িক পিতাোঃ মুরাদ মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343515 ০১৭৫৩৭২৭২১৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২২ নামোঃ রুিচাদ পশখ পিতাোঃ পমরাজ পশখ পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531000159 ০১৭৩৫০৯৬১০৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২৩ নামোঃ ওমর িারুক মন্ডল পিতাোঃ শািাদত মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343607 ০১৭৬৮৮৩৩৯১৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২৪ নামোঃ লুকমান পিতাোঃ পসরাজ পশখ পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531000139 ০১৭৮১৩৯০৪১১
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২৫ নামোঃ কারশম মন্ডল পিতাোঃ মৃত দুরিাি মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343607 ০১৩১৪৫৮২০০৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২৬ জমাোাঃ রুলবনা জমাাঃ ম ালসন মন্ডল মল লা গলৃ নী নবগ্রাম ৩ গরয়েপুি ২০০১৫৫১৯৫৩১০০০১৮৯ ১৭৬৩১৫৬৬৩৬ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৫২৭ নামোঃ আকরাম পিতাোঃ আকামত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531000112 ০১৭২৮২৭১৮৭৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২৮ নামোঃ পমাোঃ আপনচ  পবশ্বাস পিতাোঃ শািাদত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531444619 ০১৭৫৪৬০১২১৫
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫২৯ নামোঃ রাপশদা খাতুন  পমাোঃ সুলতান  মন্ডল পুরুষ গৃপিনী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343409 ০১৭৭৭৪২৭১৮৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩০ নামোঃ  িারভীন পবগম বপদয়ার মন্ডল পুরুষ গৃিনী বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344255 ০১৩১৯৯৯৫৯২৬
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩১ নামোঃ আোঃ রউি পবশ্বাস মৃত বািাদুর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343672 ০১৭৩২৫০৫২৪৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩২
নামোঃ পমাোঃ িাইফুল 

উপিনরশখ
মৃত ইজাল উপিন পশখ পুরুষ কৃষক বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344160 ০১৭৪৩৩৭৫৬৯০

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩৩ নামোঃ  পমাোঃআয়ুব আলী মৃত আপমন উপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343373 ০১৭৫৮১৭১৪৪৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩৪ নামোঃ পমািোঃ আরলয়া পবগম পমাোঃ মান্নান পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519531343844 ০১৮৯৩২১৭৯০৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩৫ না মোঃ  চায়না পবগম পিতা/ স্বামীোঃসাখাওয়াত পুরুষ গৃপির্ী বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519533576670 ০১৮৪৩৮৩৬৩৭৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩৬ নামোঃ পমাোঃমাসুদ পশখ পমাোঃ িরশ আলী পশখ পুরুষ বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344479 ০১৭৪৪১৩৪৫৫৭
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩৭ নামোঃ   পমাোঃলালান পশখ মৃত ইশারত পুরুষ কৃষক বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344288 ০১৯৮৬৬১৩৪২৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৩৮  পমাোঃ আব্দুল মপতন পশখ মাতাোঃ পবদানা পবগম পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531000113 01757-099380
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৫৩৯ নামোঃ   পমাোঃআক্কাস আলী িপববার আলী পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344220 ০১৩০৪৪৯৫১৯৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪০ নামোঃ শ্যামল কুমার পবশ্বাস যতীশ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531343332 ০১৮৭৪৮৮৯৯৮৪
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪১ নামোঃ লহ্মী পবশ্বাস পিতা/ স্বামীোঃঅপজত বারই পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343040 ০১৩১৫০১৩২২৫৯
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪২ নামোঃরমাোঃ িামরিল খন্দকার পিতা/ স্বামীোঃমৃত পকয়ামুপিন পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343182 ০১৭৩৯৯৬৮৯৯২
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৩ নামোঃ   পমাোঃ আলীম খন্দকার
পিতা/ স্বামীোঃরমাোঃ কপরম 

খন্দকার
পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343187 ০১৭৭৬১৪৫৫০১

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৪ নামোঃ পমািাোঃ আ পমনা পবগম পিতা/ স্বামীোঃরমাোঃ আপজত পশখ পুরুষ  গৃপির্ী চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531344286 01757880819
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৫ নামোঃ পমািােদ আল পশখ পিতাোঃ  মৃত পদলবার আলী পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344091 01304479244
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৬ নামোঃ পমাোঃ তুষার  পশখ পিতাোঃ    পমাোঃ শিউপিন পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531445247 01846624675
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৭ নামোঃ  পমাোঃ আরমর আলী পিতাোঃ  মৃত জাদব মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343789 01738737199
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৮ নামোঃ পমাোঃ পলাকমান পময়া পিতাোঃ  মৃত পরাস্তম পময়া পুরুষ কৃষক বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344282 01626974563
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৪৯ নামোঃ  পমাোঃ সুরাি পিারসন   মৃতোঃ আিেদ আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343590 01741967455
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫০ নামোঃ  মরনায়ারা পবগম স্বামীোঃ  মৃত আনসার মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531943860 01755276806
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫১ নামোঃ  পলমা স্বামীোঃ অগ্গাত পুরুষ গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343889 01778100749
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫২ নামোঃ  কৃষ্ণ  পবশ্বাস পিতাোঃ পকতু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531342913 01751638840
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫৩
নামোঃ পমাোঃ মাসাদ আলী 

মন্ডল

পিতাোঃ পমাোঃ পতায়াজ উপিন 

মন্ডল
পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343422 01310918694

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫৪ নামোঃ তারলব পমাল্যা পিতাোঃ পমাজাম খান পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531343845 01827632735
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫৫ নামোঃ পমাোঃ আবুল পশখ পিতাোঃমৃত আব্দুল কপরম পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343179 01319995886
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫৬ নামোঃ পদরজন্দ্রনাথ মজুমদার পিতাোঃ কৃষ্ণিদ মজুমদার পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343294 01764-305946
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৫৫৭ নামোঃ মঞ্জু রানী মন্ডল স্বামীোঃ পবনামাপল মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531342990 01774960139
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫৮ নামোঃ পমাোঃ লপতি পশখ পিতাোঃ পমাোঃ তরমিল পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344264 01790911935
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৫৯ নামোঃ পমাোঃ আকুল পজায়াদ ডার পিতাোঃ মৃত জমারত আলী পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344209 01761751532
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬০
নামোঃ পমাোঃ পগালাম রব্বাপন 

পশখ
পিতাোঃ মৃত আব্দুল পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531444623 017365180307

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬১ নামোঃ পমাোঃ সারিব আলী পশখ পিতাোঃ পমাোঃ রব্বান পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344291 01748350383
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬২ নামোঃ পশবানন্দ পবশ্বাস পিতাোঃ মৃতশ্রীমন্ত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পচন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343039 01315013259
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৩ নামোঃ পমািাোঃ জাপমলা খাতুন
স্বামীোঃ পমাোঃ ওয়ারজদ আলী 

পবশ্বাস
পুরুষ গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343662 01728272978

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৪ নামোঃ পমাোঃ পরজাউল পশখ পিতাোঃ  মৃতোঃ জপলল পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344111 01781390399
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৫ নামোঃ আপবরন পনিা স্বামীোঃ মৃতোঃ মরয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343936 01756388667
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৬ নামোঃ পমাোঃ জাপিদ পশখ পিতাোঃ  তবাররক পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344274 01640329194
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৭ নামোঃ পমাোঃ তমরিল পশখ পিতাোঃ  মৃত বসারত পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344263 017909119354
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৮ নামোঃ পমািাোঃ িাপসনা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ আপতয়ার পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড় উদাস 3 গরয়েপুি 5519531344262 01830394148
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৬৯ নামোঃ  আরনায়ারা পবগম স্বামীোঃ মৃতোঃ আিমত মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী নগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344032 01366334683
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭০
নামোঃ পমাোঃ কারশম আলী 

পশখ
পিতাোঃ পমাোঃ আজম আপল পশখ পুরুষ কৃষক বড়উদাস 3 গরয়েপুি 5519531445246 01306799961

ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭১ নামোঃ সাপকরন পনিা স্বামীোঃ মৃতোঃ পকিমত মন্ডল পুরুষ পভক্ষুক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344006 01728271847
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭২ নামোঃ পমাোঃ নুরুল ইসলাম পিতাোঃ মৃতোঃ পিলাল উপিন মন্ডল পুরুষ অসিায় নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343684 01636971336
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭৩ আব ু াসান মন্ডল দু্জল্লাপ মন্ডল পুরুষ লদ্ন মেরু নবগ্রাম ৩ গরয়েপুি ৫৯৭২১৭৫৩০০ ১৭৫৮০১২৬৫৪ ভগালা   রে েদ টুকু ১৭১১১০৬৪৮৯

২৫৭৪ নামোঃ পগালাম পমাস্তিা পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত ইয়াপসন আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343131 01723734420
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭৫ নামোঃ নুর ইসলাম পিতাোঃ মৃতোঃ িাপলম মুসপি পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531342999 01976988151
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489



২৫৭৬ নামোঃ রুপবয়া পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ শািজািান পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344070 01755326488
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭৭ নামোঃ পমাোঃ জাপিদুল ইসলাম স্বামীোঃ চাঁদ আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344083 01750370060
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭৮ নামোঃ পমাোঃ কপরম মন্ডল পিতাোঃ পমাোঃ আলাউপিন পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344082 01756296894
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৭৯ নামোঃ পমাোঃ কুদ্দুস আলী পিতাোঃ মৃতোঃ মপজবর পমাল্যা পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344010 01781428794
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮০ নামোঃ পমাোঃ নবুয়াত মন্ডর পিতাোঃ মৃতোঃ িজল মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343856 01756604081
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮১ নামোঃরমাোঃ পরজাউল ইসলাম পিতাোঃ পমাোঃ ইবাদত পশখ পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5525703114948 01726067185
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮২ নামোঃরমাোঃ রুস্তুম মন্ডল পিতাোঃ উপজর মন্ডল পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344004 01751737113
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৩ নামোঃ  স্বিন কুমার মণ্ডল পিতাোঃ সরন্তাষ মণ্ডল পুরুষ কৃষক চপণ্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531540926 01799490501
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৪ নামোঃ  সুম্ভ  নাথ সরকার পিতাোঃ মৃত নারান সরকার পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531342946 01752633891
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৫ নামোঃ  জারমনা পবগম স্বামীোঃ  পমাোঃ ইন্তাজ আলী পশখ পুরুষ গৃির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531344015 01759012963
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৬ নামোঃ  পমািাোঃ অঞ্জনা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ রপবউল ইসলাম পুরুষ গৃির্ী নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343449 01721569205
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৭ নামোঃ  পনওয়াজ উপিন পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত বািাদুর পবম্বাস পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343674 01782221018
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৮ নামোঃ খাপদজা খাতুন স্বামীোঃ মপজবর খান পুরুষ কৃষক নবগ্রাম 3 গরয়েপুি 5519531343659 01782221018
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৮৯ নামোঃ  পমাতািার পমািা পিতাোঃ আজািার পমািা পুরুষ কৃষক চপণ্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531000001 01739171245
ভগালা  

ভ ািরেদ(টুকু)
01711-106489

২৫৯০ নামোঃ  পমাোঃ কারিদ পবশ্বাস পিতাোঃ  পমাোঃ পকয়ামপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপণ্ডবর 3 গরয়েপুি 5519531343143 01733555634  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯১ নামোঃ পমাোঃ নজরুল ইসলাম পিতাোঃ মৃতোঃজয়নাল আরবপদন পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 3 গরয়েপুি 5519531344727 01817342839  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯২ নামোঃ পবদানা স্বামীোঃ আপকদুল পুরুষ কৃষক কাপলনগর 3 গরয়েপুি 5519531345100 01917980029  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯৩ নামোঃ পমাোঃ ইসলাম পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ সপরতুিা পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345551 01301213854  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৫৯৪
নামোঃ পমাোঃ নাপসর উপিন 

মন্ডল
পিতাোঃ মৃতোঃ ইন্তাজ মন্ডল পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344815 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯৫ নামোঃ নুরুল ইসলাম পবশ্বাস পিতাোঃ মৃতোঃ আরমাদ আলী পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345633 0178036422  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯৬ নামোঃ পরপজয়া পবগম স্বামীোঃ জপলল পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345888 ০১৮৭৭০৮৯৩৫৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯৭
নামোঃ পমাোঃ আব্দুল কপরম 

পমাল্যা
পিতাোঃ মৃতোঃ ইমান উপিন পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345580 ০১৭৮৯২৫০০৯৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯৮ নামোঃ পমাোঃ পসপিক পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ আকবর পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344774 ০১৭৭১৩৯২৩১৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৫৯৯ নামোঃ ইসলাম পশখ পিতাোঃ মৃতোঃআবুল পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344710 ০১৪০১৯৩৬৮২৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০০ নামোঃ পনকবর আলী পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ ইন্তাজ আলী পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344983 ০১৭৬৬১১৪৭৬১  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০১ নামোঃ সাইফুল সরদার পিতাোঃ বাপরক সরদার পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344852 ০১৭০৫১০২৪৫৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০২ নামোঃ িপমর পমাল্যা পিতাোঃ মৃত ইমানুপিন পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345579 ০১৭৬৩১৬৮৩০৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৩ নামোঃ এলাপচ পবপব স্বামীোঃ তমরিল পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344702 ০১৭৮৭৩৩৯৩৯৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৪ নামোঃ জুরয়ল শাি পিতাোঃ আমজাদ শাি পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345499 ০১৮১৭১৭৯৪৬৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৫ নামোঃ িাপবনা ইয়াসপমন স্বামীোঃ পতািারজ্জল পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী কাপলনগর 4 গরয়েপুি 5519531344628 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৬ নামোঃ  পমাোঃ আকবর মণ্ডল পিতাোঃ মৃত িামাদ মণ্ডল পুরুষ কৃষক চপণ্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345893 ০১৭৮২৫১৭৬৬৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৭ নামোঃ  পমাোঃ পমাজািার পশখ পিতাোঃ মৃত জুলমত পশখ পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344444 01756-995610  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৮ নামোঃ িারুক পমাল্যা পিতাোঃ মুিােদ আলী পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531000043 01749-913359  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬০৯ নামোঃ পসপিক পিতাোঃ মািাতাব পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345487 ০১৭২২১০০২০৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১০ নামোঃ পমাপমন পিতাোঃ পবলাত আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345761 ০১৭৩৫৪২৪৮৯৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১১ পমাোঃ রতন পিতাোঃ মৃত আোঃ মারলক পুরুষ কৃপষ চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 7322142758 01735-426182  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৬১২ নামোঃ বাবুল পিতাোঃ মৃত জপসম পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344725 ০১৭০৪৫৩৩৩৪৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১৩ নামোঃ বাচ্চু পশখ পিতাোঃ মিাত্তাি পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345482 ০১৭০৫৭৩১৩৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১৪ নামোঃ নাপবয়া পবগম স্বামীোঃ আলতাি পমাল্যা পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344931 ০১৭৪৮২৮২৩৮৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১৫ জমাাঃ আয়ুব আলী লবশ্বাসইয়াদ্ আলী লবশ্বাস পুরুষ লদ্ন মেরু চজন্ডখালী ৪ গরয়েপুি ২৮২২১২৫৭৪২ ১৭৪৩৩৫৯৩০১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

২৬১৬ নামোঃ সারিব আলী পিতাোঃ আকমল পমাল্যা পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345918 01843-941992  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১৭ নামোঃ পজাস্না পিতাোঃ মৃত এপকন আলী পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344933 ০১৭৪৮১৪৪৪২৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১৮ নামোঃ আয়ুব আলী পিতাোঃ মৃত আইনুপিন পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345093 ০১৭৮৮৫৫৫৬৮৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬১৯ নামোঃিাঞ্জাব আলী পিতাোঃ মৃত মকরিদ পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345557 ০১৯২৯০৬৩৩৯৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২০ নামোঃ লালন পশখ পিতাোঃ রমজান পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345598 ০১৭২৭৮১৫৯০৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২১ নামোঃ চুমপক পবগম স্বামীোঃ জামাল পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344993 ০১৭৭১৫৯৩৭৪৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২২ নামোঃ পিয়াম পশখ পিতাোঃ মৃত বাবর আলী পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344940 ০১৭৮৫০৬০৪১৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৩ নামোঃ নবাব পিতাোঃ পিপকর পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344984 ০১৩১১৭৩৪৯০৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৪ নামোঃ ইসরাপিল পিতাোঃ নুরুল ইসলাম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531000109 ০১৭৯৪১১৪৩০৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৫ নামোঃ সািাবুপিন পিতাোঃ মৃত চাদ আলী পজায়ািার পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345589 ০১৯২৩৩৯৫৮৮২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৬ নামোঃ সারিব আলী পিতাোঃ পমািােদ আলী পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345901 ০১৭৯৭৮৩৭৫৫৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৭ নামোঃ বজলুর রিমান পিতাোঃ মৃত জয়নাল আরবপদন পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531673810 ০১৭৩৮১৪৩৩৬৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৮ নামোঃ সুজন খান পিতাোঃ আিমত খান পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345875 ০১৩১৯৯৯৪০৫১  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬২৯ নামোঃ আশরাফুল পিতাোঃ মৃত আলী িায়দার পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345439 ০১৯২১৯৪৪৫২৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৩০ পমাোঃ রারজদুল পিতাোঃ মৃত তকব্বর পশখ পুরুষ কৃপষ চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 4172072557 ০১৮২৮২৯৮৬৪২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৬৩১ নামোঃ রপবউল পিতাোঃ সাখাওয়াত পিারসন পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345465 ০১৯৬৫৮৪৯৯৩৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৩২ জমাাঃ বাচ্চু মলল্লক আত্তাপ মলল্লক পুরুষ লদ্ন মেরু চজন্ডখালী ৪ গরয়েপুি ১৯২২১১৩৩৫০ ১৭৭৭২৩৬৯৭০  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

২৬৩৩ লললপ সালাম লবশ্বাস মল লা গলৃ নী চজন্ডখালী ৪ গরয়েপুি ৫৫০৮৪১৪৬১১ ১৯৩৬৮৭৪৩১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

২৬৩৪ নামোঃ আপকদুল পিতাোঃ লপতি খা পুরুষ কৃষক কাপলনগর 4 গরয়েপুি 5519531000001 ০১৭৪৩৪০০৬১৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৩৫ নামোঃ নবুয়াত পমািা পিতাোঃ জ্ঞান উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345773 ০১৭৬০১৪০৭২১  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৩৬ জমাাঃ তসললম জেখ জমাাঃ আফোর জেখ পুরুষ লদ্ন মেরু চজন্ডখালী ৪ গরয়েপুি ৪১৭২১১৬৪০৪ ১৮১৯৭৯৯১২৩  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

২৬৩৭ নামোঃ শুকুর আলী পিতাোঃ মৃত ইন্তাজ পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345139 ০১৭৯০৮৫৫১০৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৩৮ নামোঃ পরভা পিতাোঃ আোঃ রপিম মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531000019 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৩৯ নামোঃ িারয়দুর রিমান পিতাোঃ মপজবুর রিমান পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345115 ০১৭৫৩৪৬২৭৬২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪০ নামোঃ জপমর উপিন পিতাোঃ মৃত আনার উপিন পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345906 ০১৮৭৫৬৬৯৪০৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪১ পমাোঃ আরব আলী পিতাোঃ জ্ঞান উপিন পুরুষ কৃপষ চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 2372120788 ০১৪০৬২৬৫৪১৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪২ নামোঃ রুিল পমাল্যা পিতাোঃ আব্দুল কপরম পমাল্যা পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345588 ০১৮২৬৭৬৪৭০০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৩ নামোঃ পরজাউল পিতাোঃ কপরম পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344751 ০১৭৮৬০০৮৫১০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৪ নামোঃ চন্নু পশখ পিতাোঃ মকরিদ শাি পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531345737 ০১৯৯৪১৯৮৮৫২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৫ নামোঃ ইপিস শাি পিতাোঃ ইসলাম শাি পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531000001 ০১৭৭৭১৮০৩০৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৬ নামোঃ রপশদ খান পিতাোঃ মৃত আপদল উপিন খান পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344683 ০১৭৬৭২১৪৮০৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৭ নামোঃ নবাব আলী পিতাোঃ মৃত ইন্তাজ মন্ডল পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344907 ০১৭৮৬৭৭৭৮৮৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৮ নামোঃ বপদয়ার পিতাোঃ আকবর আলী পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344675 01739-222385  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৪৯ নামোঃ িপরদ পিতাোঃ পসপিক পমাল্যা পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344708 ০১৯৭১০০৮০০৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫০ নামোঃ আবু বক্কার পিতাোঃ এলাপি পশখ পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531344768 ০১৭৩৬৭৯৮২৪৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৬৫১ নামোঃ শপিদুল পিতাোঃ কাওিার শপরি পুরুষ কৃষক চন্ডীখালী 4 গরয়েপুি 5519531445116 01771-306165  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫২ নামোঃ আরবদ পশখ পিতাোঃ জির আলী পুরুষ কৃষক     চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 2617239801490 ০১৩০২৮৫০৫০৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৩ নামোঃ আপিয়া পবগম স্বামীোঃ ইসলাম পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345424 ০১৯৫৫৪৮৩২৪৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৪ নামোঃ িরলমান পিতাোঃ মৃত ইন্তাজ পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344961 ০১৭৯৪৫২৯৫৮৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৫ নামোঃ মাপনক মন্ডল পিতাোঃ করম আলী পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344302 ০১৭০৩৭২৩৪৪৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৬ নামোঃ শ্যামল বকশী পিতাোঃ পনধু ভুষর্ পুরুষ কৃষক িারকালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344672 ০১৭৫৪৬৭৬৭১১  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৭ নামোঃ পবশ্বনাথ অপিকারী পিতাোঃ মৃত শরত চন্দ্র অপিকারী পুরুষ কৃষক িারকালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344671 ০১৩১৫০১২৯৬৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৮ নামোঃ পজাত্স্স্না রানী স্বামীোঃ পবপুল অপিকারী পুরুষ কৃষক িারকালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344620 ০১৭৩৮২২৩৬৫৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৫৯ নামোঃ রামরগািাল পিতাোঃ মৃত প্রফুি পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িারকালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344642 ০১৭০৩৪১১৫১৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬০ নামোঃ পজাত্স্স্না রানী স্বামীোঃ শাপন্তরাম পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী িারকালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344623 ০১৭৪৬৬৬৩৭৮৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬১ নামোঃ পলাকমান পশখ পিতাোঃ মৃত ইয়ার উপিন পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344551 ০১৯৯৮১১২৭৫৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬২ নামোঃ পতারাব আলী পিতাোঃ ইবাদত পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531000101 ০১৭৫৩৮২৭৩৩৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬৩ নামোঃ শাপিদুল জদ ডার পিতাোঃ মৃত পবপনরপিন জদ ডার পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344518 ০১৭৯৪৯৭৬৫৯০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬৪ নামোঃ আপিয়া পবগম স্বামীোঃ পকাররশ আলী পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344489 ০১৭৩৪৭৩০০৪৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬৫ নামোঃ রতন আলী পিতাোঃ আকমল আলী খান পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344647 ০১৯৩৪৫১৮১৭৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬৬ নামোঃ কারদর পশখ পিতাোঃ মৃত জুলমত পশখ পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344529 ০১৮১৮৮০৩২০৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬৭ নামোঃ তায়জাল পমাল্যা পিতাোঃ মৃত পখাররশদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক কালীনগর 4 গরয়েপুি 5519531344424 ০১৭১৮৭৫৪৬২০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৬৮ পমাোঃ এরশাদ পিতাোঃ পমাোঃ জািাঙ্গীর পুরুষ কৃপষ চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344897 ০১৭৪৯৩২৫৪৪৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৬৬৯ নামোঃ পমরাজ পশখ পিতাোঃ গফুর পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531000169 ০১৭১৮৫৯৪৫৬০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭০ সপজরন জোঃ মৃত মািব আলী পুরুষ গৃপিনী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 3272114046 ০১৭১৮৫৯৪৫৬০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭১ পমাোঃ পমরাজ পশখ পিতাোঃ পমাোঃ কওিার পশখ পুরুষ কৃপষ চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 8672212449 ০১৭৭১৬৫১৫৪৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭২ নামোঃ করমলা পবগম স্বামীোঃ মপনরুল পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345018 ০১৭৬০১৮৮৬৬০  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৩ নামোঃ নুরজািান পিতাোঃ মৃত এপকন পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345892 ০১৭৪৮১৪৪৪২৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৪ নামোঃ পসপলনা পবগম স্বামীোঃ রপিকুল পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531445026 ০১৭৯০৩০৯৭২৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৫ নামোঃ পজাত্স্স্না  পবগম স্বামীোঃ সাগর পশখ পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344805 ০১৭৪৯৩৪৪৪৩৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৬ নামোঃ মপসউর রিমান পিতাোঃ মসরলম উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345388 ০১৭২৭৬৪৯৫৬১  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৭ নামোঃ বুিই পমাল্যা পিতাোঃ মৃত গাপরশ উিা পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345108 ০১৮৯৩১৯২৬২৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৮ নামোঃ ময়না পবগম স্বামীোঃ মৃত মপনরুপিন পশখ পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345039 ০১৮৫২৬৯৩৮৭৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৭৯ নামোঃ পটাগর শাি পিতাোঃ পদদার শাি পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345071 ০১৭৫৪৩২০২৫৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮০ নামোঃ আরনায়ার পিারসন পিতাোঃ মৃত আকবর পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345520 ০১৭৪২৬৪৮৭৯৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮১ পমািাোঃ লাল মপত পিতাোঃ মৃত গাপরশউিা পুরুষ গৃপিনী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345113 ০১৭৮৯৬৭৭৩৩৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮২ নামোঃ ইউনুস পিতাোঃ িারনি পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531000016 ০১৭৪৮১৫৪৯৯৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮৩ নামোঃ কুলছুম পবপব স্বামীোঃ আজাদ পশখ পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345393 ০১৭৬৭৬৮৭২৫৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮৪ নামোঃ সালমা পবগম স্বামীোঃ মৃত আিিার উপিন পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345074 ০১৭৮০৩০৫২০৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮৫ নামোঃ মনরজর আলী পিতাোঃ মৃত করবদ আলী পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345899 ০১৯৪৮১১৪০৪২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮৬ নামোঃ িাপবনা পবগম স্বামীোঃ পজল্লুর রিমান পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344699 ০১৮৩৬৭৭৯৭২৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৬৮৭ নামোঃ ফুলজান পনিা স্বামীোঃ আরবদ আলী পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344917 ০১৭৯১১৩৭৪৪৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮৮ নামোঃ জরবদা পবগম স্বামীোঃ বাপরক সরদার পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344886 ০১৩১৫৫৯২৮৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৮৯ নামোঃ রতন পজায়ািার
পিতাোঃ মৃত পকয়ামুপিন 

পজায়ািার
পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345612 ০১৭৯০১৬৬২৩২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯০ নামোঃ পবউটি পিতাোঃ পশখ িরয়জুপিন পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345909 ০১৭৫৫৪১০১১৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯১ নামোঃ প্রভাপত পবগম স্বামীোঃ মৃত িানারুপিন পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345927 ০১৮৪৩৯৯৮৩৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯২ নামোঃ আপমরুল পিতাোঃ আরবদ আলী পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344919 ০১৭৯১১৩৭৪৪৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৩ পমাোঃ আবু কালাম পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ নজর আলী পমাল্যা পুরুষ কৃপষ চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531445382 ০১৭৪৪৫৬৮৮৮৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৪ নামোঃ পনিাল পমাল্যা পিতাোঃ মৃত তাইজান পমাল্যা পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344713 ০১৭২৬৫৪৩৭৭৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৫ নামোঃ রাসুল সদ ডার পিতাোঃ বাররক সদ ডার পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531000060 ০১৩৫৫৪৯২৮৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৬ নামোঃ সারিব আলী পিতাোঃ মৃত ইন্তাজ মপিক পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531445363 ০১৭৩৯৬৮৪০৬৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৭ নামোঃ সুনারুল পিতাোঃ আকামত পমাল্যা পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 55195314444779 ০১৭২৮৬২৮১৬৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৮ নামোঃ শপরফুল পিতাোঃ পতািারজ্জল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345820 ০১৭৪৮১৭১৭০৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৬৯৯ নামোঃ কপবর শাি পিতাোঃ লপতি শাি পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345921 ০১৭৭২০৪৫৯৪৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০০ নামোঃ সারমলা স্বামীোঃ রজব আলী পুরুষ গৃপির্ী চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344988 ০১৩০০৭২৬৫০১  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০১ নামোঃ শামসুল পিতাোঃ আোঃ লপতি পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531345447 ০১৭৭৮৫৮৫৩০৬  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০২ নামোঃ তাপরকুল পিতাোঃ িপরদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531445126 ০১৭৩৮৭১৯৫৩৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০৩ জমাাঃ রালেদু্ল ইসলাম েওকত লস্কর পুরুষ লদ্ন মেরু সরদ্ার কাললনগর৪ গরয়েপুি ৩৩০২৫৬৪৮৬৩ ১৭৭৮৭৯০১৪৪  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

২৭০৪ নামোঃ মািাতাব পশখ পিতাোঃ মৃত আোঃ জব্বার পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344593 ০১৭৯৭০৬৩২৮৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০৫ নামোঃ মাপনক পিতাোঃ নাপসর উপিন পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344484 ০১৭৫৪১১৫১৯৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



২৭০৬ নামোঃ করমলা পবগম পিতাোঃ লুত্স্ির রিমান জদ ডার পুরুষ কৃষক কাপলনগর 4 গরয়েপুি 5519531344512 ০১৭৭৩৬৩৭৮২৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০৭ পমাোঃ আপমরুল পিতাোঃ পিপিক পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ কাপলনগর 4 গরয়েপুি 5519531344346 ০১৩১৯৯৪৮২৬৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০৮ নামোঃ িরলমান জদ ডার পিতাোঃ আবু তারলব জদ ডার পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344501 ০১৮৫০০৮১৯৩৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭০৯ নামোঃ নজরুল ইসলাম পিতাোঃ আব্দুল কারদর পশখ পুরুষ কৃষক চপন্ডখালী 4 গরয়েপুি 5519531344561 ০১৭৫২১০৯০১৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

২৭১০ নামোঃ পনম ডল কুমার নন্দী পিতাোঃ মৃত ননীরগািাল নন্দী পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346961 ০১৭১৫৮৫০৪৫৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১১ নামোঃ সদর আলী পিতাোঃ মৃত সসয়দ আলী পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346689 ০১৯২৯১৯৯৬৭৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১২ নামোঃ সামরিল আলী পিতাোঃ মৃত পবলারয়ত পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347152 ০১৮১১৩৬৭৭৪৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৩ নামোঃ ওসমান পিতাোঃ পতািারজ্জল পিারসন পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347152 ০১৮৬৭২৯৪৭৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৪ নামোঃ জারমনা পিতাোঃ কপরম পশখ পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347206 ০১৯৫২৪৬৯৮৯৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৫ নামোঃিাপববা পবগম স্বামীোঃমৃত সরবদ আলী পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346816 ০১৭৮৫৭২৩৬৮৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৬ নামোঃ পরজাউল পিতাোঃ ইপিস আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531445179 ০১৭৯৮০৮৩৮৫৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৭ নামোঃ মুক্তাপদর রিমান পিতাোঃ মৃত খারলক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 1591017008113 ০১৮৪১৩৬৪৭১২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৮ নামোঃ িাপলমা স্বামীোঃ আোঃ রপশদ পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531000097 ০১৮৭৭০৮৮৪২২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭১৯ নামোঃ রুপবয়া স্বামীোঃ আপমরুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346796 01952-104532 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২০ নামোঃ পিারসন আলী পিতাোঃ মৃত আপজম উপিন পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346783 ০১৭৭৯৬০৯৭১২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২১ নামোঃ পমাোঃ নজরুল ইসলাম পিতাোঃ মৃত আকামত আলী পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346736 ০১৮৭২২৮৬০০৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২২ নামোঃ িাপবনা স্বামীোঃ আয়ুব আলী পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346893 ০১৭২৮৭৮৮২৪৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৩ নামোঃতারমসা পবগম পিতাোঃ ইউনুি আলী পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346903 ০১৭১৪৩০৪০৩৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৪ নামোঃ পরাপজ খাতুন স্বামীোঃ বপশর উপিন পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346887 ০১৯০৯১৩৫৮২৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৫ নামোঃ িপরমল দাস পিতাোঃ মৃত অপনল চন্দ্র পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347023 ০১৮৩৮৯২২৯৫১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৬ নামোঃ অরশাক দাস পিতাোঃ মৃত অমুল্য দাস পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347003 ০১৩১১৬৬১০১৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৭ নামোঃ িযরত আলী পিতাোঃ মৃত আপলম উপিন পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347138 ০১৭৫৮৫৮৬১৩৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৮ নামোঃমাপনক পিতাোঃ কালাম পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347050 ০১৭৮০৯৭১৭৮৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭২৯ নামোঃ রিমত পমাল্যা পিতাোঃ মৃত িটিক পমাল্যা পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347057 01780-971783 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩০ নামোঃ পসাবান পমাল্যা পিতাোঃ আরলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531000045 01761-285718 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩১ নামোঃ মাখন মন্ডল পিতাোঃ আকবর মন্ডল পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531000187 01744134087 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩২ নামোঃ আবু সাইদ পিতাোঃ িামরিল পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347065 01756-388722 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩৩ নামোঃ পশমুল বসু পিতাোঃ প্রার্ পগািাল বসু পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347142 01765771290 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩৪ নামোঃ মুক্তার পিতাোঃ মৃত সারদক খা পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531351524 01314807381 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৭৩৫ নামোঃ নাজমা পবগম স্বামীোঃ নাপসর পমাল্যা পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531000015 01736785724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩৬ নামোঃ সপঞ্জত পমাল্যা পিতাোঃ মৃত পকরন চন্দ্র পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347025 01786757157 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩৭ নামোঃ সপিদ পশখ পিতাোঃ পমাক্তার িপকর পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346249 01943575435 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩৮ নামোঃ কপরম পশখ পিতাোঃ মৃত আপিল উপিন পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347106 01736785724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৩৯ তুষার চক্রবতী পিতাোঃ মৃত পবজয় চক্রবতী পুরুষ কৃপষ মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347004 01306034236 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪০ নামোঃ পকাবাদ আলী পিতাোঃ মৃত জব্বার পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347212 01757846657 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪১ নামোঃ পমাশারি পশখ পিতাোঃ পমাকারিস পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347109 01723219068 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪২ নামোঃ সারিব পশখ পিতাোঃ িামরিল পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347123 01739836501 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৩ নামোঃ িারতমা স্বামীোঃ পনকবর পশখ পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346459 01941401574 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৪ নামোঃ িাঞ্জাব আলী পিতাোঃ মৃত জব্বার পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346000 01781559953 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৫ নামোঃ সালমা স্বামীোঃ ইয়াকুব আলী পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346587 01628410830 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৬ নামোঃ িারলিা স্বামীোঃ সারদক আলী পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 55195313462 01792579050 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৭ নামোঃ মপনরা খাতুন পিতাোঃ পমরাজুল পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 551953 01754566345 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৮ পমাোঃ পসরাজ পশখ পিতাোঃ মৃত আরশাদ আলী পুরুষ কৃপষ চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346277 01773427208 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৪৯ নামোঃ পমলন পিতাোঃ    মুপজবর পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531000194 01749-916636 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫০ নামোঃ মপনরুল পিতাোঃ ইিাক পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531017211 01878-487077 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫১ নামোঃ আপলমুপিন পিতাোঃ তপু পশখ পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346589 01798135220 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫২ নামোঃ িারমদ পিতাোঃ িটিক পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531345971 01319461193 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৩ নামোঃ পগালাম পমাস্তিা পিতাোঃ মপজবর পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346582 01705149202 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৪ নামোঃ িাপমদা পবগম স্বামীোঃ মারিম পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346329 01725139328 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৫ নামোঃ ইমান উপিন পিতাোঃ মৃত িপকর মামুদ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346210 01939925423 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৬ নামোঃ মুন্তাজ পিতাোঃ মৃত মনছুর পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346664 01842510423 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৭ নামোঃ মামুদ আলী পিতাোঃ িটিক পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531345963 01720194933 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৮ নামোঃ নারয়ব আলী পিতাোঃ আরবর আলী পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346645 01720194933 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৫৯ নামোঃ পশমুল পিতাোঃ আপতক পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 55195311000003 01915371474 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬০ নামোঃ নাপসরুল পিতাোঃ সারদক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346240 01999716142 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬১ নামোঃশাপিন পিতাোঃ পকতাবপি পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346213 01792579050 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬২ নামোঃ পবিাল পিতাোঃ পরাস্তম পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531000085 01948048032 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬৩ নামোঃ উষা রানী স্বামীোঃমৃত সনপজত্ কুমার পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531000002 01728953953 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬৪ নামোঃ িপরমল কুমার সরকার পিতাোঃ মৃত রামিদ সরকার পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346422 01740370186 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬৫ নামোঃ কাপতডক চন্দ্র পিতাোঃ মৃত পগাকুলচন্দ্র মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346321 01763887773 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬৬ নামোঃ জাপিদুল পিতাোঃ মৃত সামাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346401 01636997149 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৭৬৭ নামোঃ পবষ্ণুিদ পিতাোঃ মৃত রামিদ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346385 01747009838 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬৮ নামোঃ প্রশান্ত কুমার সরকার পিতাোঃ মৃত পবরশ্বসর সরকার পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346392 01875572507 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৬৯ জসা াগী লকজোন মন্ডল মল লা গলৃ নী চতুলরয়া ৫ গরয়েপুি ৪৬২১০২৪৩০৮ ১৭৭৯৩০৯০৮৪ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৭৭০ নামোঃ সুন্দরী রানী স্বামীোঃ আনন্দ মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346551 01796763790 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭১ নামোঃ মকুল কুমার মন্ডল পিতাোঃ মৃত মন্টু মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346343 01758694563 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭২ নামোঃ মারলকা স্বামীোঃ মৃত মারিম পশখ পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531347728 01738005927 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৩ নামোঃ নারুরগািাল প াষ পিতাোঃ মরনারঞ্জন প াষ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346473 01964859477 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৪ নামোঃ খারলক মন্ডল পিতাোঃ ইসলাম মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346203 01786395587 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৫ নামোঃ পিকুল পিতাোঃ নুরুল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346013 01753462195 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৬ নামোঃ মজনু পিতাোঃ দপললুপিন পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346636 01986299735 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৭ নামোঃ ইপিস পিতাোঃ বািাদুর পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346048 01791771745 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৮ নামোঃইপিস মন্ডল পিতাোঃ সারকন মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346526 01400983040 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৭৯ নামোঃ রপিকুল পিতাোঃ মকরিদ আলী পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346631 01954095214 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮০ নামোঃ আপজজ পিতাোঃ মৃত চাঁদ আলী পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346644 01704234736 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮১ নামোঃ বকুল পিতাোঃ মৃত িরয়জুপিন পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531345958 01703443949 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮২ নামোঃ সাইফুল ইসলাম পিতাোঃ মসরলম পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531347724 01756692338 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৩ নামোঃ িাপবজার পিতাোঃ সারলম মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346184 01920870411 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৪ নামোঃ িান্নান লস্কর পিতাোঃ ইউনুস লস্কর পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি ৫৫১৯৫৩১৩৪৬১ ১৩ 01993580304 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৫ নামোঃ ইিাক মীর পিতাোঃ মৃত জারকর আলী পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346497 01893257784 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৬ নামোঃ জামাল পিতাোঃ মৃত পখাররশদ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346022 01782981310 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৭ নামোঃ আকমাল পশখ পিতাোঃ আবু বক্কার পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346032 01772045053 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৮ নামোঃ পগালাম িারুক পিতাোঃ পনয়ামত খান পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531000005 01754786174 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৮৯ নামোঃ রারিন পশখ পিতাোঃ মৃত সির আলী পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346200 01301393397 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯০ নামোঃ প্রশান্ত কুমার পিতাোঃ মৃত ননী পগািাল পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346485 01748-501821 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯১ নামোঃ অনন্ত কুমার পিতাোঃ মৃত গঙ্গািদ প াষ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346622 01735-339251 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯২ নামোঃ নুর পমািােদ পিতাোঃ আলী আকবর পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346529 01827-193302 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯৩ নামোঃ তপিরন পনিা স্বামীোঃ মপজবর পশখ পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346603 01751756513 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯৪ নামোঃ সারজদা স্বামীোঃ বাচ্চু পময়া পুরুষ গৃপির্ী চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346189 01907037214 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯৫ নামোঃ রপিম পশখ পিতাোঃ মপজবর পশখ পুরুষ কৃষক চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346602 01784517925 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯৬
নামোঃ পমািাোঃ নুরজািান 

পবগম

স্বামীোঃ পমাোঃ সাররায়ার পিারসন 

মন্ডল
পুরুষ গৃপির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346935 01628643745 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯৭ নামোঃ পমাোঃ বাচ্চু আলী পশখ পিতাোঃ পমাোঃ পিারসন আলী পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531445186 01981974706 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৭৯৮ নামোঃ পমাোঃ নুরুল ইসলাম খান পিতাোঃ মৃতোঃ আকামত আলী খান পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346738 01862572141 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৭৯৯
 নামোঃ পমাোঃ আিজাল 

পিারসন পশখ
পিতাোঃ পমাোঃ মাপিম উপিন পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346853 01851793052 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০০
নামোঃ পমাোঃ সরলমান আলী 

মন্ডল
পিতাোঃ পমাোঃ সদর আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346824 01837044842 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০১ নামোঃ পমাোঃ সারদক পশখ পিতাোঃ পমাোঃ িামরিল পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347118 01992234816 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০২ নামোঃ উত্তম পশকদার পিতাোঃ পমপির পশকদার পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346985 01743-550504 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৩ নামোঃ পমাোঃ পমাক্তার পিারসন পিতাোঃ মৃতোঃ তকব্বর আলী পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346875 01724118724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৪
নামোঃ পমাোঃ পরয়াজুল ইসলাম 

পশখ
পিতাোঃ মৃতোঃনুরুল ইসলাম পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346838 01764741191 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৫ নামোঃ পমাোঃ আোঃ মপজদ পশখ পিতাোঃ পমাোঃ আোঃ আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531445193 01903871041 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৬ নামোঃ পমািাোঃ িাপসনা পিতাোঃ পমাোঃ কাইউম পুরুষ গৃপির্ী চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346101 01743359253 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৭ নামোঃ পমািাোঃ রপিমা পবগম স্বামীোঃ আিাদ পশখ পুরুষ গৃপির্ী চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531345968 01834403658 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৮ নামোঃ পনমাই চন্দ্র রািা পিতাোঃ মৃতোঃ যদুনাথ রািা পুরুষ কৃষক চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346313 01311940793 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮০৯ নামোঃ িররশ কুমার মন্ডল পিতাোঃ কাপতডক চন্দ্র মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346427 01310383035 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১০ িারুক পশখ পিতাোঃ মারিম পশখ পুরুষ কৃপষ চতুপরয়া 5 গরয়েপুি 5519531346333 01782568723 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১১ নামোঃরমাোঃ পকতাবপদ পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ আপিলুিপন পশখ পুরুষ কৃষক চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346468 01755890234 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১২ নামোঃ বুলবুপল নািার পবগম স্বামীোঃ িান্নু মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346517 01925430834 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৩ নামোঃ পমাকারিস মন্ডল পিতাোঃ মৃতোঃ পসানালী মন্ডল পুরুষ কৃষক চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346446 01993580873 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৪ নামোঃ পিারসন পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ রিমান পশখ পুরুষ কৃষক চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531346586 01799722262 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৫ নামোঃ আিমা পবগম স্বামীোঃ এস এম পলয়াকত আলী পুরুষ গৃপির্ী চতুপড়য়া 5 গরয়েপুি 5519531347743 01722-880299 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৬ নামোঃ িারলিা পিতাোঃ িাররজ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346567 িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৭ নামোঃ  প্রদুযৎ কুমার িাল পিতাোঃ মৃত প্রফুি িাল পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347027 01752916511 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৮ নামোঃ  নজরুল পিতাোঃ িজলুর রিমান পুরুষ কৃষক মশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531000007 01714304035 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮১৯ নামোঃ  পমাোঃ উসমান পমািা পিতাোঃ পমাোঃ ইসলাম পমািা পুরুষ কৃষক মশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347039 01753688175 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২০
নামোঃ  পমাোঃ তরক্কল আলী 

মন্ডল
পিতাোঃ মৃত িারমদ আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক মশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531347180 01764204441 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৮২১  আসাদুজাোন আসাদ পিতাোঃ মৃত তকব্বর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346686 01732-383122 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২২
নামোঃ পমাোঃ আোঃ মপজদ 

পবশ্বাস

পিতাোঃ মৃত তকব্বর পিারসন 

পবশ্বাস
পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346877 01724-117824 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৩ নামোঃ পমািাোঃ মালঞ্চ পবপব স্বামীোঃ  পমাোঃ আোঃ গপন মণ্ডল পুরুষ  গৃির্ী মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346897 01870715463 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৪
নামোঃ  পমাোঃ আোঃ রউি 

পবশ্বাস
পিতাোঃ পমাোঃ নজরুল ইসলাম পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531445102 01748795175 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৫
নামোঃ পমাোঃ উজ্জল আলী 

মণ্ডল
পিতাোঃ পমাোঃ আনসার আলী মণ্ডল পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346818 িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৬ নামোঃ  পমাোঃ বািারুল ইসলাম পিতাোঃ পমাোঃ পতাবারক মণ্ডল পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531445090 01703022111 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৭
নামোঃ  পমাোঃ আকুল আলী 

পশখ
পিতাোঃ পমাোঃ আোঃ কপরম পশখ পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346867 01734496024 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৮ পমাোঃ পসয়াব আলী খান পিতাোঃ পমাোঃ আোঃ জপলল খান পুরুষ কৃপষ মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 551953131445178 01727807244 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮২৯ নামোঃ  িলক পশকদার পিতাোঃ মৃত মন্মথনাথ পশকদার পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 5 গরয়েপুি 5519531346990 01753727201 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩০ নামোঃ কুটিরন পনিা স্বামীোঃ ইব্রাপিম পশখ পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348408 01716850371 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩১ নামোঃ পমাোঃ পমরির লস্কর পিতাোঃ মৃত পকসমত আলী পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348062 01879252039 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩২ নামোঃ পমাোঃ ইপিস আলী পিতাোঃ পমাোঃ আলাউপিন পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348186 01641047704 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩৩ জমাোাঃ  ালমদ্া খাতুন জমাাঃ রলফক মনু্সী মল লা গলৃ নী োলবনগর ৬ গরয়েপুি ১৯৭২৫৫১৯৫৩১৩৪৮০৪১ ১৮৬২৯৪৮৮৯০ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৮৩৪ নামোঃ পমাোঃ পরজাউল পময়া পিতাোঃ মৃত বাপরক পময়া পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348052 01723226886 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩৫ নামোঃ পমাোঃ কামরুল পমাল্যা পিতাোঃ মৃত কালাম পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348423 01317593881 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩৬ নামোঃ পমাোঃ মান্নান পশখ পিতাোঃ মৃত মসরলম পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348418 01778127784 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩৭ নামোঃ পমা ইব্রাপিম পবশ্বাস পিতাোঃ পমা আবুল মারলক পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348138 01946909353 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩৮ নামোঃ  পমািাোঃ বপবতা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ নাপির পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347313 01758739927 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৩৯ নামোঃ রাপজয়া পবগম স্বামীোঃ আোঃ কুদ্দুস পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348290 01910-632385 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪০ নামোঃ পরারকয়া পবগম স্বামীোঃ আবু আিরেদ পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348339 0195503322 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪১ নামোঃ পমাোঃ মপনরুল ইসলাম পিতাোঃ পমাোঃ মপসয়ার রিমান পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348427 01763450287 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪২ নামোঃ পমাোঃ আলমপগর পবশ্বাস পিতাোঃ মজনু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348316 01817374876 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪৩ নামোঃ পমাোঃ মাসুদ রানা পিতাোঃ মৃত নওরশর কাপজ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348328 01636265606 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৮৪৪ নামোঃ পমাোঃ সাইফুল পমাল্যা পিতাোঃ মৃত কামাল উপিন পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347698 01740769282 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪৫ নামোঃ সপখনা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ মপমন পশখ পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347621 01995015568 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪৬ নামোঃ পমাোঃ িারুক মন্ডল পিতাোঃ মৃত মরনািার মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347355 01966961797 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪৭ নামোঃ পমাোঃ আরনায়ার পবশ্বাস পিতাোঃ পমাোঃ জপলল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347482 01972502532 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪৮ নামোঃ পমাোঃ শািাবপিন খান পিতাোঃ পমাোঃ আলতাব খান পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348111 01402715488 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৪৯
নামোঃ পমাোঃ আপজজ আলী 

পবশ্বাস
পিতাোঃ পমাোঃ লালচাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531444512 01704502578 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫০ নামোঃ পমাোঃ শপিদুল পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ তিারজ্জল পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531444937 01958923520 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫১ নামোঃ পমাোঃ মুজাম পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ গরয়জুপিন পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348397 01950420774 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫২ নামোঃ পমাোঃ আক্তার পময়া পিতাোঃ মৃত চুন্নু পময়া পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531444519 01620971096 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৩ নামোঃ পমাোঃ কামরুল পবশ্বাস পিতাোঃ পমাোঃ এয়াকুব আলী পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347468 01737039974 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৪ নামোঃ পমাোঃ ওয়াসীম ইসলাম পিতাোঃ পমা রজব পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347701 ০১৭৯৭০৬৩২৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৫ নামোঃ পমাোঃ পগালাম পমাস্তিা পিতাোঃ আরবদ আলী পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347488 ০১৭৫৪১১৫১৯৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৬ নামোঃ  পনয়ামত আলী পিতাোঃ সুরত পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531000028 ০১৭৭৩৬৩৭৮২৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৭ পমাোঃপমজান লস্কর মৃত-পমরাজ লস্কর পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 20045519531000300 ০১৩১৯৯৪৮২৬৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৮ নামোঃ পমাোঃ পসপলম পমাল্যা পিতাোঃ মৃত কামাল উপিন পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347695 ০১৮৫০০৮১৯৩৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৫৯ নামোঃ পশউলী আক্তার স্বামীোঃ বাদশা পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 19872627205000200 ০১৭৫২১০৯০১৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬০ নামোঃ পমাোঃ জািাঙ্গীর পময়া পিতাোঃ পমাোঃ মজনু পময়া পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348040 ০১৭১৫৮৫০৪৫৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬১ নামোঃ পমািাোঃ কাজল পরখা স্বামীোঃ পমাোঃ জাপমর পশখ পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347240 ০১৯২৯১৯৯৬৭৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬২ নামোঃ মারজদা পবগম স্বামীোঃ মৃত পগালাম পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347567 ০১৮১১৩৬৭৭৪৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬৩ নামোঃ িারলিা পবগম স্বামীোঃ মৃত আজগার পশখ পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347565 ০১৮৬৭২৯৪৭৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬৪ নামোঃ পমাোঃ আনিার মন্ডল পিতাোঃ মৃত জয়নাল মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347551 ০১৯৫২৪৬৯৮৯৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬৫ নামোঃ পমাোঃ জজ আলী পশখ পিতাোঃ পমাোঃ িাঞ্জাব আলী পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347833 ০১৭৮৫৭২৩৬৮৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬৬ নামোঃ পচত্ত রঞ্জন মন্ডল পিতাোঃ পবজয় মন্ডল পুরুষ কৃষক পততুলবাপড়য়া 6 গরয়েপুি 55195313484451 ০১৭৯৮০৮৩৮৫৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬৭ নামোঃ অমল কুমার মন্ডল পিতাোঃ পবন্দাবন মন্ডল পুরুষ কৃষক পততুলবাপড়য়া 6 গরয়েপুি 5519531445298 ০১৮৪১৩৬৪৭১২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৬৮ নামোঃ পদরনাবন্ধু মন্ডল পিতাোঃ িীররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ কৃষক পততুলবাপড়য়া 6 গরয়েপুি 5519531000979 ০১৮৭৭০৮৮৪২২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৮৬৯ নামোঃ অন্ন কুমার মন্ডল পিতাোঃ মৃত পবন্দাবন মন্ডল পুরুষ কৃষক পততুলবাপড়য়া 6 গরয়েপুি 5519531347976 01952-104532 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭০ নামোঃ পমাোঃ পশমুল পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ তুরিান পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347309 ০১৭৭৯৬০৯৭১২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭১
নামোঃ পমাোঃ কপবর পিারসন 

পমাা্ল্যা
পিতাোঃ পনওয়াজ উপিন পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531445283 ০১৮৭২২৮৬০০৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭২ নামোঃ পমাোঃখায়রুল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ িারমদ আলী পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347478 ০১৭২৮৭৮৮২৪৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭৩ রঞ্জনা জবগম জমাাঃ েল র উজিন জেখ পুরুষ গলৃ নী োলবনগর ৬ গরয়েপুি ৪৬২২১২৭০৪৩ ১৯৬৮৩৩৪৫৩২ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৮৭৪ নামোঃ পমািাোঃ সুপিয়া পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ পসপিক মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347285 ০১৯০৯১৩৫৮২৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭৫ নামোঃ পমাোঃ আিালত মন্ডল পিতাোঃ মৃত পখয়াল উপিন পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348366 ০১৮৩৮৯২২৯৫১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭৬ নামোঃ পমাোঃ শামীম মন্ডল পিতাোঃ পগালাম িাপদ মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347526 ০১৩১১৬৬১০১৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭৭ নামোঃ পমাোঃ জাপিদ পজায়াদ ডার পিতাোঃ মৃত পনিাজ পজায়াদ ডার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 550014347506 ০১৭৫৮৫৮৬১৩৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭৮ নামোঃ পমাোঃ বাবুল পজায়াদ ডার পিতাোঃ মৃত পনিাজ পজায়াদ ডার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347532 ০১৭৮০৯৭১৭৮৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৭৯ নামোঃ পমাোঃ আপমরুল ইসলাম পিতাোঃরমাোঃ আপজজুল পময়া পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348048 01780-971783 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮০ নামোঃ পমাোঃ সাগর পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ পিারাি পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348013 01761-285718 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮১ নামোঃ পমাোঃ বাবুল পমাল্যা পিতাোঃ আলম পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 19905519531000000 01744134087 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮২ নামোঃ পমািাোঃ িপরদা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ জপলল পময়া পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348195 01756-388722 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৩ নামোঃ পগপন্দ পবপব স্বামীোঃ পকচমত আলী পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 2220303020420130 01765771290 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৪ নামোঃ পমাোঃ িাপববুর রিমান পিতাোঃ মৃতোঃআদালত খাঁন পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348398 01314807381 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৫ নামোঃ পমাোঃ রপবউল পময়া পিতাোঃ পমাোঃ সুরুজ পময়া পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348069 01736785724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৬ নামোঃ পমাোঃ শওকত পশখ পিতাোঃ পমাোঃ সব্দাল পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347945 01786757157 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৭ নামোঃ পমাোঃ রাপশদুল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ পসরাজ পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531444501 01943575435 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৮ আছু পমাল্যা পিতাোঃ মৃত পতািারজ্জল পুরুষ কৃপষ িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348182 01736785724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৮৯ নামোঃ পমাোঃ পতায়াজপিন পশখ পিতাোঃ মৃত ফুলমামুদ পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531444497 01306034236 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯০ নামোঃ পমাোঃ কাইউম মুন্সী পিতাোঃ মৃত পগালাম মুন্সী পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348355 01757846657 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯১ নামোঃ পমাোঃ রারিন পশখ পিতাোঃ মৃত মসরলম পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348411 01723219068 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯২
নামোঃ পমাোঃ পগালাম রসুল 

পবশ্বাস
পিতাোঃ মৃত আপলমুপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348240 01739836501 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৮৯৩ নামোঃ পমাোঃ শাপিন পবশ্বাস পিতাোঃ পমাোঃ বপদয়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348143 01941401574 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯৪ নামোঃ পমািাোঃ িরবদা পবগম স্বামীোঃ মৃত আকুল পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348201 01781559953 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯৫ নামোঃ পমা টিপু পবশ্বাস পিতাোঃ পমাোঃ মপিয়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348430 01628410830 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯৬ নামোঃ পমাোঃ পকাওিার পবশ্বাস পিতাোঃ তারলব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 19695519531000000 01792579050 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯৭ নামোঃ পমািাোঃ িপবরন পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ আকরাম লস্কার পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348081 01754566345 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯৮ নামোঃ পমাোঃ ঝন্টু পবশ্বাস পিতাোঃমপনরুপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 19905519531000100 01773427208 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৮৯৯ নামোঃ পমাোঃ আবদুস সামাদ
পিতাোঃ পমাোঃআিেদ পিারসন 

পমািা
পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 2696405634170 01749-916636 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০০
নামোঃ পমাোঃ শওকত আলী 

পমািা
পিতাোঃ মৃত শািাদাত পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347357 01878-487077 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০১ নামোঃ পমািাোঃজহুরা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ রুস্তম আলী পশখ পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347342 01798135220 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০২ জমাাঃ আফাঙ্গীর লবশ্বাসজমাাঃ আলতয়ার র মান লবশ্বাসপুরুষ লদ্ন মেরু োলবনগর ৬ গরয়েপুি ১৯৮৪৫৫১৯৫৩১৩৪৭৬৪৮ ১৭৯৭০৬৮৪৭৮ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯০৩ নামোঃ পমাোঃ জািাঙ্গীর পমাল্যা পিতাোঃ মৃত শািাদাত পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347357 01705149202 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০৪  ইউনুচ আলী মন্ডল পিতাোঃ পমাোঃ গপন মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347234 01725139328 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০৫ নামোঃ পমাোঃ িাপিজার পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত আকামত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347663 01939925423 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০৬ নামোঃ পমাোঃ খাইরুল পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত কুরবান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347365 01824792198 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০৭  পমাোঃ বািাদুর পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত মতরলব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347674 01758303115 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯০৮ মলনরা খাতুন জমাাঃ আজনায়ার লবশ্বাস মল লা গলৃ নী োলবনগর ৬ গরয়েপুি ২০০৫৫৫১৯৫৩১০১৪৪৮৬ ১৪০৫৯৬২৩৩১ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯০৯ নামোঃ পমাা্োঃ ইকবাল পবশ্বাস পিতাোঃ পমাোঃ পগালাম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347672 01817145631 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১০ নামোঃ পমাোঃ পনকমান লস্কর পিতাোঃ মৃত নুয়াই লস্কর পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347917 01933156665 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১১ নামোঃ পমাোঃ পখাকন লস্কর পিতাোঃ পমাোঃ িারসম লস্কর পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347918 01754644185 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১২
নামোঃ  পমাোঃ আলমগীর  

পমাল্যা
পিতাোঃ পমাোঃ শমরসর পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347943 01753452160 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১৩ নামোঃ পমাোঃ কপবর লস্কার পিতাোঃ  পমাোঃ পবশারত পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347911 01782866289 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১৪ নামোঃ লুত্স্ির পমাল্যা পিতাোঃ কারদর পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347678 01930577855 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১৫ নামোঃ ফুপল খাতুন স্বামীোঃ মৃত মািাতাব পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347346 01995781921 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১৬ নামোঃ বাবলু পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত আত্তাব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347345 01907676328 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১৭ নামোঃ পবপ্লব লস্কর পিতাোঃ শমরসর লস্কর পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348083 01944837572 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯১৮ জাির পিতাোঃ বপির পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ িাপবনগর 6 গরয়েপুি 3272161823 01855289475 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৯১৯
নামোঃ পসািরাব পিারসন 

পজায়ািার
পিতাোঃ মৃত পখাররশদ পজায়ািার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348412 01724755673 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২০ নামোঃ আয়ুব খান পিতাোঃ আলতাব খান পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348113 01937711627 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২১ নামোঃ পমাোঃ ইবরাপিম পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ নবু পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531348413 01969800013 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২২ নামোঃ পমাোঃ পরাকন লস্কার পিতাোঃ পমাোঃ িারসম লস্কার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347911 01999715743 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৩ নামোঃ পমাোঃ পঝল্লু লস্কার পিতাোঃ সত্তার লস্কার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531000077 01989663295 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৪ নামোঃ পমাোঃ দাউদ লস্কার পিতাোঃ মৃতোঃ পকয়ামুপিন লস্কার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531445510 01929097040 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৫  পমাোঃ মপনরুল পশখ পিতাোঃ পমাোঃ ওিাব পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347612 01965-407781 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৬ নামোঃ পমাোঃ সুমন পমাল্যা পিতাোঃ পমাোঃ পসাবািান পমাল্যা পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347492 01319996352 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৭ নামোঃ পমািাোঃ আিমা খাতুন স্বামীোঃ পমাোঃ দপবর পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531445444 01643127897 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৮ নামোঃ পমাোঃ রপিকুল পবশ্বাস পিতাোঃ মৃতোঃ আপতয়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347451 01744945779 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯২৯ নামোঃ পমাোঃ কপলম পশকদার পিতাোঃ পমাোঃ কপলম পশকদার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347384 01931879209 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩০ নামোঃ পমাোঃ বকুল পবশ্বাস পিতাোঃ পমাোঃ আিাতাি পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531444500 01756632565 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩১ নামোঃ পমািাোঃ তারা পবপব স্বামীোঃ পমাোঃ উপকল পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347333 ০১৭৫৩৪৬২৭৬২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩২ নামোঃ পমাোঃ পনকবর পশখ পিতাোঃ মৃতোঃ পজয়ারত পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347684 ০১৮৭৫৬৬৯৪০৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৩ নামোঃ পনরািদ মন্ডল পিতাোঃ বপিডনাথ মন্ডল পুরুষ কৃষক পততুলবাড়ীয়া 6 গরয়েপুি 5519531445299 ০১৪০৬২৬৫৪১৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৪ নামোঃ পলমন কুমার মন্ডল পিতাোঃ সতলক্ষ মন্ডল পুরুষ কৃষক পততুলবাড়ীয়া 6 গরয়েপুি 5519531347975 ০১৮২৬৭৬৪৭০০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৫ নামোঃ পমাোঃ আলমগীর মন্ডল পিতাোঃ মৃতোঃ িলান পশখ পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5525703117825 ০১৭৮৬০০৮৫১০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৬ নামোঃ পমাোঃ ইয়াদ আলী মন্ডল পিতাোঃ পমাোঃ একপদল মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347362 ০১৯৯৪১৯৮৮৫২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৭ নামোঃ পমাোঃ রপিকুল ইসলাম পিতাোঃ পমাোঃ নুরুল ইসলাম পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347790 ০১৭৭৭১৮০৩০৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৮ নামোঃ  পমাোঃ ইবাদৎ পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত মতরলব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347673 ০১৭৬৭২১৪৮০৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৩৯ রুলবয়া জবগম জমাাঃ রাজ ন জেখ মল লা গলৃ নী োলবনগর ৬ গরয়েপুি ৬৮৭২১১৬২৭৯ ১৭২৭২৩৪১০১ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৪০
নামোঃ   পমাোঃ লুৎিার রিমান 

মণ্ডল
পিতাোঃ মৃত মনছুর মণ্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347545 01739-222385 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৪১ নামোঃ পমাোঃ পিররাজ পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত িারতম আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347581 ০১৯৭১০০৮০০৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৯৪২ নামোঃ  পমাোঃ মুকুল  পমািা পিতাোঃ িালামত পবগম পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347331 ০১৭৩৬৭৯৮২৪৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৪৩ নামোঃ  পমাোঃ পমল্টন মণ্ডল পিতাোঃ পমাোঃ জামাল মণ্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 6 গরয়েপুি 5519531347495 01771-306165 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৪৪ রজমে কুমার লবশ্বাস রামজদ্ব কুমার লবশ্বাস পুরুষ লদ্ন মেরু জগায়ালবাড়ী ৭ গরয়েপুি ৬৯০৪২৬২৬৩৮ ১৩০৭৯৫৩০০৩ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৪৫ োপলা খাতুন জমাাঃ জসা রাব উজিন মল লা গলৃ নী োলবনগর ৬ গরয়েপুি ৫৯৫৩০০০৩১১ ১৭২১২৭৩৩৫৫ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৪৬ নামোঃ আব্দুল সালাম কাজী পিতাোঃ মৃত আব্দুল রিমান কাজী পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531445393 ০১৭৯৪৫২৯৫৮৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৪৭ নামোঃ পতলাম পজায়ািার পিতাোঃ মৃত িজল পজায়ািার পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349103 ০১৭০৩৭২৩৪৪৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৪৮ নামোঃ বাররক পশখ পিতাোঃ মৃত সুজন পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531000002 ০১৭৫৪৬৭৬৭১১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৪৯ নামোঃ আক্তার পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত আব্দুল িারদক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349000 ০১৩১৫০১২৯৬৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫০ নামোঃ আসলাম পিারসন পিতাোঃ নজর আলী পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349099 ০১৭৩৮২২৩৬৫৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫১ জমাাঃ েলরফুল ইসলাম খা াঁনমসজলমউজিন খান পুরুষ লদ্ন মেরু বড়তলা ৭ গরয়েপুি ৫৫২২১২৬৩৫৭ ১৯৩১৬৭৫৮৭৯ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৫২ নামোঃ শাপিনুর খান পিতাোঃ মসরলম খান পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531445010 ০১৭৪৬৬৬৩৭৮৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৩ নামোঃ বকুল পশখ পিতাোঃ মৃত ইশারত পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349335 ০১৯৯৮১১২৭৫৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৪ নামোঃ  িাত্তার পিতাোঃ আবু সপিদ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349277 ০১৭৫৩৮২৭৩৩৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৫ নামোঃ সুজন পিতাোঃ মৃত মারিম পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349265 ০১৭৯৪৯৭৬৫৯০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৬ নামোঃ মপনরুল পিতাোঃ মৃত পকরামত আলী পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349381 ০১৭৩৪৭৩০০৪৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৭ নামোঃ তারািদ পিতাোঃ মৃত সপতশ মারলা পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531445398 ০১৯৩৪৫১৮১৭৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৮ নামোঃ কাওিার পিতাোঃ মৃত মাদার আলী পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531000002 ০১৮১৮৮০৩২০৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৫৯ নামোঃ িজর আলী পিতাোঃ মৃত জয়নাল পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531444441 ০১৭১৮৭৫৪৬২০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬০ নামোঃ আকুল পশখ পিতাোঃ মৃত বদর উপিন পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349295 ০১৭৪৯৩২৫৪৪৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬১ নামোঃ জপমর পশখ পিতাোঃ সুরত আলী পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349124 ০১৭১৮৫৯৪৫৬০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬২ জমাোাঃ আঙু্গর জবগম জমাাঃ আফোল জমালযা মল লা লদ্ন মেরু বড়তলা ৭ গরয়েপুি ১৯২২১৩০৪৭৯ ১৭৬৪৫০৪৫৩১ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৬৩ নামোঃ িাপবল পিতাোঃ আজিার পমাল্যা পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 551953134927 ০১৭৭১৬৫১৫৪৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬৪ নামোঃ নাপিরুল ইসলাম পিতাোঃ মৃত নুরল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349384 ০১৭৬০১৮৮৬৬০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬৫ নামোঃ মপতরন পনিা পিতাোঃ মৃত শুকুর মামুদ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349095 ০১৭৪৮১৪৪৪২৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬৬ নামোঃ লাইপল পবগম স্বামীোঃ মসরলম খান পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531445051 ০১৭৯০৩০৯৭২৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬৭ নামোঃ পতাতারন পনিা স্বামীোঃ জুরন পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349097 ০১৭৪৯৩৪৪৪৩৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬৮ নামোঃ রত্না রানী স্বামীোঃকৃষ্ণ কুমার পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531000094 ০১৭২৭৬৪৯৫৬১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৬৯ জমাাঃ রানা জ াজসন লময়াবদ্র উজিন লময়া পুরুষ লদ্ন মেরু গজয়েপুর ৭ গরয়েপুি ৩৭৪৩৬৯৩৭১৯ ১৯২২২৩০২৫০ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৭০ নামোঃ শরনকা রানী স্বামীোঃ গপবন্দ কুমার পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349045 ০১৮৫২৬৯৩৮৭৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭১ নামোঃ পমনা রানী পিতাোঃ সুনীল কুমার পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349046 ০১৭৫৪৩২০২৫৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭২ নামোঃ পসািাপগ স্বামীোঃ কাওিার পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 7770568314 01703723374 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



২৯৭৩ নামোঃ পরপজয়া স্বামীোঃ আব্দুস সামাদ পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349303 ০১৭৮৯৬৭৭৩৩৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭৪ জমাাঃ লমলন জোয়ািডার জমাাঃ বাবলু জোয়ািডার পুরুষ লদ্ন মেরু বড়তলা ৭ গরয়েপুি ৪৬৫৪৩২৭৫৩৭ ১৩১৬২৪৫৮৯৪ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৭৫ নামোঃ পররবকা স্বামীোঃ মপনরুল পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531445417 ০১৭৬৭৬৮৭২৫৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭৬ নামোঃ পমিপর স্বামীোঃ সুরত আলী পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349022 ০১৭৮০৩০৫২০৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭৭ নামোঃ রউি পময়া পিতাোঃ মৃত আব্দুল িাপকম পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349307 ০১৯৪৮১১৪০৪২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭৮ নামোঃ সঞ্জয় কুমার পিতাোঃ মৃত দ্বীরিন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348509 ০১৮৩৬৭৭৯৭২৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৭৯ নামোঃ সাইফুল পিতাোঃ পমাকরিদ আলী পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348675 ০১৭৯১১৩৭৪৪৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮০ নামোঃ রিমত মন্ডল পিতাোঃ মৃত মািাতাব পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531445052 ০১৩১৫৫৯২৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮১ নামোঃ পতরলম মন্ডল পিতাোঃ মৃত ইন্তাজ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531441973 ০১৭৯০১৬৬২৩২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮২ নামোঃ মপকদুল মন্ডল পিতাোঃ মারলক মন্ডল পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348628 ০১৭৫৫৪১০১১৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৩ নামোঃ সদর পমাল্যা পিতাোঃ মৃত জপসম পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348744 ০১৮৪৩৯৯৮৩৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৪ নামোঃ লালু পশখ পিতাোঃ আোঃ আপজজ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348737 ০১৭৯১১৩৭৪৪৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৫ নামোঃ পগাপবন্দ্র চন্দ্র পিতাোঃ মৃত অমুল্য চন্দ্র পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348941 ০১৭৪৪৫৬৮৮৮৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৬ নামোঃ শপিকুল কাজী পিতাোঃ মৃত নবাব কাজী পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348974 ০১৭২৬৫৪৩৭৭৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৭ নামোঃ তহুর পিতাোঃ তাইজুপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531000098 ০১৩৫৫৪৯২৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৮ নামোঃ জািাঙ্গীর পিতাোঃ মৃত আইনুপিন পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 2694809915437 ০১৭৩৯৬৮৪০৬৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৮৯ নামোঃ শপিকুল পমাল্যা পিতাোঃ আকাল উপিন পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348601 ০১৭২৮৬২৮১৬৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯০ নামোঃ পসরাজ পবশ্বাস পিতাোঃ ইউসুি পবশ্বাস পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348986 ০১৭৪৮১৭১৭০৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯১ জমাাঃ ইব্রাল ম জ াজসন জমাাঃ জমাোরফ জ াজসন পুরুষ লদ্ন মেরু গজয়েপুর ৭ গরয়েপুি ৮২৪৬৩৯৭১২২ ১৯২৪২৯৭৮৯৮ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

২৯৯২ নামোঃ আব্দুল িাপকম পিতাোঃ মৃত িারান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348748 ০১৩০০৭২৬৫০১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৩ নামোঃ পরজাউল মন্ডল পিতাোঃ মৃত িারদক মন্ডল পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348620 ০১৭৭৮৫৮৫৩০৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৪ নামোঃ পবিাল পিতাোঃ মৃত আরয়নুপিন পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531349177 ০১৭৩৮৭১৯৫৩৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৫ নামোঃ জাপকর পিতাোঃ মৃত িাঞ্জব পশখ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348981 িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৬ নামোঃ পরপজয়া পবগম স্বামীোঃ মৃত কারিদ আলী পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348966 ০১৭৯৭০৬৩২৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৭ নামোঃ মপজবর পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত িারান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348753 ০১৭৫৪১১৫১৯৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৮ নামোঃ জয়নাল পশখ পিতাোঃ আপতয়ার পশখ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531000129 ০১৭৭৩৬৩৭৮২৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

২৯৯৯ নামোঃ পনম ডল কুমার পিতাোঃ িররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348497 ০১৩১৯৯৪৮২৬৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০০ নামোঃ ঝন ডা রার্ী স্বামীোঃ ইন্দ্রাপজত সরকার পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348527 ০১৮৫০০৮১৯৩৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০১ নামোঃ পনিাল চন্দ্র পিতাোঃ পগািাল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ কৃষক পগায়ালবাড়ী 7 গরয়েপুি 5519531445026 ০১৭৫২১০৯০১৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০২ নামোঃ আিসান পবশ্বাস পিতাোঃ মন্তাজ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531441975 ০১৭১৫৮৫০৪৫৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০৩ জমাাঃ মলকদু্ল ইসলাম জমাাঃ আকাল উজিন জমালযাপুরুষ লদ্ন মেরু গজয়েপুর ৭ গরয়েপুি ৪৬২০৩৩৫৬৩০ ১৭৪৪১৪৪৬৮১ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০০৪ নামোঃ সপঞ্জত কুমার পিতাোঃ তারািদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পগায়ালবাড়ী 7 গরয়েপুি 5519531348865 ০১৮১১৩৬৭৭৪৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



৩০০৫ নামোঃ মরমনা পবগম স্বামীোঃ গপরব পিারসন পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি ১৯৪৭৫৫১৯৫৩১ ০০০০০২ ০১৮৬৭২৯৪৭৮৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০৬ নামোঃ পচপনরপিন পশখ পিতাোঃ জপমর উপিন পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531348727 ০১৯৫২৪৬৯৮৯৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০৭ নামোঃ গজন্দ্রনাথ পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত মরনাির পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পগায়ালবাপড় 7 গরয়েপুি 5519531348819 ০১৭৮৫৭২৩৬৮৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০৮ নামোঃ পমাোঃ বদর আলী পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত তায়জাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 55195313485436 ০১৭৯৮০৮৩৮৫৭ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০০৯ নামোঃ পরখা রানী সরকার স্বামীোঃ সম্ভ নাথ সরকার পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348532 ০১৮৪১৩৬৪৭১২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১০ নামোঃ পমািাোঃ কুপলনজা পবগম স্বামীোঃ মৃত খয়বর পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531349185 ০১৮৭৭০৮৮৪২২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১১ নামোঃ পরপজয়া পবগম স্বামীোঃকুরন মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348613 01952-104532 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১২ জরকসনা জবগম কুরন জেখ মল লা গলৃ নী বড়তলা ৭ গরয়েপুি ৩২৭২১২৮৫৮২ ১৯২৮১৭২৭৯৪ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০১৩ নামোঃ নপবরন পনিা স্বামীোঃ ইউসুি আলী পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348694 ০১৮৭২২৮৬০০৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১৪ লমন্িু মন্ডল আক্কাচ আলী মন্ডল পুরুষ লদ্ন মেরু গজয়েপুর ৭ গরয়েপুি ৭৩২২১৫২২০৩ ১৯৩০৩৬০৯৬৪ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০১৫ নামোঃ বপবতা পবগম স্বামীোঃ ইমারত পমাল্যা পুরুষ গৃপির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348607 ০১৭১৪৩০৪০৩৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১৬ নামোঃ সরলমান পশখ পিতাোঃ মৃত পতারাব পশখ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531445023 ০১৯০৯১৩৫৮২৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১৭ নামোঃ পমািাোঃ সুপিয়া পবগম স্বামীোঃ কুরন পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349061 ০১৮৩৮৯২২৯৫১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০১৮ রুপকুমার মন্ডল রজবন্দ্রনাথ  মন্ডল পুরুষ লদ্ন মেরু জগায়ালবাড়ী ৭ গরয়েপুি ৩২৭২০৮৫৯৩১ ১৭৮৯৯৮৫৩০৩ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০১৯ নামোঃ বাকু মন্ডল পিতাোঃ মৃত পিরশ মন্ডল পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348571 ০১৭৫৮৫৮৬১৩৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২০ জমাাঃ মকু্তার খা াঁন জমাাঃ ললয়াকত আলী খা াঁন পুরুষ লদ্ন মেরু গজয়েপুর ৭ গরয়েপুি ১৪৬৮৩৭০৭৫২ ১৭৩৪৬৯১৯৩৪ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০২১ নামোঃ  শমরশর পশখ পিতাোঃ মৃত অরিদ পশখ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531349180 01780-971783 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২২ নামোঃ  পমািোঃ সুপখরন পনিা স্বামীোঃ পমাোঃ মপিয়ার পশখ পুরুষ গৃির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531349176 01761-285718 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২৩
নামোঃ  পমাোঃ পিারসন আলী 

পশখ
পিতাোঃ আকবর আলী পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348682 01744134087 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২৪ নামোঃ  আব্দুল আপজজ পশখ পিতাোঃ মৃত পমাজািার পশখ পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348773 01756-388722 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২৫ নামোঃ  আরলয়া পবগম স্বামীোঃ লুৎিার রিামন িপকর পুরুষ গৃির্ী গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348559 01765771290 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২৬ নামোঃ কালীদাস পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত কৃষ্ণ পগািাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বড়রতালা 7 গরয়েপুি 5519531348493 01314807381 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২৭ আজনায়ার লবশ্বাস ইউেুপ আলী লবশ্বাস পুরুষ লদ্ন মেরু গজয়েপুর ৭ গরয়েপুি ৬৪২২১৪১৮৪৩ ১৭৬৬৯৮৫২৪৫ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০২৮ নামোঃ আপকদুল পিতাোঃ িালাম পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349085 01786757157 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০২৯ নামোঃ পমজানুর পিতাোঃ লুত্স্ির পমাল্যা পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349190 01943575435 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩০ নামোঃরজািনা স্বামীোঃ রাজ্জাক পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349113 01736785724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩১ নামোঃ পরারকয়া স্বামীোঃ আবু কালাম পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349080 01306034236 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



৩০৩২ নামোঃ পসপিকুর রিমান পিতাোঃ মৃত মাপনক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349201 01757846657 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩৩ নামোঃ িারুন পশখ পিতাোঃ কুরন পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349060 01723219068 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩৪ জমাোাঃ নরু ো ান জমাাঃ আব্দসু সাত্তার মন্ডলমল লা গলৃ নী বড়তলা ৭ গরয়েপুি ৯১২২০৯৪২৫৪ ১৯৪৪২৫০৯০২ কওছাি ভেখ ১৭৫৮১৯৮২১৯

৩০৩৫ নামোঃ টিপু সুলতান পিতাোঃ আব্দুল মারলক পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349377 01941401574 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩৬ নামোঃ জাপমরুল পিতাোঃ মৃত পকরামত আলী পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349380 01781559953 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩৭ নামোঃ মাপনক পিতাোঃ খারলক মন্ডল পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531348629 01628410830 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩৮ নামোঃ সারলিা পবগম স্বামীোঃ আব্দুল গফুর পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349067 01792579050 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৩৯ নামোঃ সমীর কুমার পিতাোঃ সনপজত কুমার পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531000082 01754566345 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪০ নামোঃ বাপরক পশখ পিতাোঃ মৃত ইশারত পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349339 01773427208 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪১ নামোঃ নাপসরুল পিতাোঃ নুরুল ইসলাম পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5525708149824 01749-916636 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪২ নামোঃ পসািান পমাল্যা পিতাোঃ িাপবব পমাল্যা পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531000228 01878-487077 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪৩ নামোঃ ভানু পবগম স্বামীোঃ মৃত সামাদ পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349152 01798135220 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪৪ নামোঃ মপজবর পিতাোঃ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531444711 01319461193 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪৫ নামোঃ মািাবুল পমাল্যা পিতাোঃ মৃত পসরাজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349327 01705149202 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪৬ নামোঃ িাপচনা স্বামীোঃ জামাল পশখ পুরুষ গৃপির্ী বড়তলা 7 গরয়েপুি 5519531349122 01725139328 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪৭ নামোঃ এরলম মন্ডল পিতাোঃ মৃত ইন্তাজ মন্ডল পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 7 গরয়েপুি 5519531348975 01939925423 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩০৪৮ নামোঃ অপসত মজুমদার
পিতাোঃ মৃত নপন পগািাল 

মজুমদার
পুরুষ কৃষক নগর পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350370 01842510423  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৪৯ নামোঃ পজাসনা ভানু স্বামীোঃআব্দুল লপতি পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349464 01720194933  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫০ নামোঃ ইপলয়াস সরদার পিতাোঃ নাপির সরদার পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531444472 01720194933  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫১ নামোঃসাপিয়া পবগম স্বামীোঃজামাল পশখ পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349437 01915371474  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫২ নামোঃ পরিন পশখ পিতাোঃ রমজান পশখ পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349482 01999716142  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫৩ নামোঃ রজব পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত আকবর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349580 01792579050  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫৪ নামোঃ অসীম কুমার দাস পিতাোঃ শ্রী িীররন্দ্র নাথ দাস পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350552 01948048032  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫৫ নামোঃ আরনায়ারা পবগম স্বামীোঃরমাোঃপবিাল মুন্সী পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349629 01728953953  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫৬ নামোঃ পজাৎস্না পবগম স্বামীোঃ আবু সালাম সরদার পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349429 01740370186  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩০৫৭ নামোঃরমাপিনা পবগম পিতাোঃ আরশাদ মুন্সী পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350439 01763887773  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫৮ নামোঃ পদৌলপত পবগম স্বামীোঃ নারয়ব পশখ পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349428 01636997149  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৫৯ নামোঃ আজাদ মন্ডল পিতাোঃ মৃত সামরিল পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349547 01747009838  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬০ নামোঃআব্দুর  রউি পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত িানারুপিন পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349581 01875572507  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬১ মজেডনা জবগম মন্তাে জমাল্লা মল লা গলৃ নী লািরামনগর ৮ গরয়েপুি ১৯২২১৪৫৩৮৬ ১৯০৪৯০১০৬৬  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩০৬২ নামোঃআঙ্গুর পবগম স্বামীোঃ শুকুর আলী পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349448 01796763790  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬৩ নামোঃ িপরদা পবগম স্বামীোঃ আয়ুব পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349491 01758694563  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬৪ শ্রী কৃষ্ণ কুমার দাস পিতাোঃ সুিীর কুমার দাস পুরুষ কৃপষ লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350565 01738005927  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬৫ নামোঃ পরারকয়া পবগম স্বামীোঃ যটরী পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350016 01964859477  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬৬ নামোঃ পসাপনয়া পবগম স্বামীোঃ শপিদুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349899 01786395587  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬৭ জমাাঃ আলকদু্ল লবশ্বাস জমাাঃ ললতফ লবশ্বাস পুরুষ লদ্ন মেরু লািরামনগর ৮ গরয়েপুি ৬৮৭২১১০৯৪২ ১৯৫৪৬৬১৩৯৮  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩০৬৮ নামোঃ বাদশা পশখ পিতাোঃ রুস্তম পশখ পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350316 01986299735  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৬৯ ো ানারা  জবগম জমাাঃ আলমরুল ইসলাম মল লা গলৃ নী নগর জোকা ৮ গরয়েপুি ১৯৯২৫৫১৯৫৩১০০০০৩৯ ১৯৪০২৬৮৯২৪  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩০৭০ নামোঃ পমািপসন পশখ পিতাোঃ মপতয়ার পশখ পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349595 01400983040  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭১ নামোঃ শংকর পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত সতীষ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349844 01954095214  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭২ নামোঃ ওিাব মন্ডল পিতাোঃ মৃত আনু মন্ডল পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350330 01704234736  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭৩ নামোঃ ইউনুম পিতাোঃ মৃত রমজান পশখ পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350308 01703443949  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭৪ নামোঃ জপরনা স্বামীোঃ িাঞ্জাব পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350323 01756692338  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭৫ কমলা আব্দলু জেখ মল লা গলৃ নী নগর জোকা ৮ গরয়েপুি ১৯২২১৭৮৬০১ ১৭৩০৫৪৩৬৬১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩০৭৬ নামোঃ পরারকয়া স্বামীোঃ ইউনুচ পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349638 01993580304  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩০৭৭ নামোঃ চায়না পবগম স্বামীোঃ লপতি পশকদার পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349492 01893257784  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭৮ নামোঃ আশরাফুল পিতাোঃ মৃত নুরুল ইসলাম পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349701 01782981310  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৭৯ নামোঃ বাবুল পিতাোঃ মৃত জয়নুল পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349644 01772045053  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮০ নামোঃ খায়রুল পিতাোঃ    মসরলম উপিন পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349881 01754786174  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮১ নামোঃ পবদুযত্ পশকদার পিতাোঃ মৃদ বুপিশ্বর পশকদার পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349616 01301393397  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮২ নামোঃ আোঃ আপজজ পশখ পিতাোঃ অরিদ পশখ পুরুষ কৃষক নগর পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350241 01748-501821  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮৩ কমলা জবগম চান আলী সরদ্ার মল লা গলৃ নী নগর জোকা ৮ গরয়েপুি ৩২৭২০৯৭১৪২ ১৭৫১০৬১৮৭১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩০৮৪ নামোঃ মজনু সরদার পিতাোঃ গফুর সরদার পুরুষ কৃষক নগর পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350229 01827-193302  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮৫ নামোঃ দাউদ সরদার পিতাোঃ গফুর সরদার পুরুষ কৃষক নগর পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350236 01751756513  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮৬ নামোঃ পসপলম পিতাোঃ মৃত িলা পময়া পুরুষ কৃষক নগর পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000131 01907037214  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮৭ নামোঃ ঝন ডা পবগম পিতাোঃ পখাকন সরদার পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349395 01784517925  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮৮ নামোঃ আরলামগীর পিারসন পিতাোঃ আবু বক্কার পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350547 01628643745  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৮৯ নামোঃ আব্দুল রইচ পিতাোঃ মৃত আোঃ গপন পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350036 01981974706  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯০ নামোঃ পনলুিা পবগম স্বামীোঃপসরাজ পশখ পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349633 01862572141  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯১ নামোঃ পদিালী স্বামীোঃজালাল সরদার পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349850 01851793052  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯২ নামোঃ শািানাজ স্বামীোঃ মপতন লস্কর পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000141 01837044842  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯৩ নামোঃ িারজরা স্বামীোঃ মৃত আরনায়ার পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349853 01992234816  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯৪ নামোঃ নৃরিন্দ্রনাথ পিতাোঃ পনরািদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349981 01743-550504  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯৫ নামোঃ পলচু পবগম স্বামীোঃআরক্কল আলী পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349872 01724118724  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩০৯৬ নামোঃ বন্ধনা পসকদার স্বামীোঃ নররশ পসকদার পুরুষ গৃপির্ী জামগড়া 8 গরয়েপুি 2617294265052 01764741191  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯৭ নামোঃ জহুরা স্বামীোঃ পিশকর পুরুষ গৃপির্ী নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350041 01903871041  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯৮ নামোঃ িায়জুর রিমান পিতাোঃ চয়ন উপিন পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350039 01743359253  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩০৯৯ নামোঃ বজলু পিতাোঃ মৃত িাঞ্জাব পুরুষ কৃষক চররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350676 01834403658  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০০ নামোঃ শমরসর মৃিা পিতাোঃ বাপরক মৃিা পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350223 01311940793  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০১ নামোঃ জািানারা স্বামীোঃশুকুর আলী পুরুষ গৃপির্ী নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350010 01310383035  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০২ নামোঃ সূয ডকান্ত পিতাোঃ মৃত জয়রদব পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350350 01782568723  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০৩ নামোঃ কালাম পিতাোঃ মৃত তারলব পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350138 01755890234  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০৪ নামোঃ আলাউপিন মৃিা পিতাোঃ মৃত িনু মৃিা পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349972 01925430834  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০৫ নামোঃ নাপজর আলী পিতাোঃ মৃত জারবদ আলী পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350191 01993580873  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০৬ সলুখজরান জবগম জমাাঃ আজেে মন্ডল মল লা গলৃ নী নগর জোকা ৮ গরয়েপুি ৩৭২২১৬০২৮৪ ১৭২৫৫৩৬৬৩০  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১০৭ লাবনয না ার েল দু্ল ইসলাম মল লা গলৃ নী জোকা ৮ গরয়েপুি ৬৪১৮৪৮৩১৫৯ ১০১৭৭২৪৭৫৪৪২  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১০৮ নামোঃ আপমরুল পিতাোঃ মবরজল পিারসন পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349875 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১০৯ নামোঃ সুরাইরা পিতাোঃ ইসমাইল পজায়ািার পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000024 01752916511  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১০ নামোঃ িালামত পিতাোঃ মৃত আিেদ পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350031 01714304035  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১১ পশিালী পবগম জোঃ রারিল আলী পুরুষ গৃপিনী নগররজাকা 8 গরয়েপুি 19925519531000100 01753688175  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১২ নামোঃ কাপরি পিতাোঃ ইমান আলী পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350134 01764204441  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১৩ নামোঃ কবরী স্বামীোঃ আবু বক্কার পুরুষ গৃপির্ী নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350152 01732-383122  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১৪ জোেনা জবগম চা াঁন আলী জেখ মল লা গলৃ নী জোকা ৮ গরয়েপুি ৬৮৭২১৪৯৪৮৬ ১৯৯৮২৮৭২৩১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১১৫ নামোঃ পমন্টু পিতাোঃ মপজদ পশখ পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531000010 01870715463  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩১১৬ নামোঃ গাপরশ পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত আকবর আলী পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349989 01748795175  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১৭ নামোঃ ইসতাক  মৃিা পিতাোঃ শািাদত মৃিা পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350199 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১৮ নামোঃ রুরবল পিতাোঃ পতায়াজুপিন পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000059 01703022111  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১১৯ নামোঃ জপমর সরদার পিতাোঃ মজনু সরদার পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350240 01734496024  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২০ নামোঃ জািানারা স্বামীোঃশপিদুল পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349465 01727807244  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২১ নামোঃ লাল্টু পিতাোঃ রাজ্জাক পমাল্যা পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350176 01753727201  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২২ নামোঃ পরনু পবগম স্বামীোঃ িাপকবর পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349469 01716850371  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৩ নামোঃ পলপি স্বামীোঃ আসলাম পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349713 01879252039  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৪ নামোঃ আপমর িামজা পিতাোঃ আতর আলী পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350418 01641047704  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৫ নামোঃরসপন স্বামীোঃ নাপবউিাি পিারসন পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000118 01862948890  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৬ নামোঃ মালা স্বামীোঃ পমন্টু পবশ্বাস পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349760 01723226886  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৭ নামোঃ িপরদা স্বামীোঃ পদয়ানত পুরুষ গৃপির্ী লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350527 01317593881  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৮ নামোঃ নপমতা রানী স্বামীোঃ অমল কুমার সরকার পুরুষ গৃপির্ী লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350427 01778127784  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১২৯ জমৌসমুী খাতুন ততয়বরু র মান মল লা গলৃ নী জোকা ৮ গরয়েপুি ৪১৯১৯৭১৪৮২ ১৩০৫৩৭১০০২  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৩০ নাজমা পবগম জোঃ পশমুল পবশ্বাস পুরুষ কৃপষ পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349973 01758739927  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩১ জমাাঃ লেমলু জেখ জমাাঃ আয়ুব আলী জেখ পুরুষ লদ্ন মেরু জোকা ৮ গরয়েপুি ১০১১০৭২৯৩৯ ১৮৬৭৬৫৫৭৩৭  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৩২ নামোঃ সািন মজুমদার পিতাোঃ মৃত ননী পগািাল পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349369 0195503322  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩৩ নামোঃ মান্নাি পিতাোঃ মৃত ইয়াপিন পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350046 01763450287  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩৪ নামোঃ সাপিয়া পবগম স্বামীোঃমতরলব মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349541 01817374876  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩১৩৫ নামোঃ রাজু আিরেদ পিতাোঃ িালামত আলী পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350571 01636265606  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩৬ নামোঃ সাপিদ পিতাোঃ মতরলব মন্ডল পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349543 01740769282  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩৭ নামোঃ রারবয়া স্বামীোঃমপিয়ার সদ ডর পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349698 01995015568  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩৮ নামোঃ আপজজুল পিতাোঃ কওিার আলী পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349563 01966961797  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৩৯ নামোঃ বপদয়ার পিতাোঃ িাপববুর রিমান পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349639 01972502532  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪০ নামোঃ িারশম আলী পিতাোঃ মৃত রপিম পমাল্যা পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350132 01402715488  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪১ আকুল পবশ্বাস পিতাোঃ আতর আলী পুরুষ কৃপষ পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349735 01704502578  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪২ নামোঃ পমঠু পিতাোঃ আবু বক্কার পুরুষ কৃষক কাপ্তাই 8 গরয়েপুি 8413657354263 01958923520  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৩ নামোঃ মরমনা স্বামীোঃ মৃত নওরশর পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349803 01950420774  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৪ নামোঃ আবু পিারসন পিতাোঃ মৃত জয়নুপিন পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349725 01620971096  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৫ নামোঃ পলটন পবশ্বাস পিতাোঃ সালাম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349853 01737039974  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৬ নামোঃ চাঁদ মপন পবগম পিতাোঃ আপজজুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349762 ০১৭৯৭০৬৩২৮৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৭ নামোঃ ইপিস আলী মুন্সী পিতাোঃ মৃত আরললক মুন্সী পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531445036 ০১৭৫৪১১৫১৯৪  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৮ নামোঃ শাপিদুর রিমান পিতাোঃ মৃত আরদল উপিন পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350556 ০১৭৭৩৬৩৭৮২৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৪৯ নামোঃ মপিজ পিতাোঃ মৃত আতর আলী পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349816 ০১৩১৯৯৪৮২৬৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫০ নামোঃ পলটন পিতাোঃ আব্দুর রপশদ পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350466 ০১৮৫০০৮১৯৩৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫১ নামোঃ শপি কাজী পিতাোঃ মৃত গপন কাজী পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531350064 ০১৭৫২১০৯০১৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫২ নামোঃ পমারশ ডদ আিরেদ পিতাোঃ পরজাউল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 1502566324 01926929554  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩১৫৩ নামোঃ আব্দুল কুদ্দুস পিতাোঃ আব্দুল বাপরক পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531444685 ০১৯২৯১৯৯৬৭৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫৪ নামোঃ পিয়ারন পবগম পিতাোঃ মজনু িক পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349831 ০১৮১১৩৬৭৭৪৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫৫ নামোঃ পমরাজ পিতাোঃ খপলল পশখ পুরুষ কৃষক নগররজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000030 ০১৮৬৭২৯৪৭৮৯  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫৬ নামোঃআরলয়া পবগম স্বামীোঃ পশখ আব্দুিি পুরুষ গৃপির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349898 ০১৯৫২৪৬৯৮৯৫  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫৭ নামোঃ পমািাোঃ রপিমা পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ ইিািাক পবশ্বাস পুরুষ গৃির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349637 ০১৭৮৫৭২৩৬৮৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫৮ নামোঃ পমাোঃ ওপলয়ার রিমান পিতাোঃ মৃত বদর উপিন মুপন্স পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 8 গরয়েপুি 5519531350516 ০১৭৯৮০৮৩৮৫৭  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৫৯ নামোঃ  পমাোঃ িাসান পশখ পিতাোঃ পমাোঃ আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক নগর পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000032 ০১৮৪১৩৬৪৭১২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৬০ নামোঃ  পমাোঃ জুরয়ল খান পিতাোঃ পমাোঃ পিয়াম খান পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000050 ০১৮৭৭০৮৮৪২২  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৬১ নামোঃ  রুপবয়া পবগম স্বামীোঃ  নওয়াব আলী পবশ্বাস পুরুষ গৃির্ী পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349705 01952-104532  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৬২ জমাাঃ আল-আমীন গােীজমাাঃ আব্দলু মজেদ্ গােী পুরুষ লদ্ন মেরু জোকা ৮ গরয়েপুি ১৯৫৪৪১২১১৮ ১৭৮৯১৪৫৭৮৯  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৬৩
নামোঃ  পমাোঃ রাপকব িাসান 

পরজা
পিতাোঃ পমাোঃ রজব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531000140 ০১৮৭২২৮৬০০৮  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৬৪ নামোঃ পমাোঃ শমরসর পিারসন
পিতাোঃ পমাোঃ মবরজল পিারসন 

পশখ
পুরুষ কৃষক পজাকা 8 গরয়েপুি 5519531349885 ০১৭২৮৭৮৮২৪৩  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩১৬৫ জমাাঃ আলেক লবশ্বাস জমাাঃ মলতয়ার পুরুষ লদ্ন মেরু সোসদ্র্াঙ্গা ৯ গরয়েপুি ১৫১৪৬৬২৪৫৯ ১৯৬৩২৮৬৬৭১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৬৬ জমাাঃ জসা াগ লবশ্বাস জমাাঃ আলতয়ার র মান পুরুষ লদ্ন মেরু সোসদ্র্াঙ্গা ৯ গরয়েপুি ২৮৫৬৫৯২৯৩২ ১৭৯৫৯২৩২৭৮  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৬৭ লেউলল জবগম মীর জকরামত আলী মল লা গলৃ নী সোসদ্র্াঙ্গা ৯ গরয়েপুি ৭৭৭২১৭৭৯৬৫ ১৩১৭৭২৫৯৩৯  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৬৮ নামোঃ আমরজদ পিতাোঃ মৃত রমজান আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351470 ০১৩১১৬৬১০১৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৬৯ নামোঃ আলতাি পিতাোঃ আব্দুল জব্বার পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351295 ০১৭৫৮৫৮৬১৩৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭০ জমাোাঃ সকুুরন জনো জমাাঃ লকতালব্দ জেখ মল লা গলৃ নী সোসদ্র্াঙ্গা ৯ গরয়েপুি ৮২২২১১৭০৯৮ ১৯৫৭৫৩৬৭২২  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৭১ নামোঃ বাবুর আলী পিতাোঃ আব্দুল জব্বার পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351297 01780-971783 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭২ নামোঃ রারিল পিতাোঃ আিেদ আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531673895 01761-285718 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭৩ নামোঃ মরনায়ার পিতাোঃ মৃত বািাদুর পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531673918 01744134087 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭৪ নামোঃ জয়নুল পিতাোঃ উমর আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351374 01756-388722 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭৫ নামোঃ পমািােদ আলী পিতাোঃ করম আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351299 01765771290 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭৬ নামোঃ মুরাদ পিতাোঃ িান্নান খান পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351488 01314807381 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



৩১৭৭ আঞ্েয়ুারা জবগম আমজেদ্ জমালযা মল লা গলৃ নী সোসদ্র্াঙ্গা ৯ গরয়েপুি ৫০৭২১৫৯৬৫৯ ১৭৪৭২৪৫২৯২  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৭৮ নামোঃ কাপিদুল পিতাোঃ আকামত পশখ পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531000012 01786757157 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৭৯ নামোঃ আকামত পিতাোঃ মৃত আইনুপিন পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351323 01943575435 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮০ নামোঃ আিেদ আলী পিতাোঃ মৃত আব্দুল পশখ পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351442 01736785724 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮১ নামোঃ পমাজারেল পিতাোঃ মকবুল আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351486 01306034236 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮২ নামোঃ বাবুল পিতাোঃ মৃত এরতম আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351325 01757846657 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৩ নামোঃ ঠান্ডু পশখ পিতাোঃ মৃত এরতম আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351456 01723219068 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৪ নামোঃ উসমান খান পিতাোঃ মকবুল খান পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351487 01739836501 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৫ নামোঃ জপমর পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত িামরিল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351455 01941401574 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৬ নামোঃ পজয়াউর পিতাোঃ  িারলম পশখ পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351483 01781559953 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৭ নামোঃ নারয়ব আলী পশখ পিতাোঃ মৃত রমজান আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351490 01628410830 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৮ নামোঃ পসরাজুল পিতাোঃ মৃত লুত্স্ির রিমান পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351258 01792579050 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৮৯ নামোঃ পরাস্তম আলী পিতাোঃ মৃত গাপরশ উল্যা পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351309 01754566345 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯০ নামোঃ জাির পিতাোঃ মৃত জামাল উপিন পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531444707 01773427208 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯১ নামোঃ িপরদুল ইসলাম পিতাোঃ আবুল িাসাল পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351271 01749-916636 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯২ নামোঃ আরনায়ারা পিতাোঃ মৃত এরতম আলী পুরুষ গৃপির্ী সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351321 01878-487077 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯৩ নামোঃ কুলসুম আরা পিতাোঃ মৃত পমািােদ পিারসন পুরুষ গৃপির্ী সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351262 01798135220 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯৪ নামোঃ জাপকর পিারসন পিতাোঃ মৃত জামাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351265 01319461193 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯৫ নামোঃ িাপমদুল পিতাোঃ আবুল পিারসন পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531000014 01705149202 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯৬ নামোঃ পমাতারলব পিতাোঃ মৃত ওয়ারিদ আলী পুরুষ কৃষক সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351250 01725139328 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯৭ নামোঃ পসানাভানু স্বামীোঃ মৃত গাপরশউিাি পুরুষ গৃপির্ী সভাসদর্াঙ্গা 9 গরয়েপুি 5519531351307 01939925423 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩১৯৮ জমাাঃ নেরুল ইসলাম জমাাঃ সালাম জেখ পুরুষ লদ্ন মেরু চরজোকা ৯ গরয়েপুি ৬৮৭২১৭৯৮০৬ ১৩১০২৪৬৪৯৬  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩১৯৯ নামোঃ বাদশা পিতাোঃ আোঃ রাজ্জাক পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350735 01758303115  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০০ নামোঃ নারয়ব আলী পিতাোঃ আোঃ রাজ্জাক পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350733 01405692331  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০১ নামোঃ রপিক পিতাোঃ সালাম পশখ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350826 01817145631  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০২ নামোঃ শাপিদুল পিতাোঃ জপলল পশখ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350754 01933156665  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০৩ নামোঃ পরতা স্বামীোঃ উসমান পশখ পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350953 01754644185  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০৪ জমাোাঃ ে ুরা জবগম জমাাঃ এ ুদ্ আলী মল লা গলৃ নী চরজোকা ৯ গরয়েপুি ৯৫৬১০৭৭৯৯২ ১৭৩৩৭৭৯৪২০  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩



৩২০৫ নামোঃ সুমন কাজী পিতাোঃ আবজাল কাজী পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350858 01782866289  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০৬ নামোঃ পলয়াকত কাজী পিতাোঃ মৃত পিারসন কাজী পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350926 01930577855  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০৭ নামোঃ পজল্লুর রিমান পিতাোঃ আোঃ মপজদ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531444704 01995781921  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০৮ নামোঃ পরশমা স্বামীোঃ বাবুল পশখ পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350997 01907676328  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২০৯ নামোঃ বািারুল পিতাোঃ আবুল কাজী পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531000003 01944837572  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১০ নামোঃ রাজু পিতাোঃ মৃত আজািার পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531000031 01855289475  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১১ নামোঃ কাজী আব্দুল িাই পিতাোঃ মৃত কাজী জরবদ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350924 01724755673  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১২ নামোঃ রাপশদা পবগম পিতাোঃ দুল ডভ পজাোঃ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531351025 01937711627  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১৩ নামোঃ পমাস্তিা কামাল পিতাোঃ পমাতারলব পশখ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350778 01969800013  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১৪ নামোঃ শপিকুল পিতাোঃ িাপববুা্র রিমান পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350777 01999715743  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১৫ জমাোাঃ োলফয়া জবগম জমাাঃ আব ুফেলু জেখ মল লা গলৃ নী চরজোকা ৯ গরয়েপুি ১৯৪৭৫৫১৯৫৩১৩৫০৭৮৫ ১৯৯৩৫৫৫০৯৭  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩২১৬ নামোঃ আবু জাির পিতাোঃ মৃত কামাল উপিন পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350925 01929097040  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১৭ নামোঃ বাচ্চু পশখ পিতাোঃ মৃত আপলম পশখ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350972 01965-407781  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২১৮ জমাোাঃ শ্রীমন জবগম আ াদ্ আলী জসখ মল লা গলৃ নী চরজোকা ৯ গরয়েপুি ১৯২২২০৮২৮৩ ১৭৫৮২৯৩৫৬৮  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩২১৯ নামোঃ মসরলম পিতাোঃ মৃত আরিখ মন্ডল পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350980 01643127897  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২০ নামোঃ রপিম পমাল্যা পিতাোঃ মৃত ইসমাইল পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350744 01744945779  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২১ নামোঃ আপিয়া পিতাোঃ কুদ্দুস পশখ পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি ৫৫১৯৫৩১৩ট৫০৯৮২ 01931879209  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২২ নামোঃ বাচ্চু পমাল্যা পিতাোঃ মপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350764 01756632565  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২৩ নামোঃ মমতাজ স্বামীোঃ রপিক মন্ডল পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350983 01910678539  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩২২৪ নামোঃ নুর ইসলাম পিতাোঃ মৃত আোঃ কারদর পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350945 01953326723  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২৫ নামোঃ িপরদা খাতুন স্বামীোঃবাবলু পশখ পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350863 01992721937  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২৬ নামোঃ করমলা স্বামীোঃআইয়ুব আলী পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350971 01703094887  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২২৭ নামোঃ সাপবনা স্বামীোঃ সুরুজ আলী পুরুষ গৃপির্ী বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351107 01841369039 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২২৮ নামোঃ আরমনা স্বামীোঃ মৃত পবলাত আলী পুরুষ গৃপির্ী বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351103 01904901813 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২২৯ নামোঃ রাপজনা স্বামীোঃ বািারুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351153 01949602116 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৩০ নামোঃ মাজু পবপব পিতাোঃ বজলু পশখ পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351232 01760411205 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৩১ নামোঃ পলটন পশখ পিতাোঃ িপলম পশখ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350649 01943198150  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩২ নামোঃ িপরদ পবশ্বাস পিতাোঃ মৃত আলাউপিন পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350555 01909730265  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৩ নামোঃ সররায়ার পিতাোঃ মৃত অপখল পশখ পুরুষ কৃষক 9 গরয়েপুি 5519531441951 01728711280  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৪ নামোঃ িারতমা স্বামীোঃ পতাতা পশখ পুরুষ গৃপির্ী 9 গরয়েপুি 5519531351242 0192867829  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৫ নামোঃ িাপনি াু্ আলী পিতাোঃ মৃত রাজ্জাক পুরুষ কৃষক 9 গরয়েপুি 5519531351206 01817128628  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৬ নামোঃ নুররাল পিতাোঃ মৃত জালাল পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350664 01994456703  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৭ নামোঃ নপবরন পনিা স্বামীোঃ জব্বার পশখ পুরুষ কৃষক 9 গরয়েপুি 5519531351124 01968278749  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৮ নামোঃ জাপমরুল পিতাোঃ আোঃ মপজদ পুরুষ কৃষক 9 গরয়েপুি 5519531441953 01888764406  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৩৯ জমাাঃ জসাজ ল রানা জমাাঃ আলতয়ার র মান পুরুষ লদ্ন মেরু চরজোকা ৯ গরয়েপুি ৩৭৪২৫২৮৮৭৪ ১৭৪২৭৫৬০৭৭  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩২৪০ নামোঃ পিরলনা খাতুন স্বামীোঃ আবু পশখ পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351218 01997489295 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৪১ নামোঃ আরলয়া খাতুন পিতাোঃ মৃত আপমন মন্ডল পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350591 01915381993  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৪২ নামোঃ পরপজয়া পবগম পিতাোঃ আনিার পশখ পুরুষ কৃষক আবাসন 9 গরয়েপুি 4428009000001 01971206689 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৪৩ নামোঃ মামুন খান পিতাোঃ আোঃ আব্দুল কুদ্দুস পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351245 01932924354 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৪৪ জমাোাঃ ফুলমলত জবগমম র আলী জেখ মল লা গলৃ নী চরজোকা ৯ গরয়েপুি ৫৫২২১০৮৯৯১ ১৮৫৮১৮১৭৪৩  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩২৪৫ জমাাঃ লেবলু জেখ জমাাঃ আফাে উজিন জেখপুরুষ লদ্ন মেরু চরজোকা ৯ গরয়েপুি ২৮২২১৭৩৬২৭ ১৯৪৬৩৫৬৮৬৯  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩২৪৬ নামোঃ উজ্জ্বল পিতাোঃ আোঃ রাজ্জাক পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531000018 01721053336 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020



৩২৪৭ নামোঃ এরশাদ পজায়ািার পিতাোঃ পমাশারি পজায়ািার পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351051 01936631477 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৪৮ নামোঃ পিারসন আলী খা পিতাোঃ মৃত পসারলমান খা পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531350583 01985435561 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৪৯ নামোঃ রুমা স্বামীোঃ আনারুল ইসলাম পুরুষ গৃপির্ী চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350893 01944837580  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৫০ নামোঃ িয়জুর রিমান পিতাোঃ পনয়ামত আলী পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531350584 01959456171 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৫১ নামোঃ িারজলা খাতুন পিতাোঃ আকবর পশখ পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351077 01960052355 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৫২ নামোঃ পবপব স্বামীোঃ আব্দুল কুদ্দুস পুরুষ গৃপির্ী বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351096 01725843735 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৫৩ নামোঃ নবুয়াত পশখ পিতাোঃ মৃত জামাল উপিন পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351118 01760322285 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৫৪ আপিরন পনিা মৃত-তকব্বর আলী মপিলা গৃপিনী বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 4172171284 01996236474 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৫৫ নামোঃ মুকারিস আলী পিতাোঃ পলয়াকত আলী পজায়ািার পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351048 01849623933 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৫৬ তাসপলমা খাতুন মৃত-পখলািত মুপন্স মপিলা গৃপিনী চররজাকা 9 গরয়েপুি 8672197756 01746749348  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৫৭ নামোঃ ইমাম আলী পিতাোঃ মৃত আবুল পিারসন পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531351016 01930778195  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৫৮ জমাোাঃ োয়রা খাতুন পাচু জসখ মল লা গলৃ নী চরজোকা ৯ গরয়েপুি ৩৭২২১৯২৫৭৬ ১৭৯১৫২৪৬৩১  নিরুল ইসলা   ন্নু ১৭১৮১৪৩৭০৩

৩২৫৯ নামোঃ  কামাল পিতাোঃ মৃত নির উপিন পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351127 01405770568 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬০ নামোঃ িজলু খা পিতাোঃ বাবর আলী খা পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351115 01828298566 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬১ নামোঃ নজরুল পিতাোঃ আয়ুব আলী পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351087 01984916698 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬২ নামোঃ পবলারয়ত পিতাোঃ শামসুপিন পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351068 01305636857 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬৩ নামোঃ নান্নু মুন্সী পিতাোঃ আব্দুল ওিাব মুন্সী পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350884 01406262386 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬৪ নামোঃ কারশম পজায়ািার পিতাোঃ পদয়ানত পজায়ািার পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531351043 01310248546 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬৫ নামোঃ স্বিন পিতাোঃ চাদ আলী পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531000174 01407820561 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬৬ নামোঃ পিকমত আলী পিতাোঃ সদর আলী পুরুষ কৃষক বাগবাপড়য়া 9 গরয়েপুি 5519531341185 01762700173 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৬৭ নামোঃ বপবতা খাতুন পিতাোঃ কামাল পশখ পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350815 01408698954  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৬৮ নামোঃ রারিলা পবগম পিতাোঃ জনাব আলী পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350760 01718143703  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৬৯ নামোঃ লালমপত পিতাোঃ আজমল মন্ডল পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531350818 01858322973  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৭০
নামোঃ   পমাোঃ পসারিল রানা 

পজায়ািার

পিতাোঃ পমাোঃ সারিব আলী 

পজায়ািার
পুরুষ কৃষক চররজাকা 9 গরয়েপুি 5519531351543 01925217019  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৭১ নামোঃ লাকী পবগম স্বামীোঃ পমাোঃ জাপিদ মপন্স পুরুষ গৃপিনী লাটরামনগর 9 গরয়েপুি 5519531350507 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703



৩২৭২ নামোঃ িারকন আলী পিতাোঃ মৃত িারনি আলী পুরুষ কৃষক পজাকা 9 গরয়েপুি 5519531349942 িাই  নিরুল ই লা ( ন্নু) 01718-143703

৩২৭৩  নামোঃ পমািাোঃ জপন পবগম পিতাোঃ রায়িান নবগ্রাম পুরুষ গৃপিনী নবগ্রাম 9 গরয়েপুি িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৭৪ নামোঃ নুরুল ইসলাম পিতাোঃ আদালত খান পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 5522162444 ০১৭৯০৪৭২৩৫৩ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৭৫  নামোঃ বজলু পময়া পিতাোঃ সারদক পময়া পুরুষ িাপবনগর 9 গরয়েপুি িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৭৬ নামোঃ সুপির সরকার পিতাোঃ মৃতোঃ বিানাথ সরকার পুরুষ কৃষক গরয়শপুর 9 গরয়েপুি 6422098449 ০১৭৫৯৮০৫৩৬৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৭৭ নামোঃ  নুরুল ইসলাম পব: পমা: িজলূর রিমান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক মাশাপলয়া 9 গরয়েপুি 4172129035 ০১৯৫৩০৯৮৮৪৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৭৮ নামোঃ বুিই পিতাোঃ পনিাল পুরুষ কৃষক চাকদাি 9 গরয়েপুি িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৭৯ নামোঃ পনরজন পিতাোঃ িররন্দ্র নাথ পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 9 গরয়েপুি িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮০ নামোঃ পবকাশ দাস পিতাোঃ রপঞ্জত দাস পুরুষ কৃষক চরচাদাি 9 গরয়েপুি 8372200741 01759-805362 কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮১ নামোঃ ইিপজত পিতাোঃ পিররন্দ্র নাথ পুরুষ কৃষক লাটরামনগর 9 গরয়েপুি 5519531020647 ০১৭৪৭১৮৮১৬২ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮২ নামোঃ সুপসত পিতাোঃ শাপন্ত রাম পুরুষ কৃষক চপন্ডবর 9 গরয়েপুি 1472150372 ০১৭৮৪৪৮৫৫২৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৩ নামোঃ পনররাদ  পবশ্বাস পিতাোঃ কাপতডক পুরুষ কৃষক পগায়ালবাড়ী 9 গরয়েপুি 8222093828 ০১৭১০০৩৯১৬১ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৪ নামোঃ  আন্না পবগম পিতাোঃ উমর আলী পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 6422170545 ০১৯৬৩৪৮৩৪৭৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৫ নামোঃ জাপিদা পিতাোঃ সুবািান পুরুষ গৃপিনী িাপবনগর 9 গরয়েপুি 9122209480 ০১৯৬০০৫৭৪০০ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৬ নামোঃ চায়না পিতাোঃ গরয়জ উপিন পুরুষ গৃপিনী িাপবনগর 9 গরয়েপুি 9122200422 ০১৯০৩৭৬৭৬১৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৭ নামোঃ পজল্লু পিতাোঃ মৃতোঃ পনিাজ জিডার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 5072092587 ০১৯৪১৫৯১০৮৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৮ নামোঃ বাবু পজায়ািার পিতাোঃ মৃতোঃ কটা পজায়ািার পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 5972214042 ০১৭২১৯৩৮৮৮৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৮৯ নামোঃ  পমাতািার মন্ডল পিতাোঃ মৃতোঃ তারির পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 9561090144 ০১৯০৬৬৯৬৫১৬ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৯০ নামোঃ মুক্কারিি মন্ডল পিতাোঃ মৃতোঃ আিেদ মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি িাই কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৯১ নামোঃ িান্নান মন্ডল পিতাোঃ কপমর উপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 1922149370 ০১৭৮৯৩৫১০৭৮ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৯২ নামোঃ রাজ্জাক মন্ডল পিতাোঃ মরয়ন উপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 5519531347941 ০১৯০৫৯৬৭৬১৫ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৯৩ নামোঃ উজ্জল পবশ্বাস পিতাোঃ বপির পুরুষ কৃষক িাপবনগর 9 গরয়েপুি 5972212038 ০১৬৩১৩৩২৫১৯ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৯৪ নামোঃ জহুরা পবগম পিতাোঃ পিারসন জিার পুরুষ গৃপিনী িাপবনগর 9 গরয়েপুি 1011089222 ০১৪০৬২৬৫৪৯৪ কওছাি আলী ভেখ 01734-726020

৩২৯৫ নুরল পবশ্বাস িাঞ্জাব আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402351 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩২৯৬ পমাোঃ পিলাল পশখ পমাোঃ িত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402938 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩২৯৭ পমাোঃ পবলারয়ত পশখ মৃত পখরু পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402391 01717-353287 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩২৯৮ আপরফুল ইসলাম পমাোঃ িপমর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 19925519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩২৯৯ আব্দুস পসপলম পবশ্বাস কারশম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404062 01752-109052 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০০ পমাোঃ আপমরুল ইসলাম আোঃ মারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404008 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০১ সতরয়বুর রিমান মরিজ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402391 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০২ পমাোঃ পিরন মপিক পমাোঃ ইবালাস মপিক পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402962 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৩০৩ মাসুদ মপিক পমাোঃ আকামত মপিক পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402644 01867-569692 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০৪ পমাোঃ রাপজব পবশ্বাস পমাোঃ িাপববুর রিমান পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403135 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০৫ পমািাোঃ তাপনয়া পবগম পমাোঃ মঞ্জু মপিক মপিলা গৃপিনী দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402970 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০৬ পবিাল পশখ পমাোঃ পিমবাত আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402281 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০৭ উজ্জল পবশ্বাস আব্দুল জপলল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402710 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০৮ আবু কালাম মপিক মৃত মািাতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403273 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩০৯ রুপবয়া পবগম পমাোঃ বাবু পশখ মপিলা গৃপিনী দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402991 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১০  পমাোঃ শপরফুল ইসলাম পমাোঃ আবু বক্কার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403744 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১১ কাজী পগালাম মজনু কাজী পগালাম পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৩ দ্বানিয়াপুি 9561300550 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১২ বকুল মপিক পকয়ামিী মপিক পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403976 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৩  পমাোঃ জালাল পশখ পমাোঃ িত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403369 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৪  পমাোঃ নজরুল ইসলাম আব্দুল খারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402907 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৫  উজ্জল পশখ পমাোঃ ঝন্টু পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 19905519521013600 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৬  পমাোঃ মপতয়ার রিমান মৃত কুরমান পশখ পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402871 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৭  পমাোঃ আপমরুল ইসলাম পমাোঃ আরব আলী পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402896 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৮ আলম পশখ আরনায়ার পিারসন পুরুষ পদনমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403619 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩১৯  পমাোঃ আশরাফুল ইসলাম বাচ্চু খপলিা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403082 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২০  পমািাোঃ আরমনা খাতুন জামাল পশখ মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19915519584000100 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২১ পমাোঃ আিাদ পশখ মৃত পখায়াজ পশখ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402440 01756-828021 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২২ তাসপলমা খাতুন জািাঙ্গীর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404028 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৩  পমািাোঃ  জরবদা পবগম মৃত পকারমান পশখ মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402867 01884-406703 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৪ পলপু পমাল্যা কালাম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402586 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৫  পমাোঃ আিাদ পমািযা পমাোঃ মজনু পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402866 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৬ পিররাজা নাসপরন পমাোঃ রপিকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402421 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৭ পমাোঃ শওকত আলী পবশ্বাস মৃত রজব আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403318 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৮ পমাোঃ মুনসুর পশখ মৃত মসরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403274 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩২৯  পমাোঃ ওবায়দুিাি পমাল্যা মৃত খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403171 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩০ পমাোঃ আপমরুল ইসলাম মৃত দুদু পশখ পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402443 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩১ পমাোঃ আোঃ রাজ্জাক মৃত মপনরুপি মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402743 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩২ সাপিয়া পমাোঃ মিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402325 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩৩ পমািা: শািানা পবগম আবু তারলব পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, 8 দ্বানিয়াপুি 5519521403097 1642818543 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩৪ আকামত আলী মপিক মৃত নারির উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402613 01867-569692 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩৫ সুপিয়া পবগম আশরাি পিারসন মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403030 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৩৩৬ পমািাোঃ পররবকা পবগম আোঃ জপলল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402708 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩৭ আব্দুর রব পমাল্যা জরয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403917 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩৮  পমাোঃ আরনায়ার পিারসন মৃত মপমন উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403114 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৩৯ আরজু মপিক পসরাজ মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402959 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪০ আব্দুল মপজদ পবশ্বাস আিসার আপল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404077 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪১ মনসুর পবশ্বাস আত্তাব উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402679 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪২ মপিদ পবশ্বাস সাপলম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402671 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৩ শপিকুল ইসলাম নুরুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404041 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৪  পমাোঃ ওপিদুল ইসলাম শপিউপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403233 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৫ পরপজয়া পবগম আকামত পিারসন মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402607 01867-569692 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৬ পমাোঃ পবিাল পিারসন আকামত মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402653 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৭ পমাোঃ পরিন পবশ্বাস পমাোঃ আজিার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403834 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৮  পমাোঃ আয়ুব আলী আব্দুল জপলল পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403051 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৪৯ সামদ মপিক আরয়ন উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402561 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫০ মঞ্জুরুল ইসলাম মৃত আিেদ আলী পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402979 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫১ আজাদ মপিক মৃত মািাতাব মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404019 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫২ আবু সাইদ ইন্তাজ আলী মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403295 01714-696131 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৩ পমািাোঃ নুরজািান পবগম পমাোঃ আবু সাইদ মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402926 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৪ পমাোঃ সািাম হুসাইন  আবু সাইদ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19925519521000100 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৫ রুপম খাতুন পশর আলী মপিলা গৃপিনী ,, 8 দ্বানিয়াপুি 6904262869 1750370173 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৬ পমাোঃ িাপিজার মৃত আিেদ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 6710443095908 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৭ সামরিল পমাল্যা মৃত নুররাল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403141 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৮ আপনচুর পবশ্বাস িাপিজ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19832911875000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৫৯  পমাোঃ পমান্তাজ মপিক মৃত নপজর উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402918 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬০  পমািাোঃ র্পল পমাোঃ ইপিা্স আলী মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402969 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬১ ইপত খাতুন আবু বক্কার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19915515740100700 01997-219810 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬২  পমাোঃ পসপলম পশখ পমাোঃ পসরাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19955519521000100 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬৩  জাপিদ পশখ সররায়ার পশখ পুরুষ পদনমজুর দাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 55195214032598 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬৪ বারকর পবশ্বাস জপলল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, 8 দ্বানিয়াপুি 1006428823 01704-941556 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬৫  পমাোঃ রহুল পবশ্বাস পমাোঃ িারতম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402724 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬৬ কুদ্দুস মপিক আরয়ন উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402646 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬৭  পমাোঃ খান জািান আলী মৃত িরয়জ উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402556 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৩৬৮  পমাোঃ জািাঙ্গীর মপিক্ পমাোঃ পসরাজ মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403083 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৬৯ মারজদা পবগম জহুরুল িক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402723 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭০ িাপমদা মৃত শাি আলম মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403104 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭১  পমাোঃ আকবর আলী পমাোঃ িাঞ্জাব আলী পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402315 01740-651136 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭২ িারসম আলী মৃত মপনরুপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402643 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৩  পমাোঃ ইজাপিদ পবশ্বাস আোঃ জপলল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19725519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৪ পমািাোঃ আপিরন পনিা মৃত-মারলক পশখ মপিলা গৃপিনী ,, 8 দ্বানিয়াপুি 8222751839 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৫  পমাোঃ িারুন অর রপশদ মৃত আব্দুল িাপকম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402903 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৬  পমািাোঃ জপরনা পবগম পমাোঃ আক্কাস মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402960 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৭ চান্দু পবশ্বাস মিববত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404128 01770-058486 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৮ পমজানুর রিমান আব্দুল খারলক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403092 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৭৯ পশখ পমাোঃ পমজানুর রিমান পমাোঃ িররায়ার পশখ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402626 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮০ আব্দুল আপজজ মপিক মৃত নরির উপিন মপিক পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402614 01867-569692 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮১ পমাোঃ আবুল কারশম পময়া মৃত ইিীা্স পময়া পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402885 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮২ রপবউল মৃত জপমর উপিন পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402582 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৩ িবুরা রপবউল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402576 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৪ পমাোঃ লাবলূ পময়া পমাোঃ পদলবার পময়া পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403866 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৫ শপরফুল ইসলাম নুরুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403281 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৬ রারিল আিরেদ মৃত আিরেদ আলী পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402980 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৭ পমন্টু পশখ মৃত এরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402364 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৮ পমাোঃ আজিার পবশ্বাস মৃত ওরমদ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403830 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৮৯ পমাোঃ স্বিন পবশ্বাস পমাোঃ আিমত পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402975 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯০  সপিদুল ইসলাম সসয়দ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403831 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯১ িারুজান পবগম িারশম আলী মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403028 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯২ সপিদ পময়া মৃত পিরু পময়া পুরুষ পদনমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403875 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৩  পমািাোঃ রারবয়া পবগম জহুর মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402968 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৪ পমাোঃ জাপকর পিারসন িজলু পশখ পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403169 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৫ পমাোঃ ঝন্টু আব্দুস সত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403127 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৬ পমাোঃ আশরাফুল মৃত মমররজ আলী পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 55195214002662 01754-136541 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৭ ভানু পবগম মৃত আবু সালাম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403172 01914-617848 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৮ িাপিজ পশখ িররায়ার পশখ পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402702 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৩৯৯ মমতা খাতুন পদরলায়ার পময়া মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403877 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৪০০ বাবলু পময়া মৃত পখাকা পময়া পুরুষ পদনমজুর দাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403876 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০১ পমাোঃ রপবউল ইসলাম পমাোঃ িারতম আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403825 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০২ শিীদুল ইসলাম মৃত আব্দুল খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403155 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৩ পনজাম পশখ মৃত-আোঃ গফুর পশখ পুরুষ পদনমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519522402776 01742-531658 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৪ রািা রানী পবশ্বাস মপতলাল মন্ডল মপিলা পদনমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 2822627317 1721923050 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৫ শাপন্ত পবগম পমাোঃ িারদক আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403085 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৬ পশিাব পমাল্যা আোঃ কারদর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402272 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৭ পমািাোঃ কনা খাতুন লাড্ডু পময়া মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19905519521000200 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৮ পমািাোঃ পরাপজনা খাতুন পমাোঃ আপমরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403576 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪০৯ সমরশর আলী পশখ মৃত উসমান আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402509 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১০ আসমা পবগম পমলন পময়া মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403703 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১১ শামরিল মপিক মৃত ওয়ারিল মপিক পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402748 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১২ পমািা: নুরুন্নািার পবগম মতরলব পমাল্যা মপিলা পদমজুর ’’ 8 দ্বানিয়াপুি 5972664055 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৩ আব্দুল জববার পমাল্যা মৃত জরয়ন উপিন পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402767 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৪ মমতাজ পবগম পমরাজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404059 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৫ প্রভাতী পবগম শুকুর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404098 01704-939811 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৬ সালমা পবগম িারুন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404099 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৭ পমাোঃ পজন্নাি পময়া মৃত পিরু পময়া পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403863 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৮ নাজমা পবগম আপকদুল ইসলাম মপিলা পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19835519521000000 01704-939824 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪১৯ মািমুদুর রিমান (মপতয়ার) পমাোঃ পলাকমান পিারসন পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402914 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২০ পিররাজা পবগম ইসিাক আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402395 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২১ িাপলমা পবগম মৃত-জপলল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403106 01734-490103 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২২ রুিা পবগম মুন্নু পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403204 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৩ পমাোঃ আজাদ পশখ পমাোঃ আপজম পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403234 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৪ শামছুন নািার পমাোঃ শাপমম পশখ মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19705519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৫ িারভীন পবগম মৃত উজ্জল পিারসন মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402408 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৬ িারুন সুলতান পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগাপি(পভক্ষুক) দ্বানিয়াপুি 5519521397342 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৭ আপিয়া মৃত কাওিার পশকদার মপিলা পদমজুর পচৌগাপি(পভক্ষুক) দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৮  পমািাোঃ ছুটু পবগম মৃত পবলারয়ত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌগাপি(পভক্ষুক) দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪২৯ পদিালী রানী মন্ডল সুপনল মন্ডল মপিলা গৃপিনী টিরকটিনগর দ্বানিয়াপুি 5519521401967 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৪৩০  িশরা পবগম মৃত আপজজার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403020 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩১ পমাোঃ কামরুল পময়া  মৃত মিেদ আলী পময়া পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403971 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩২  জপরনা পবগম আরকর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী

 

মরিশপুর(পভক্ষুক

)

দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৩ পমাোঃ সাচ্চু পময়া মৃত রজব আলী পময়া পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403913 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৪  পমাোঃ শপিয়াল পবশ্বাস পমাোঃ িারতম আলী পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403827 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৫ বাবলু পশখ িাপববুর রিমান পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402600 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৬ পমাোঃ পমজানুর রিমান পমাোঃ িাঞ্জাব আলী পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402316 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৭ জহুরা পবগম কারদর পশখ মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403101 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৮ মাছুদ মৃত মুকারিি পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402591 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৩৯ রপবউল পশখ বাবলু পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19885519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪০ আয়ুব মপিক মৃত করম আলী মপিক পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402612 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪১ কাজী আলতাি পিারসন মৃত কাজী আোঃ রাজ্জাক পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403564 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪২ পশউলী পবগম মৃত পকরামত আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404095 01758-161014 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৩ শরলাকা পবগম পকয়ামিীন মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403990 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৪ চারমলী রপিক মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403958 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৫ ইপিস মপিক আরয়ন উপিন মপিক পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402567 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৬  পমাোঃ নািরুল পময়া মৃত পমািােদ আলী পময়া পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403525 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৭  পমাোঃ ইউনুস পবশ্বাস মৃত িামরসল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403465 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৮ মরনায়ারা পবগম সামসুপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403472 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৪৯  পমািাোঃ পররিনা পবগম পমাোঃ বাচ্চু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403471 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫০  পমাোঃ িজলু পময়া মৃত মিেদ আলী পময়া পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403994 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫১ িারতমা পবগম মৃত জরবদ আলী মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402568 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫২  পমািাোঃ তারমশা খাতুন মৃত পজারবদ আপল মপিক মপিলা পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19555519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৩ আপতয়ার রিমান মৃত জরবদ আলী মপিক পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402577 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৪  পমাোঃ জপমর আিরমদ পমাোঃ মপনর উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ,,, ৮ দ্বানিয়াপুি 4120406750986 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৫ পমা: সাপিদুল ইসলাম আরবদ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, 8 দ্বানিয়াপুি 5072638454 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৬ আমানত পশখ সবুজ আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402445 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৭  পমািাোঃ তুপিনা পবগম পমাোঃ স্বিন পসকদার মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403649 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৮ বকুল পশখ মৃত ইয়াদ আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403310 01752-325511 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৫৯ দুলাল পশখ মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403099 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬০ আসমা পবগম পমাোঃ কপবর  পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19805519521013600 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৪৬১ শপরফুল ইসলাম আোঃ আপজজ মপিক পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402618 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬২ পমাোঃ মপনরুল ইসলাম পমাোঃ িরলমান পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19915519521000100 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৩ পমাোঃ নাজমুল পবশ্বাস পমাোঃ সরলমান পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403469 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৪ রুরবল পময়া মৃত মিেদ আলী পময়া পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403975 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৫ পমাোঃ পলটন পময়া শপমউপিন পময়া পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403962 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৬ মরনায়ার পশখ আব্দুল িারলক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404007 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৭ পমাোঃ আশরাি পশখ মৃত দপলল উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403542 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৮ শাপিনা খাতুন জহুরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402717 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৬৯ রারবয়া পবগম পমাোঃ লাভলু পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403481 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭০ পমািাোঃ রাপশদা পবগম পমাোঃ পশখ আব্দুর রপিক মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402942 01819-085300 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭১ মরনায়ার পশখ পবজু িত্তার পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403072 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭২ পমাোঃ আপমরুল পমাল্যা আিােদ পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403654 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৩ পমািাোঃ িাপিয়া িারভীন পমাোঃ রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402930 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৪ িবুর মপিক মৃত করম আলী পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402759 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৫ পমাোঃ পকারবান পমাল্যা মৃত মুপন্দর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402706 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৬ রুপল পবগম ইসমাইল মপন্স মপিলা গৃপিনী ’’ 8 দ্বানিয়াপুি 4622669986 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৭ ইরাদ আলী পসখ িররায়ার পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403941 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৮ সুপিয়ার পশখ মিরলম উপিন পুরুষ পদমজুর  পশয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394999 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৭৯ পমাোঃ রঞ্জু পমাল্যা মৃত দপলল উপিন পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402858 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮০ পমািাোঃ সুপিয়া পবগম পমাোঃ পমাস্তিা মপিক মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402924 01766-985792 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮১ পমাোঃ পরিন পশকদার পমাোঃ িাপববুর রিমান পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403690 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮২ পমাোঃ আয়তুিাি পবশ্বাস পমাোঃ পগালাম রসুল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403555 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৩ তাপরকুল ইসলাম পমাোঃ আপকল পসকদার পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19925519521000000 01790-561716 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৪ চুন্নু পবশ্বাস মৃত আমজাদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19695519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৫ পমাোঃ জামরশদ আলম পবশ্বাস মৃত মািাতাব উপিন পবশবাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403539 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৬ পিকুল পশখ আব্দুল মারলক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403302 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৭ পমাোঃ মুজাপিদ পবশ্বাস আোঃ জপলল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403944 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৮ র্াবলু পশখ পমাোঃ িাপববুর রিমান পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402603 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৮৯ আব্দুর রপিম পশখ মৃত পমাবারক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402357 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯০ পমাোঃ খুরপশদ আলম পমািা মৃত  আকমান পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403795 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯১ পমাোঃ আিতাি পিারসন পমাোঃ আকামত পিারসন মপিক পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402645 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯২ চঞ্চল পবশ্বাস আোঃ জপলল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19905519521000100 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৪৯৩ ইউসুি পশখ আোঃ মারলক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402451 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯৪ শামসুর নািার িায়না পমাোঃ লুৎির মপিক মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402608 01741-271929 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯৫ পমািাোঃ পসপলনা পবগম পমাোঃ শপি মপিক মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402925 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯৬ পমাোঃ ইব্রািীম  মৃত মপনর উপিন মপিক পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402758 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯৭ রুপবয়া আোঃ আপজজ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403983 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯৮ জপমর পশখ মৃত জামাল উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402532 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৪৯৯ িপরদ পশখ(পভক্ষুক) আোঃ গফুর পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402779 01742-531688 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০০ পমাোঃ রাজ্জাক পশখ পমাোঃ আকবর পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403777 01846-227334 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০১ পমাোঃ জাপমর পবশ্বাস নুরল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402800 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০২ কমলা পবগম নুরল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402749 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৩ পমাোঃ রপিক পবশ্বাস পমাোঃ আসমত পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403861 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৪ পমরুল পবশ্বাস মৃত আরদল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403896 01768-245917 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৫ নুর পমািেদ মৃত জরয়ন উপিন পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403658 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৬ পমাোঃ রজব আলী পশখ মৃত সুবািান পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19805519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৭ আশরাফুল পসখ আপজজ পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402736 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৮ পমািাোঃ শাবানা পবগম পমাোঃ সাপিদুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402893 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫০৯ মজনু পবশ্বাস মপনর উপিন পব: পুরুষ পদমজুর দাপরয়াপুর 8 দ্বানিয়াপুি 5072740086 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১০ পমাোঃ ইসিাক মৃত শািাদৎ পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402396 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১১ মান্নান পসখ পমাকারিস পসখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402648 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১২ পমাোঃ আপমর আলী পশখ পমাোঃ মপনরুপি পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402381 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৩ পমাোঃ পমািন মপিক পমাোঃ ওয়ারিল মপিক পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402691 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৪ পমাোঃজামাল পবশ্বাস পমাোঃ জপলল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403694 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৫ িারসম আলী পজায়ািডার মৃত আব্দুল বাপর পজায়ািডা&র পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404084 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৬ মীর ওপলয়ার গরঞ্জর আলী পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 19585519521403500 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৭ পমাোঃ আপমর আলী মপিক পমাোঃ ওয়ারিল মপিক পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402685 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৮ পমাোঃ িপমর উিীন পশখ মৃত মপিক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402275 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫১৯ নারায়ন চন্দ্র মন্ডল মৃত িাচু মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২০ প্রপতমা চক্রবতী মৃত পবমল মন্ডল মপিলা গৃপিনী গঙ্গারামখাল ৭ দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২১ পমািাোঃ আরমনা পবগম মৃত িরবদ পশখ মপিলা গৃপিনী বরইচারা ৭ দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২২ পমািাোঃ পরারকয়া খাতুন মৃত শির আলী পমািা মপিলা গৃপিনী বরইচারা ৭ দ্বানিয়াপুি েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২৩ সরলা লাল চাদ মপিলা গৃপিনী দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403071 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২৪ িারভীন পমাোঃ ইমরান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521401181 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২৫ পমাোঃ পমাস্তিা পমাল্যা মৃত পমাবারক পমাল্যা পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403162 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৫২৬ সারলিা পবগম নওয়াব আলী পশখ মপিলা পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 01734-901035 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২৭ পমাোঃ সাপিদুল পশখ পমাোঃ সমরশর আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402515 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২৮ নারল পবগম পসরাজ মপিক মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402595 01724-003388 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫২৯ রাপবয়া পবগম মৃত ইকমান পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402409 01717-353287 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩০ ছুরপত পবগম মৃত আমরজদ পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402628 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩১ পমাোঃ ইপিচ আলী পজায়াোঃ পমাোঃ িারসম আলী পজায়ারদার পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402461 01731-236920 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩২ পমাোঃ আকমল পশখ মৃত ইকমান পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402434 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩৩ পমািাোঃ সাপবনা পবগম মীর সতরয়বুর রিমান মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403593 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩৪ পমাোঃ কমল আলী মৃত আোঃ বাপর পজায়ারদার পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402420 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩৫ পমািাোঃ িাপমদা পবগম পমাোঃ জামাল উপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403817 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩৬  পগালাম নবী পবশ্বাস মৃত আব্দুল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402317 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩৭  পমাোঃ কারশম পশকদার পমাোঃ কারদর পশকদার পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 6710443436738 01860-213925 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৩৮ মরনায়ারা পবগম স্বামী সামছুপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী " ৮ দ্বানিয়াপুি 5519520403472 েনহদুল ইসলা ০১৭১৭-৩৫৩২৮৭

৩৫৩৯ আক্কাচ আলী পবশ্বাস মৃত আত্তাব উপিন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402669 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪০ আব্দুল্ আওয়াল পবশ্বাস িারতম পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402690 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪১  পিররাজ পিারসন মৃত দপলল উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402411 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪২  পমাোঃ পমরাজ আলী পশখ পমাোঃ পবলারয়ত আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402422 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৩ পমাোঃ খাইরুজ্জামান পজায়ািডার পসরাজুল ইসলাম পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521404000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৪  পমাোঃ আপমন আলী মৃত ওরমদ পমাল্যা পুরুষ পদমজুর দাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403997 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৫ আঞ্জুয়ারা খাতুন নুরুজ্জামান ঝন্টু মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19935519563000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৬  পমািাোঃ পরারকয়া পবগম মৃত িামরিল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403461 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৭  পমাোঃ রইচ উপিন খান পমাোঃ আরনায়ার পিারসন খান পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 2690815229947 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৮ শপরফুল পমাল্যা পমাোঃ মান্নান পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402523 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৪৯  পমাোঃ বপশর পময়া মৃত ইপিস পময়া পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402887 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫০  পমাোঃ পসরাজুর রিমান পমাোঃ মুপজবুর রিমান পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402699 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫১  পমাোঃ রপিকুল ইসলাম কারয়ম মীর পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403652 01779-713368 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫২  পমািাোঃ নাইচ পবগম পমাোঃ আরনায়ার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402524 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫৩  পমাোঃ পসািরাব পমাল্যা মৃত মপন্দর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403857 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫৪  পমাোঃ পসরাজ পশখ আব্দুর িাত্তার পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403117 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫৫ খারলক মপিক মৃত নপজর উপিন পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402981 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫৬ নাপসমা পবগম মীর আকমল পিারসন মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521401051 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫৭  পমািাোঃ পরারকয়া পবগম পমাোঃ িাপিজ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403463 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৫৫৮ রুরবল পবশ্বাস পগালাম পকবপরয়া পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 19935519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৫৯  পমাস্তাপিজুর রিমান পমাোঃ মান্নান পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403483 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬০ ইসরাইল এরতম আলী পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 8210785778347 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬১ পমাোঃ বপদয়ার জামান মৃত সুন্দর আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 55199521403448 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬২  পমািাোঃ সুপিয়া খাতুন মৃত মবাররক আলী পময়া মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403905 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৩  পমাোঃ আমীর পবশ্বাস নুরল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402750 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৪  রাপজয়া খাতুন িারশম আলী মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402654 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৫  পমািাোঃ িাপসনা পবগম িারসম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402753 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৬ পমাোঃ পমাস্তাক আিেদ পমা মৃত পমাবাররক আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403760 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৭ িপববর পসখ মৃত কানাই পসখ পুরুষ পদমজুর ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402697 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৮ িাপবয়া পবগম পমাক্তার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403260 01753-452129 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৬৯ পমাোঃ নবুয়ত পশখ পমাোঃ আোঃ খারলক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402890 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭০ জপমর পশখ মৃত মপিক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402394 01721-476438 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭১ িাপসনা মৃত আপদল উিীন মপিক মপিলা গৃপিনী ,, ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403986 01741-032917 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭২ পসাপনয়া খাতুন িারবল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 19935519521000100 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৩ পমাোঃ বাবুল পমািা মৃত ওরমদ পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403995 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৪ পবকাশ মন্ডল পবমল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর  পষয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394572 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৫ কপবতা সমািার মৃত-ঝড়ু সমািার মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519621394678 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৬ শ্যামল পবশ্বাস মৃত সচতন্য পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395077 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৭ সতীশ সমািার মৃত  চন্দ্র কান্ত সমািার পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394776 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৮ পবরাট চন্দ্র ভাদুড়ী মৃত পবমল চন্দ্র ভাদুড়ী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394729 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৭৯ পজাৎস্না পগািাল চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395060 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮০ উষা রানী পবশ্বাস তারা চাদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394772 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮১ উষা রানী মন্ডল রাখাল মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394625 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮২ পবিান চন্দ্র ভাদুড়ী মৃত পবমল চন্দ্র ভাদুড়ী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394721 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৩ আয়না রানী মন্ডল পনমাই মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394623 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৪ ভারতী মন্ডল সনপজত মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394626 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৫ পবপুল কুমার ভাদুড়ী গরর্শ চন্দ্র ভাদুড়ী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 19915519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৬ মনীন্দ্র নাথ ভাদুড়ী মৃত পগাকুল ভাদুড়ী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394747 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৭ চম্পা রানী পবশ্বাস মৃত িলাশ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394556 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৮ পশখা রানী বািাড় পবরাট চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মালঅইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 1472608965 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৮৯ পগািাল চন্দ্র কপবরাজ মৃত পগাপবন্দ লাল কপবরাজ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394740 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯০ আলম কারশম পুরুষ পদমজুর  পষয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394888 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৫৯১ জপির  পনকবর পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394864 01713-113044 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯২ িপমর উপিন মৃত পিরিা পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395105 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৩ িজলু িারমদ পুরুষ পদমজুর ’’‘ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395851 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৪ আরনায়ার আরব আলী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521416386 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৫ সারিব আলী রমজান পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394966 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৬ আমরজদ আরয়ন উপিন পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394964 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৭ সালাম নওরশর পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521396941 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৮ কামরুল পবনুর উপিন পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395730 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৫৯৯ সামছু বক্কার পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395521 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০০ পনকুল জামাল পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395544 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০১ পমাজািার পগাড়াই পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395509 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০২ পমরুল িটিক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395506 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৩ ওপকল িটিক পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395519 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৪ ওপিদুল ইসলাম পমাোঃ সসয়দ আলী পশখ পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521402990 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৫ পরপজয়া পবগম আরতায়ার রিমান পশখ মপিলা গৃপিনী চর পচৌগািী ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395791 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৬ ভানু পবগম মািাতাব পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395827 01919-145722 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৭ িারুল রার্ী কপবরাজ পগািাল চন্দ্র কপবরাজ মপিলা গৃপিনী  পসয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394730 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৮ ইউসুি আলী পশখ মপিজ উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395789 01717-353287 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬০৯ শুকুরন পনিা রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395880 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১০ পশলা মািবুব মািবুব আলম মাঞ্জুরুল পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395315 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১১ মপিরন পনিা রাঙ্গা বড়ু মৃত পদলবর পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395245 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১২ বািারুল পশখ অপখল পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394836 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৩ পমাোঃ পসরকন মৃত জুমারত পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395239 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৪ নপবরন পনিা পতায়াজ উপিন মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395394 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৫ িপলম খা পনরদন খা পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395311 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৬ আবু তারলব জামাল পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395624 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৭ আক্তার পিারসন ইবাদত পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395209 01714-778386 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৮ মতরলব খা জামারত খা পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395366 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬১৯ আপিরন পনিা ইদু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী চররচৌগািী 1 দ্বানিয়াপুি 6872705998 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২০ সারিব আলী মৃত জপিম উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395975 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২১ আোঃ খারলক জারকর মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395336 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২২ পমািন পশখ মািাতাব পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395779 01919-453712 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৬২৩ অপখল পশখ মৃত পমঠুন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394835 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২৪ বাপশ পশখ মািাতাব পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395783 01919-453722 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২৫ পমাোঃ ইয়ারুল মৃত আপজজ পশখ পুরুষ পদমজুর  পষয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395103 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২৬ পগপরন চন্দ্র কপবরাজ মৃত পগাপবন্দ কপবরাজ পুরুষ পদমজুর  পষয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395084 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২৭ শারমীন পবগম বাবু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী  পষয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395943 01704-516226 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২৮ শাপিনা পবগম পমািারজ্জল পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395855 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬২৯ িারলরা পবগম আবুল পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395454 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩০ পসাপখনা আোঃ জপলল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394929 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩১ খাপদজা আোঃ জপলল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521399081 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩২ কপনকা মন্ডল প্রান কান্ত মন্ডল পুরুষ পদমজুর  পষয়াল ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394592 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৩ মপরয়ম পবগম িাঞ্জাব আলী পুরুষ পদমজুর চর পচৌগািী ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395593 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৪ আঞ্জু পবগম উপজর পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395751 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৫ সাগর পশখ িারকন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395622 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৬ িপরদা পলয়াকত মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395419 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৭ জহুরা পবগম আরব আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395816 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৮ আলাউপিন নওরশর আলী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394838 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৩৯ টিউপল পবগম ওয়ারজদ মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395824 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪০ পশউলী পবগম শাখায়াত মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395765 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪১ নািরীন আরলয়া জামান মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395588 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪২ সাপিদা পবগম জুরড়ান মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395775 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৩ সাপবনা পবগম মঞ্জু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395417 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৪ পমািারজ্জল আোঃ িাপকম পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395219 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৫ িপরদা পবগম পবিাল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395718 01781-690384 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৬ পমজানুর রিমান আোঃ িাপকম পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395224 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৭ িপবরন পনিা বাদল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395284 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৮ সব্দাল উজ্জ্বল পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395285 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৪৯ জুরড়ার্ পশখ নকরী পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395923 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫০ কুদ্দুস মন্ডল কালু মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395164 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫১ আসাদুজ্জামান পমাল্যা ইসলাম পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521000044 1765315995 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫২ আপকদুল পশখ পনজাম পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395471 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫৩ িাপমদ মন্ডল আিতাব মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 19705519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫৪ সুপিয়া পবগম পলাকমান মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395287 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৬৫৫ আকামত পলাকমান পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395915 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫৬ আক্কাচ পশখ বদর উপিন ভাদু পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395770 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫৭ সদর আলী পমাবারক পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395393 01749-770196 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫৮ িজলু গফুর পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395673 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৫৯ পরপজয়া পবগম মৃত-আবু তারির মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395852 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬০ পসপলনা পবগম এলাপচ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395628 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬১ সাপিদ পশখ পসরকন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395615 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬২ কপনকা রানী মন্ডল সন্তুনাথ মজুমদার মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 6422621455 175968541 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৩ আোঃ মপজদ আনিার পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395987 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৪ জপমর পশখ আোঃ রিমান পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395763 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৫ পরজাউল সামাদ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395752 01773-643177 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৬ আোঃ আপলম পসানাউিাি পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395475 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৭ আোঃ কারশম পময়া আকবর পময়া পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395572 01755-928545 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৮ তুলু পশখ জুড়ন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395338 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৬৯ আরনায়ার পবশ্বাস  ইয়াদ আলী পুরুষ পদমজুর ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395800 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭০ ইপত পবগম তাইজাল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395431 01735-231482 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭১ আরলয়া পবগম ইয়াদ আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395798 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭২ রানু পবগম শািদত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395485 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৩ রুপিয়া পবগম ইমাম আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521394936 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৪ সািানা পবগম রপিকুল মপিলা গৃপিনী ’’ ১ দ্বানিয়াপুি 5519521395611 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৫ আলামত পমাল্যা মৃত নওরশর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর বরইচারা ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401711 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৬ পমাোঃ পখাকন পমাল্যা পমাোঃ িারসম পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401930 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৭ পমাোঃ মুপজবুর রিমান মৃত বাবর আলী পজায়ািার পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402232 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৮ পমাোঃ পমরাজ পশখ মৃত বাবর আলী পশখ‘ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402042 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৭৯ পমাোঃ নজরুল ইসলাম মৃত িারনি আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401382 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮০ পমািাোঃ িাপস পবগম মৃত আব্দুল জপলল পশখ মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402002 01768-438912 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮১ মপজডনা পবগম রমজান আলী মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 19835519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮২ পমাোঃ ইউনুচ পশখ পমাোঃএজািার পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402020 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮৩ আব্দুল িাপলম পশখ মৃত আরয়ন উপিন পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401410 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮৪  পমাোঃ আপকদুল ইসলাম পমাোঃ িারসম আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402117 01768-513469 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৬৮৫ মান্নান পশখ মৃত পিারসন পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401391 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮৬ চায়না পবগম আপকদুল মৃিা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401658 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮৭  পমাোঃ রারশদুল পমাল্যা পনয়ামত পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401740 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮৮ সুপিয়া পবগম কওিার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401718 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৮৯  পমািাোঃ আপবরন পনিা পমাোঃ ইছুি মৃিা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402079 01854-236197 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯০ শামীম ইমান উপিন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401813 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯১ পমাোঃ রপিক পনয়ামত পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401739 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯২  পমাোঃ ইশারত মৃিা মৃত মারলক মৃিা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402096 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৩  পমািাোঃ মমতাজ  পমাোঃ এবাদত মৃিা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402089 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৪  পমাোঃ সুজন মৃিা পমাোঃ এবাদত মৃিা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521404788 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৫ পমাোঃ আমরজদ পশখ পমাোঃ রপিম পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402074 01735-444609 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৬  পমাোঃ আজগার আলী পশখ মৃত ভাজন পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402159 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৭  পমাোঃ রপবউল পজায়ািডার মৃত আকমল পজায়ািডার পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402203 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৮ কাজী নজরুল ইসলাম কাজী আ: বাপরক পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 8222717996 1772079769 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৬৯৯ ইমান উপিন পমাল্যা মৃত ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401811 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০০  পমাোঃ আলম পিারসন পমাোঃ আকমল পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 19655519521000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০১ বাবর আলী পমাল্যা মৃত মনসুর আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401696 1819085300 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০২ পিকুল পমাল্যা বাবর আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401699 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৩  পমাোঃ জওরশর পশখ মৃত পমানাউিাি পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402168 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৪ পশখ পমাোঃ মাপনক নওরশর পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 2611884539202 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৫ আিমা পবগম আিেদ আলী পমাল্যা মপিলা পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401709 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৬ কামরুল ইসলাম রপবউল ইসলাম পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 19885918413000000 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৭ খপবর পমাল্যা মৃত আব্দুল খারলক পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401921 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৮ আবু তারলব মৃত পমানাউিাি পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401527 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭০৯ পমাোঃ পসরাজুল ইসলাম মৃত আয়ুব আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402122 01744-65515 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১০  পমাোঃ কামাল পশখ পমাোঃ কারদর পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521404791 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১১  পমাোঃ জাপমর পিারসন পমাোঃ শামসুল আলম পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402174 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১২  পমাোঃ ওপলয়ার রিমান পমাোঃ মুপজববর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402009 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১৩  পমাোঃইমরান পিারসন মৃত ওয়ারজদ আলী পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401987 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১৪ পমাোঃ জামাল পশখ মৃত পলাকমান পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401999 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১৫ মমতাজ পবগম িারুন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401737 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১৬ ইসলাম পমাল্যা মৃত মুপন্দর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 5519521403388 েনহদুল ইসলা 01717-353287



৩৭১৭ পমাোঃ আপকদুল মৃিা পমাোঃ আিেদ মৃিা পুরুষ পদমজুর বরইচারা ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402237 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১৮ িাপকরন পনিা আরজু পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401674 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭১৯ রস্তম পমাল্যা পমাোঃ মনসুর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401685 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২০  পমািাোঃ মারতায়ারা পবগম শওকত আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401410 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২১ জামান পমাল্যা জববর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401676 01719-137319 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২২ আপকদুল ইসলাম পমাোঃ পগালাম তহুর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 55195214016829 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৩  পমাোঃ শুকুর আলী পমাল্যা পকয়ামত আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401745 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৪  পমাোঃ সপিদুল পমাল্যা মৃত আোঃ রাজ্জাক পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401511 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৫ পনপখল চন্দ্র মন্ডল পবশ্বস্বর মন্ডল পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 1922654791 1701321967 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৬ আব্দুল লপতি পমাল্যা মৃত শমরসর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401801 01717-323587 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৭ আব্দুল আপজজ পমাল্যা মৃত শমরসর পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401800 01766-161644 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৮  পমাোঃ আওয়াল মৃিা মৃত মারলক মৃিা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402082 01854-236149 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭২৯ পমজানুর রিমান পমাল্যা আব্দুল লপতি পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401780 01706-297256 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩০ পশখা রানী পজরতন পসংি মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 3752561542 1919827021 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩১ পমা: সবুজ পমাল্যা ইসলাম পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 3294576990 1883388635 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩২ িপবব পশখ পমাোঃ আবু তারলব পশক পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 1994519521000010 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩৩ রনপজত কুমার মন্ডল মৃত শাপন্তরাম মন্ডল পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401958 01795-948320 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩৪ পবশ্বখা রানী মন্ডল কানাই লাল মন্ডল মপিলা গৃপিনী টিরকটি নগর ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401973 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩৫ মপজডনা পবগম জয়নাল পশখ মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 5072602310 1876061873 েনহদুল ইসলা 01717-353287

৩৭৩৬  পমাোঃ নবান আলী পমাল্যা পমাোঃ শির আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401584 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৩৭ পমরাজ পমাল্যা আকমল পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401700 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৩৮  পমাোঃ শাপিন পশখ পমাোঃ পসরাজ পশখ পুরুষ পদমজুর ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402111 01729-991057 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৩৯  পজসপমন পবগম কওিার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ,, ৭ দ্বানিয়াপুি 19785519521011600 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪০ আিাদী রানী রামিদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী গঙ্গারামখালী ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401337 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪১ রপব পবশ্বাস মৃত মরনারঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401174 01713-924065 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪২ অনুি পবশ্বাস মৃত-আনন্দ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ 7 দ্বানিয়াপুি 3272678891 1737400207 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৩ উজ্জল পবশ্বাস পবমল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401280 01724-781285 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৪ মরনাপজত পবশ্বাস মৃত প্রমথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401218 01746-492576 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৫ লক্ষী রানী মপনপন্দর মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401339 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৬ প্রশান্ত পবশ্বাস পনমাই চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401220 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৭ উৎিল পবশ্বাস উত্তম পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401228 1725665087 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৮ অপখল কুমার পবশ্বাস মৃত প্রমথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401222 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৪৯ পমা: মাসুদ পবশ্বাস আবু জাপিদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 2822713315 1728308430 ফজলুল আল 01721-111787



৩৭৫০ চন্ডী পবশ্বাস মরনারঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401229 01739-360404 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫১ ওয়াদুদ পমাল্যা সরিজ উপিন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 7322731345 1831585962 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫২ ধ্বনী রায় শাপন্তরাম মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401873 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৩ বাবুল পমাল্যা গরির পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 6872623621 1760803983 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৪ পমা: পবল্টু পবশ্বাস ইউনুচ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 7772618265 1959942861 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৫ সুরবাি পবশ্বাস পনমাই পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401190 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৬ পরপজয়া পবগম মান্দ আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 1011362835 1780307382 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৭ জরনক মন্ডল দশরথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401133 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৮ সপঞ্জত কুমার মন্ডল রনপজত মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401886 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৫৯ পবদুযৎ চক্রবতী পবমল চক্রবতী পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401204 01726-504510 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬০ ভবানী পবশ্বাস পবমল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401300 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬১ আকুল পবশ্বাস িঞ্চানন চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401221 01725-223776 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬২ পলটন মন্ডল পচত্তরঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401083 1735424607 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৩ সুজাতা রানী পবশ্বাস অমূত মারলা মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401250 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৪ পনতয মন্ডল রামিদ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401879 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৫ ওবাদুল পমাল্যা ইপলয়াস পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ ৪১৭২৭০৯০০০ 5519521401201 01709-080547 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৬ পকারমান পশখ মৃত মিরিীন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401848 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৭ আিন মীর পলাকমান মীর পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397179 1893217423 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৮ পমািাোঃ পরমা খাতুন পমাোঃ সারিব আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 2372679700 01731-965145 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৬৯ মরনাপজৎ মন্ডল রনপজৎ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401846 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭০ প্রমানন্দ বারুরী মনরমাথ বারুরী পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401844 01730-691244 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭১ নীলমপন কুমার মন্ডল মৃত নারায়ন মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401245 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭২ শ্রীকান্ত বারুরী মৃত-অমুল্য বারুরী পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401157 01772-948885 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৩ অপজত কুমার মন্ডল িররন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401069 01758-240034 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৪ সুজন মন্ডল আনন্দ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 119945519521000000 01857-844431 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৫ পনপখল চন্দ্র পবশ্বাস অনীল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401232 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৬ সরস্বতী রানী মন্ডল স্বিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401882 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৭ সুন্দরী রানী মরনাকান্ত পশকদার মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401327 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৮ পমা: রিমান মীর পমাতািার মীর পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 86727418983 01986-245530 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৭৯ রুিালীমন্ডল পনতাই চন্দ্র মন্জল মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 1472602760 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮০ পবমল কুমার পবশ্বাস মাখন লাল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401213 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮১ শুম্ভ মন্ডল অমূল্য মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401073 1749203386 ফজলুল আল 01721-111787



৩৭৮২ সুজন কুমার মন্ডল পগািাল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401345 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৩ পরজাউল মীর পমাতািার মীর পুরুষ পদমজুর পচাগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 2822712077 1878809882 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৪ সুকুমার পবশ্বাস মৃত সুররন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401225 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৫ কপবতা রানী প্রামাপনক িররন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচাগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 8672644138 1770011366 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৬ পচত্তরঞ্জন পবশ্বাস মৃত মাখন লাল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401123 01763-002295 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৭ আলম পশখ মৃত ভাজন পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401905 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৮ আরিন কুমার মন্ডল নারদ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401344 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৮৯ কাকলী জুরয়ল রানা পুরুষ পদমজুর বরইচারা ৭ দ্বানিয়াপুি 19905519521000100 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯০ আবু জাপিদ পবশ্বাস আ: জব্বার পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচাগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 3722729609 1746067480 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯১ পমাোঃ ইউসুি পমািা মৃত রওশ আলী পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401510 01734-383673 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯২ দপবর পমািা মৃত ইনাতুল্য পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401818 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৩ পমািাোঃ রাপজয়া পবগম পমাোঃ হুকুম আলী পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401398 1734630838 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৪ িাপিজার পবশ্বাস পমাতারলব পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচাগািী 7 দ্বানিয়াপুি 7322635918 1731729300 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৫ মারজদা পবগম িাজারী পশখ মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 4603724719 1784468059 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৬ পমািাোঃ আপিয়া পবগম পমাোঃ নওরশর আলী পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402167 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৭ নাপিরুল ইসলাম আকামত পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 6428599069 1318492851 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৮ আব্দুল আপলম পগালাম কুদ্দুস পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 1922671167 1768438909 ফজলুল আল 01721-111787

৩৭৯৯ পমািাোঃ আয়শা পসপিকা কাওসার আিরেদ মপিলা পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401487 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০০ পমাোঃ িারুন পমািা মৃত আকমল পিারসন পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401354 01624-150471 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০১ পমাোঃ পশিাব মৃিা পমাোঃ আিেদ মৃিা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402239 01774-734406 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০২ আ: কারদর পবশ্বাস িামাদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396732 1723866293 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৩ রতন পমািা মৃত পজন্নাতুল্য পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401946 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৪ পমািাোঃ তাপনয়া িারভীন পরয়াজ আিরেদ মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 19935519521000100 01625-032697 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৫ পমাোঃ আপশকুর রিমান পশখ ইসলাম পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402143 01997-682759 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৬ শুমান্ত কুমার পবশ্বাস মৃত সত্রলকয নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521404792 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৭ পমাোঃ রইচ পশখ মৃত এজািার পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521404794 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৮ পমাোঃ রপকব পমািা মৃত আোঃ রাজ্জাক পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401531 01765-756048 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮০৯ রানা পমািা পগালাম সররায়ার পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 19795519521000000 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১০ পমাোঃ জািাঙ্গীর পশখ আিসার পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521540877 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১১ পমাোঃ বাসার পশখ পমাোঃ আমজাদ পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402100 01778-192704 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১২ পমাোঃ নাপজরুল ইসলাম পমাোঃ পতজারত পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401396 1761555349 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১৩ পমাসাোঃ সালমা পবগম পমাোঃ আবজাল পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402061 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১৪ পমাোঃ পমাক্তার পমািা পমাোঃ পগালাম কুদ্দুস পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401474 ফজলুল আল 01721-111787



৩৮১৫ পমািাোঃ পররিনা খাতুন পমাোঃ আপমরুল পজায়ারদার মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 19895519521000000 01753-420895 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১৬ পমাোঃ পবিাল পমািা মৃত খারলক পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521405007 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১৭ রাপিলা পবগম িাসান খান মপিলা গৃপিনী ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401907 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১৮ পমাোঃ ইমান আলীরজায়ারদার মৃত ইকমান পজায়ারদার পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402148 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮১৯ পমা: কবীর মীর উমর আলী মীর পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 1922672124 1728850554 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২০ পমাোঃ আলাউপিন পমািা মৃত আোঃ গপর্ পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521402054 01750-607934 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২১ পমাোঃ রপবউল পমাল্যা মৃত শির আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401634 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২২ পমাোঃ মপতয়ার রিমান পময়া পমাোঃ িাঞ্জাব আলী পময়া পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401551 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৩ িাররজ পমািা কবীর পিারসন পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401782 01934-535087 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৪ পমাোঃ ইসরাইল পমাল্যা মৃত রওশন আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401497 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৫ পমাোঃ বাচ্চু পমাল্যা মৃত ইয়াপসন আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401574 01632-249978 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৬ দুলাল পমাল্যা মৃত খারলক পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401774 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৭ পমাোঃ ইকরামুল িক পমাোঃ পসািরাব পিারসন পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401614 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৮ সুবল বারুরী মৃত বৃন্দাবন বারুরী পুরুষ পদমজুর গঙ্গারামখালী ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401894 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮২৯ পমািাোঃ মারজদা পবগম কারী কাওিার আিেদ মপিলা গৃপিনী বরইচারা ৭ দ্বানিয়াপুি 19495519521000000 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩০ শাপিন আলম মৃত আবু পিারসন পুরুষ পদমজুর ’’ ৭ দ্বানিয়াপুি 5519521401839 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩১ মারলকা আোঃ খারলক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী
পচৌগািী পূব ড 

িাড়া
৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396841 01625-318377 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩২ সুপিয়া পবগম আবু বক্কার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396473 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৩ পমািাোঃ তািপমনা ইয়াসপমন কাজী জুরয়ল রানা মপিলা গৃপিনী ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 19895519521000000 01748-735453 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৪ পমা: ইমরুল পিারসন আ: মপজদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 8218551607 1747873531 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৫ পমাোঃ ওপিদুল ইসলাম মৃত সামরিল পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396266 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৬ পমাোঃ কারদর পবশ্বাস মৃত শািাদৎ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396539 1796485835 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৭ পমাোঃ একলাস পবশ্বাস মৃত পমরির পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396630 01932-412856 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৮ পমািাোঃ শুকুরন মৃত পবলারয়ত মপিলা গৃপিনী ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521396724 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৩৯ পমািা: আরনায়ারা পবগম বুিই মপিক মপিলা গৃপিনী ’’ ২ দ্বানিয়াপুি 5792724214 1992242396 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪০ পমাোঃ ইউসুি পমাল্যা কাবুল পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পচৌোঃ িোঃিাড়া ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397385 01735-424977 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪১ আবুল কালাম লাল পময়া পুরুষ পদমজুর ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 2216657762997 01743-401079 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪২ শািীনা পবগম কালাম পজায়ািডার মপিলা গৃপিনী ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397437 173853227 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪৩ পমািা: পররবকা খাতুন পমাকরলজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 552707032 1840296488 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪৪ পবলপকস বাবুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397518 1865806340 ফজলুল আল 01721-111787



৩৮৪৫ পবজলী রানী পবশ্বাস মৃত পজাপতন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397106 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪৬ পনপশত কুমার মন্ডল মৃত ননী পগািাল মন্ডল পুরুষ পদমজুর ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397057 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪৭ পবশ্বপজত বালা ইন্দ্রপজত বালা পুরুষ পদমজুর ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397153 01733-812567 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪৮ জািানারা পমরাজুল মপিলা গৃপিনী ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397808 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৪৯ অনজনা পবগম তয়ারক্কল মীর মপিলা গৃপিনী ,, ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397182 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫০ কপর্কা রানী পবশ্বাস তুষার কুমার বাড়ই মপিলা গৃপিনী ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397224 01732-849596 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫১ চঞ্চল পবশ্বাস সচতন্য পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397122 1734260916 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫২ নবাব আলী রতন আলী পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397210 01751-682981 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৩ প্রভাষ চন্দ্র মন্ডল মৃত পবশ্বম্ভর মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397173 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৪ উিাসী রার্ী িপরিদ পকরানী পুরুষ পদমজুর ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 551952139172 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৫ মধুমালা পদ্বজন মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397156 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৬ ভানুমপত ররমন পজায়ারাদার মপিলা গৃপিনী ’’ ৩ দ্বানিয়াপুি 5519521397048 01738-177049 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৭ পসামরসর পমাল্যা মৃত ভাজন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398353 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৮ পবরবকানন্দ মন্ডল বটু মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398022 01738-875279 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৫৯ রামানন্দ মন্ডল মৃত পজরতন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398104 01710-230193 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬০ ভরত চন্দ্র মন্ডল পবধুভূষন মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398027 01927-892933 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬১ নপমতা পবশ্বাস প্রমথ নাথ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397974 01734-770949 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬২ পবনয় চন্দ্র বাড়ই মৃত পনতাই বাড়ই পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398436 01770-058791 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৩ িারভীন কারাম পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398335 01744-624889 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৪ শুমান্ত কুমার পবশ্বাস সুিীর কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397921 01752-217442 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৫ পসািাগ পবশ্বাস সসয়দ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 6406197837 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৬ স্বিন কুমার পজায়ারদার মৃত অনীল কুমার পজায়ারদার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398010 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৭ শ্যামল কুমার পবশ্বাস মৃত যতীন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398048 01789-351128 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৮ যুপিপি পবশ্বাস িঞ্চানন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398432 01840-899161 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৬৯ শ্যামল পবশ্বাস অমল কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397979 01727-805766 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭০ পবজন কুমার মন্ডল মৃত রবীন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398458 01724-129378 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭১ কমল কুমার পবশ্বাস অমল কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398124 01884-406371 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭২ কাজল রানী মৃত-পবমল মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398195 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭৩ পবজন কুমার পবশ্বাস পবমল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397947 1718300317 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭৪ মঞ্জুরী রানী মন্ডল অতুল চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398831 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭৫ অঞ্জু রানী মন্ডল শ্রীকান্ত মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398638 ফজলুল আল 01721-111787



৩৮৭৬ পমািা: িারলিা পবগম শাজািান পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 5519521396500 1832677906 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭৭ তাপনয়া পবগম মপতয়ার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 2802783841 1791990193 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭৮ পবিান সরকার মৃত পিররালাল সরকার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398816 01735-116741 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৭৯ শ্রী অপভৎ পবশ্বাস মৃত দশরথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398517 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮০ করলাক মন্ডল মরিন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398058 01729-558599 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮১ পবমল সরকার মৃত সুিন্য সরকার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398060 01739-117017 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮২ পমািাোঃ পশল্পী খাতুন মীর পমািােদ আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398358 01883-388642 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৩ পমাোঃ পমরাজ খান পমাোঃ পলয়াকত আলী খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19945519521000000 1753246635 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৪ কল্যানী রানী পবশ্বাস পবকাশ চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398622 1772887376 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৫ পদপলি কুমার মজুমদার িাজারীলাল মজুমদার মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398556 1741603119 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৬ পমাোঃ মাপনক খান মৃত কাপজম খান পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398285 01964-054902 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৭ কাঞ্চনী রানী মন্ডল বীররন্দ্রনাথ মন্ডল মপিলা গৃপিনী চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398599 1755173705 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৮ শচীনন্দ্র নাথ পদউড়ী মৃত সতীশ চন্দ্র নাথ পদউড়ী পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398772 01721-505088 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৮৯ পকরন চন্দ্র পবশ্বাস মৃত পূন্যচন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398536 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯০ পমাোঃ আপমরুল ইসলাম মৃত আবু বাররক পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398387 01791-305259 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯১ পগািাল সরকার মৃত পিররালাল সরকার পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521404984 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯২ শরলাক মন্ডল িররন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398702 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৩ পমঠুন কুমার পবশ্বাস পবরাট চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19915519521000000 01740-973428 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৪ কুমাররশ সরকার মৃত শুিন্য সরকার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398706 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৫ অতুল চন্দ্র মন্ডল মৃত িররালাল মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398809 01743-295292 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৬ মরনারঞ্জন মন্ডল মৃত সতীশ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398541 01935-341795 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৭ পশখা সরকার পনম ডল সরকার মপিলা গৃপিনী চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398063 01753-689603 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৮ স্বীকৃপত রানী মন্ডল বাবু রাম মন্ডল মপিলা গৃপিনী পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398538 ফজলুল আল 01721-111787

৩৮৯৯ সুকুমার পবশ্বাস সুিীর কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397926 01773-130515 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০০ িপল খাতুন মপতয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398396 1797063408 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০১ পনপখল কুমার মন্ডল মৃত পশবনাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398716 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০২ মায়া রানী মন্ডল পগালক মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398209 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০৩ পলচু সরকার মৃত সুকুমার সরকার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398064 01749-486402 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০৪ শাপন্ত লতা পবশ্বাস পবশ্বাস অতুল কুমার মপিলা গৃপিনী  পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398005 01795-391921 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০৫ পমািাোঃ পসপলনা খাতুন মৃত শরািত আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399347 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০৬ পশখা রানী মজুমদার সুরবাি মজুমদার মপিলা গৃপিনী চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398565 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০৭ পশপশর বালা পসনাথ ড বালা মপিলা গৃপিনী পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397922 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯০৮ পমাোঃ িলাশ মৃত দাররাগ আলী পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398286 01944-859331 ফজলুল আল 01721-111787



৩৯০৯ পনপুল কাপতডক চন্দ্র বালা পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398455 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১০ গরনশ মন্ডল পগালক মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ারদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398700 01759-601920 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১১ তুলসী রানী দয়াল চন্দ্র মপিলা গৃপিনী পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398513 01770-371743 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১২ কৃষ্ণিদ মন্ডল কুমাররশ মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398777 01734-185983 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৩ অরমলা রানী মন্ডল শ্যামিদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397529 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৪ মমতা রানী মন্ডল ভূরলন চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398623 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৫ বাসন্তী রানী মন্ডল অপখল চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398600 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৬ সুলতা রানী মন্ডল িপরমল চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398616 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৭ তািসী রানী মন্ডল রতন চন্দ্র মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398637 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৮ কুমাররশ মন্ডল শাপন্তরাম মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398578 01745-147559 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯১৯ শাবানা খাতুন িারুন পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19905519510000100 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২০ অপজত পজায়ারদার মৃত অপশ্বনী পজায়ারদার পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398425 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২১ নারয়ন চন্দ্র মন্ডল মৃত আনন্দ মন্ডল পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398511 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২২ পশখা মন্ডল নররন মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397973 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৩ ররবন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত রািানাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398131 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৪ শ্রীমপত রানী মন্ডল পবমল মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398595 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৫ অঞ্জন মন্ডল মৃত চন্দ্রকান্ত মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398107 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৬ পমনু রানী পবনয় কৃষ্ণ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398041 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৭ পিমলা রানী মৃত-কানাই মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397916 1791137619 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৮ সপবতা রানী সািন কুমার মপিলা গৃপিনী মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521398415 01791-137619 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯২৯ পমতা রানী বাবুরাম পজায়ারদার মপিলা গৃপিনী পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398243 01732-292985 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩০ পমাোঃ নুরিান খান পমাোঃ পমাস্তিা খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19905519521000000 1753733747 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩১ বিভ পবশ্বাস মৃত বরত চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397989 01772-941768 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩২ কারিম মীর মৃত আবুল মীর পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398280 01932-413129 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৩ উজ্জ্বর কুমার সরকার বীররাদ চন্দ্র সরকার পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398817 01784-701440 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৪ পদিক কুমার পবশ্বাস ভুরলন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397955 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৫ স্বিন কুমার মন্ডল সন্যাসী মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398037 01747-604642 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৬ সুবল চন্দ্র মন্ডল সচতন্য মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398775 01709-431508 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৭ লালন চন্দ্র বাড়ই মৃত পনতাই চন্দ্র বাড়ই পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398430 1736369945 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৮ আপিয়া পবগম মৃত িারতম আলী মপিলা গৃপিনী ,, ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521396388 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৩৯ পররিনা পবগম এপকন আলী মীর মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398352 01932-412910 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪০ পমাোঃ িারুন-অর রপশদ মৃত আিেদ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398343 1772804357 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪১ কানন চন্দ্র সরকার মৃত পকরন চন্দ্র সরকার পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398688 18581311955 ফজলুল আল 01721-111787



৩৯৪২ জারমলা পবগম মৃত শরািত আলী মপিলা গৃপিনী পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398350 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৩ কুমাররশ মন্ডল মৃত পনতাই মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398463 01858-000679 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৪ শচীন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত সতীষ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398530 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৫ মপতন মীর মৃত গব্দুল মীর পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398310 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৬ পমাোঃ পসপলম খান পমাোঃ শওকত খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397935 1757367622 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৭ পগপরন্দ্র নাথ মন্ডল মৃত িরলাল মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398802 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৮ আলাউপিন মৃত গপন পশখ পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398312 1733680054 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৪৯ সাপিদা পবগম পমাোঃ পরাস্তম আলী খান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398306 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫০ জরবদা পবগম নুররাল ইসলাম খান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398303 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫১ পমাস্তিা খান নুররাল ইসলাম খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398311 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫২ সীমা রানী মন্ডল সুকুমার মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398510 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৩ কাঞ্চনী রানী মন্ডল পগৌপবন্দ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398534 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৪ মপরয়ম পবগম পমািােদ পিাসরন আলী মীর মপিলা পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398408 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৫ নররাত্তম পবশ্বাস মৃত পূণ্য চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398934 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৬ লক্ষর্ চন্দ্র মন্ডল সচতন্য মন্ডল পুরুষ পদমজুর চর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398150 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৭ পবরনাদ কুমার মন্ডল সচতন্য মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398156 01749-027880 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৮ আশালতা পবশ্বাস জয়রদব পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পগায়ালদি ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521397991 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৫৯ এপলট খন্দকার রইচ খন্দকার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398264 1739368384 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬০ শাবানা খাতুন  পমাোঃ কবীর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398404 1718633683 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬১ দীরনা পবশ্বাস মৃত পূণ্য চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398483 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬২ মধুমালা মরনারঞ্জন বালা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398456 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৩ পমাোঃ আদম পজায়ািার মৃত পদলবর পজায়ািার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404652 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৪ িারদক আলী মৃত বাজ মামুদ আলী পশখ পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404393 01759-901190 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৫ িাপমদুল িক পমাোঃ শািাদত পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 19935519521000000 1797176524 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৬ পমাোঃ আিাদুল পজায়ািার মৃত পদলবর পজায়ািার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404645 1758230134 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৭ পমাোঃ কুদ্দুস আলী মৃত পদলবর পজায়ািার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404633 01768-318985 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৮ পমাোঃ কারয়ম খান পমাোঃ িাররজ খান পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404289 01718-848478 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৬৯ পমাোঃ পগালাম কপবর মৃত িাচু পমািা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404415 01751-241030 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭০ পমাোঃ সালাম পজায়ািার পমাোঃ আজািার পজায়ািার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404631 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭১ আকামত পশখ মৃত তরিল পশখ পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404527 01775-136700 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭২ শপরফুল পশখ মৃত পকয়ামপিন পশখ পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404204 01754-539064 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭৩ পমজানুর রিমান পমাোঃ পরারস্তাম আলী পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404552 01797-063434 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭৪ আরলি খান িাররজ খান পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404254 ফজলুল আল 01721-111787



৩৯৭৫ নুরুল মন্ডল নজর আলী মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521443787 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭৬ আমীর মন্ডল মৃত আকবর পমািা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404185 1866627507 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭৭ পমাোঃ সুজন আলী পমাোঃ রজব আলী পজায়ািডার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 19945519521000000 01864-555884 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭৮ আবু তারলব িাররজ খান পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 55127404316 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৭৯ পমাোঃ নাজমুল পিারসন পমাোঃ রজব আলী পজায়ািার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 19945519521000100 01787-808437 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮০ পমাোঃ মপমন পশখ মৃত পমরির পশখ পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404663 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮১ পমাোঃ রজব আলী পজায়ািডার মৃত রমজান আলী পজায়ািডার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404497 01747-454587 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮২ আব্দুর রউি মৃত রমজান আলী পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404510 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৩ িপমর উপিন পশখ মৃত বাজ মামুন পশখ পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404369 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৪ পগালাম রসুল জপমর উপিন মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404184 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৫ রতন মন্ডল মৃত বাবু আলী মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404178 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৬ আোঃ সালাম পমািা আকামত পমািা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404247 1736167005 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৭ পমাোঃ মাসুদ পমাল্যা আকামত পশখ পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404246 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৮ নুরজািান মৃত মকরলি পমািা মপিলা গৃপিনী দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404243 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৮৯ পলাকমান মন্ডল মৃত মান্নাি মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404231 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯০ আপজজুল ইসলাম আোঃ িাপকম মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404194 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯১ পমাোঃ পদলবার আলী মন্ডল মৃত আনিার উপিন মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404147 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯২ পিরলনা পবগম আিােদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404177 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৩ পমা: পলটন পিারসন জয়নপিন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 1011323076 1722097816 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৪ পমাোঃ আজািার পজায়ািডার মৃত আরমান পজায়ািডার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404724 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৫ পমাোঃ আজাদ পমািা মৃত আোঃ পকাপরম পমািা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404429 01855-322007 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৬ জুরয়ল রানা মৃত-মরনায়ার পিারসন পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404601 01739-696014 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৭ আপকদুল পশখ মৃত পকয়ামত উপিন পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404192 01770-012291 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৮ পমাোঃ পসামরশর আলী খান মৃত শুকুর আলী পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404592 ফজলুল আল 01721-111787

৩৯৯৯ পমাোঃ ইসলাম পমািা মৃত পমলামদী পমািা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521444968 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০০ পমাোঃ আবু বক্কার পশখ মৃত িারদক আলী পশখ পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404430 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০১ রারশদুল ইসলাম মৃত আিরমদ আলী পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5515701100131 01943-198815 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০২ পলংকন বািাড় পনতয পগািাল বািাড় পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 2405983905 1315013311 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০৩ পমাোঃ রুস্তম আলী খান মৃত পগালাি খান পুরুষ পদমজুর নলরখালা‘ ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404585 1748983357 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০৪ িাপকম মন্ডল িপমর উপিন মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404197 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০৫ সুমী পবগম মৃত -িাপনি মপিলা গৃপিনী দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404195 1775092629 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০৬ সাপিদ মন্ডল মৃত শির আলী মন্ডল পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404173 01786-460261 ফজলুল আল 01721-111787



৪০০৭ পমাোঃ আবু কালাম পজায়াদ ডার পমাোঃ আজািার পজায়ািার পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404643 1785822281 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০৮ পমাোঃ পমাসরলম উপিন পমাল্যা মৃত ইব্রাপিম পমাল্যা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404335 ফজলুল আল 01721-111787

৪০০৯ নজর আলী মন্ডল মৃত বাবু আলী পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404180 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১০  পমাোঃ পসানায়মান পমাল্যা মৃত ওয়ারজদ আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404263 01790-338518 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১১  পরানজু আিরেদ সব্দাল পশখ পুরুষ পদমজুর নলরখালা ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404676 01766-162358 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১২ পমাোঃ আজাদ আলী পমাোঃ আরতায়ার পবশ্বাশ পুরুষ পদমজুর দূগ ডাপুর ৯ দ্বানিয়াপুি 5519521404399 01715-855590 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৩ পমাোঃ িারুন পশখ মৃত-আরখর পশখ পুরুষ পদমজুর চর মরিশপুর ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399265 01775-223830 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৪ পরারকয়া পবগম এরতম আলী পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519510358453 1774794172 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৫ পমািাোঃ জািানারা খাতুন পমাোঃ আকামত পসখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519510357520 01777-161746 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৬ পমাোঃ পটাকন পসখ আব্দুল গফুর পুরুষ পদমজুর ,, ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399048 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৭ পমাোঃ বলাই মন্ডল মৃত জুলমত মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399149 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৮ আরমনা খাতুন আনিার উপিন পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399430 ফজলুল আল 01721-111787

৪০১৯ পমাোঃ পবচার পশখ পমাোঃ িাপনি পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399492 01732-919214 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২০ বপবতা পবগম আিাদুজ্জামান পমািা (িাসু) মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399847 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২১ পমািা: মারজদা পবগম লপতি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 3722725532 1889675932 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২২ পগালাম রসুল পশকদার কওিার পশকদার পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 5522703056 1749245856 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৩ পশপরনা পবগম আক্তার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 2372712139 1705100747 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৪ আরপজনা িামীম মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 2692985946966 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৫ আরলি পিারসন মৃত আকমল পিারসন পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399939 01831-475811 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৬ আিালত পিারসন মৃত আকমল পিারসন পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399944 01726-674409 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৭ চাঁদ আলী মন্ডল ইসমাইল মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399945 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৮ পমািাোঃ শাপিদা পবগম পমাোঃ মিন মৃিা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399397 ফজলুল আল 01721-111787

৪০২৯ পমাোঃ জামাল পিারসন মৃত আব্দুল িাপকম পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399339 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩০ পমািাোঃ রারিলা পবগম রমজান পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399800 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩১ িারতমা পবগম মৃত আপজমপি মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399398 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩২ পমাোঃ ইউসুব পশখ মৃত ইসমাইল পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521400040 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩৩ পমািাোঃ মমতাজ মকুল খা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399702 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩৪ পমািাোঃ রারবয়া পবগম পমাোঃ সারিব আলী পসখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399384 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩৫ রাপশদা পবগম মৃত পকয়াম উপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399799 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩৬ আসগর আলী মন্ডল পমাোঃ আকবর আলী মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399013 1306894919 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩৭ শামছুল পমািা আমীর পমািা পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399829 ফজলুল আল 01721-111787



৪০৩৮ পমািাোঃ পরারকয়া পবগম পমাোঃ মাসুম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399323 1776529524 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৩৯ পমািাোঃ সুপিয়া পবগম পমাোঃ আলাউপিন পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399234 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪০ পমাোঃ পমজানুর রিমান পমাোঃ আমজাত পিারসন পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 6121309703701 1923352353 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪১ িজল পমাল্যা মৃত পতায়াজ উপিন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399812 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪২ পমাোঃ কপবর পিারসন পমাোঃ মকবুল পিারসন পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399342 01757-778155 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৩ পমািা: পরাপজনা সুলতানা আ: মারলক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 7772633389 1720997973 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৪ পমািাোঃ পরাপজনা পবগম পসরাজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399923 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৫ পমাোঃ বাবলু পশখ মৃত ইউছুব পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399027 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৬ পমাোঃ িপমর খা পমাোঃ শমরসর খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399102 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৭ নাজমা পবগম আনাই মৃিা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399936 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৮ পমাোঃ শাপিদুল পশখ মৃত ইসমাইল পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521400037 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৪৯ পমািাোঃ পগালািী পবগম মৃত মকরিদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521400025 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫০ নান্নু মন্ডল মৃত জরবদ মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399404 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫১ জহুর আলী পমাল্যা মৃত পতায়াজ উপিন পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399815 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫২ পমা: কালাম পবশ্বাস পভালাই পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 3722651274 1762856052 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৩ পমািাোঃ িাপস পবগম পমাোঃ পরজাউল মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399386 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৪ পমািাোঃ রারবয়া পবগম পমাোঃ জাির মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399745 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৫ পমা: বাচ্চু পবশ্বাস এরতম আলী পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 6872716706 1786612936 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৬ িপমরন পনিা মৃত িপলম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399801 1889619077 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৭  পিনা পবগম আজগর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19835519521008400 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৮ পমািাোঃ শুকুরন পনিা পমাোঃ নজর আলী পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399231 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৫৯ সুন্দরী পবগম বাবুর আলী মৃিা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399937 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬০ আরনায়ারা পবগম জনাব আলী মৃিা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399966 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬১ ঝন ডা পবগম ঘুররান পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19775519521399300 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬২ রারিলা পবগম সব্দাল মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399907 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৩ পমাজারেল পবশ্বাস পমািন পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 5072695454 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৪ পমা: ইকলাি পবশ্বাস ইশারত পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 2822707119 1782939601 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৫ পমািাোঃ সুপিয়া পবগম সররায়ার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399938 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৬ পমািাোঃ রপিমা পবগম উপকল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399924 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৭ পমাোঃ জপমর খা পমাোঃ শমরসর খা পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399130 01747-159010 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৮ পলটন মন্ডল নজরুল মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19795519521009100 01759-601659 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৬৯ পমাোঃ আলাউপিন খান মৃত আবুল কারশম খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398998 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭০ পমািাোঃ সুপিয়া পবগম রপিকুল পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399246 ফজলুল আল 01721-111787



৪০৭১ িাওয়া পবগম দাউদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399806 01710-036561 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭২ পশিালী পবগম জাির পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399838 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৩ নাপসমা খাতুন আোঃ ওিাব আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399839 1302429617 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৪ রুপম খাতুন উপজর আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19955519521000000 1782947043 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৫ পিরলনা খাতুন দুলাল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19895519521000000 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৬ পমািাোঃ রীনা পবগম পমাোঃ আোঃ মান্নান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399173 01721-475794 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৭ পিারসন আলী পমাল্যা আপদল পমাল্যা পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399816 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৮ কলমগীর মন্ডল পমাোঃ সদর আলী মন্ডল পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399141 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৭৯ সালাম পশখ পমাোঃ ইসলাম পশখ পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399301 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮০ পমাোঃ আপজজ পজায়ারদার মৃত মরয়ন উপিন পজায়ারদার পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399299 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮১ পমািাোঃ নাসরীন পবশ্বাস ইব্রাপিম  পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399887 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮২ পমািাোঃ িান্না পবগম পমাোঃ মান্নান পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399312 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৩ পমািা: সাপিনা গপন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 8672660878 1754379470 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৪ অপলপভয়া খাতুন পমাোঃ পসাবািান মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399646 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৫ পরিন আিরমদ সারিব আলী পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 8660148837 1749445868 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৬ পমািাোঃ পরাকসানা পবগম পমাোঃ ইরাদ আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399321 01743-103377 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৭ জপরনা পবগম মৃত িকরউপিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399650 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৮ িাপবন পবগম আজম আলী মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399852 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৮৯ আিেদ আলী পশকদার রপশদ পশকদার পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 3722747908 1752249720 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯০ রচনা পবগম উজ্জ্বল মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 1985519521000000 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯১ পমািাোঃ চম্পা পবগম পমাোঃ রপমদ আলী পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399272 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯২ আরপজনা পবগম পমাোঃ রুস্তম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399350 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৩ আরনায়ারা পবগম পরাকমান খা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19905519521000000 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৪ পমািাোঃ িারতমা পবগম পমাোঃ আক্কাচ আলী মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521391979 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৫ সাপিদা পবগম জহুরুল ম,ন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399193 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৬ সুমাইয়া খাতুন মপকদুল মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521009820 01835-454594 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৭ পমািাোঃ পশিালী পবগম পমাক্তার মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398896 1782617529 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৮ পমািাোঃ আপম্বয়া খাতুন পমাোঃ দাউদ পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399696 01737-582387 ফজলুল আল 01721-111787

৪০৯৯ পমািাোঃ সীমা পবগম অপলয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399740 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০০ পমািাোঃ পবলপকস পবগম পমাোঃ সাজ্জাদ পিারসন মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399195 1307684754 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০১ পিরলনা পবগম পমাস্তিা পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399992 01719-974382 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০২ িাপসনা পবগম ইকমান পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399938 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০৩ িাপলমা পবগম আসলাম মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19905519521000000 01631-359070 ফজলুল আল 01721-111787



৪১০৪ পমািাোঃ তানপসরা পবগম পমাোঃ ওবায়দুর রিমান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399121 01734-224036 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০৫ নারগীস পবগম পরিন মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 19895519521000000 01926-603724 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০৬ আলমপত পবগম জাির পিারসন মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521398938 01932-620863 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০৭ পমািাোঃ পররিনা পমাোঃ আলম খান মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399319 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০৮ পশল্পী পবগম সপিদুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399560 ফজলুল আল 01721-111787

৪১০৯ পমািাোঃ তাসপলমা পবগম িাররজ খান পুরুষ পদমজুর ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399320 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১০ পমািাোঃ আরলয়া পবগম চাদ আলী মন্ডল মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399433 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১১ রপিমা খাতুন শািাদত পশখ মপিলা গৃপিনী ’’ ৫ দ্বানিয়াপুি 5519521399073 1965784945 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১২ ভরবন রায় মৃত সরন্তাষ রায় পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400662 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৩ রবীন্দ্রনাথ মন্ডল তারািদ মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521404844 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৪ মঞ্জু রায় প্রভাষ রায় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400232 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৫ পমাোঃ জারবদ পমাল্যা পমাোঃ ইিািাক আলী পমাল্যা পুরুষ পদমজুর িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400927 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৬ পমা: মন্নু মীর ইিাক আলী মীর পুরুষ পদমজুর পচৌগািী ২ দ্বানিয়াপুি 8222713953 1722030249 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৭ নৃরিন রায় পনতাই রায় পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521404841 01724-949112 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৮ শ্রী কানাই লাল পবশ্বাস জয়রদব পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400736 ফজলুল আল 01721-111787

৪১১৯ সুশান্ত কুমার রায় মৃত সরন্তাষ রায় পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400660 01755-107475 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২০ অজুডন কুমার মন্ডল অিীর কুমার মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400454 01861-747258 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২১ কপবতা রায় সুবাস রায় মপিলা গৃপিনী সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400226 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২২ িপরদাস পবশ্বাস পগালক চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400799 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৩ প্রভাষ চন্দ্র পবশ্বাস মৃত পিয়নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400852 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৪ নপমতা পবশ্বাস মৃত-অমর চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400856 01743-455330 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৫ সুজন বালা মৃত সিীর বালা পুরুষ পদমজুর চরমালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400399 1728239419 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৬ জয়রদব রায় মৃত সরন্তাষ রায় পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400674 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৭ তবাররক মন্ডল মৃত িাচু মন্ডল পুরুষ পদমজুর িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400961 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৮ পনতাই রায় মৃত সরন্তাষ রায় পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400676 ফজলুল আল 01721-111787

৪১২৯ ররবন রায় মৃত সরন্তাষ কুমার রায় পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400711 01749-245852 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩০ সাজ্জাদ পশকদার মৃত রপশদ পশকদার পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400604 1755036215 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩১ অনুি কুমার মন্ডল অপনল কুমার মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400502 01751-821959 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩২ জয়নাল পসখ সপিরউপিন পসখ পুরুষ পদমজুর িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400963 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩৩ মদন কুমার মন্ডল অনকুল মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521404846 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩৪ পমাোঃ আলী মন্ডল মৃত িারতম পমাল্যা পুরুষ পদমজুর িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400984 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩৫ তপিদুল পশকদার সপিদুল পশকদার পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400353 01797-183959 ফজলুল আল 01721-111787



৪১৩৬ অপনতা রানী পবশ্বাস িরপশত কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400435 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩৭ পমলন কুমার মন্ডল পনরঞ্জন কুমার মন্ডল পুরুষ পদমজুর মাা্লাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400426 1743195092 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩৮ রঞ্জন কুমার মন্ডল পনমাই চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400462 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৩৯ ভারত কুমার মন্ডল পনরাঞ্জন কুমার মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400428 1732849543 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪০ অচ ডনা রানী বালা পদব কুমার বালা পুরুষ পদমজুর চর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 551952144869 01778-186991 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪১ পমািা: িাপবনা পবগম পনয়ামত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মরিশপুর ৫ দ্বানিয়াপুি 2822687996 1704826796 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪২ পগালক চন্দ্র মন্ডল পগািাল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400473 1795243052 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৩ রতন কুমার রায় মৃত নকুল চন্দ্র রায় পুরুষ পদমজুর চর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400139 01721-946585 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৪ পমািাোঃ পররিনা পবগম পমাোঃ পবিাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400932 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৫ পবকাশ চন্দ্র পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400746 01878-226803 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৬ ররমশ চন্দ্র বািাড় মৃত রামিদ বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400247 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৭ অনুকুল মন্ডল তারািদ মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521404884 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৮ পশাভা রানী রায় মৃত সুররন্দ্র নাথ রায় মপিলা গৃপিনী সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400229 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৪৯ পমাোঃ পখাকন মৃিা পমাোঃ আব্দুল মান্নান মৃিা পুরুষ পদমজুর মরিশপুর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521399519 01965-173917 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫০ বাররক পবশ্বাস পমাোঃ িারতম পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521401013 1866369495 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫১ তুি লাল মন্ডল জরগন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400423 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫২ পমলন কুমার মন্ডল মৃত অপশ্বনী মন্ডল পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400546 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৩ পদরজন্দ্রনাথ বািাড় মৃত পশবনাথ বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400188 1730253501 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৪ পমাতারলব আলী পমাল্যা মৃত আপজমউপিন পমাল্যা পুরুষ পদমজুর িারিটরা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400914 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৫ সুপনল কুমার রায় মৃত নকুল চন্দ্র রায় পুরুষ পদমজুর চর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400140 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৬ সরমস্বর বালা মৃত দুব ডদল বালা পুরুষ পদমজুর চর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400175 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৭ অমল রায় লক্ষী কান্ত রায় পুরুষ পদমজুর চরমালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400185 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৮ পমাোঃ মিন পশখ মৃত ইনতাজ আলী পশখ পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400570 1623233070 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৫৯ গীতা রানী পবশ্বাস মৃত পবজয় কৃষ্ণ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400648 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬০ সরপজৎ কুমার বালা পবষ্ণু িদ বালা পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400892 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬১ বসুরদব বািাড় মৃত জীরতন্দ্রনাথ বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400325 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬২ কৃষ্ণ িদ বািাড় মৃত জীরতন্দ্রনাথ বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400200 01817-596924 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬৩ রতন বািাড় মৃত পগািী বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400242 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬৪ কাপত্তডক বািাড় মৃত পগািী বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400216 ফজলুল আল 01721-111787



৪১৬৫ পসািাগী মন্ডল মরনাির মনর্ল পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400240 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬৬ পবিান চন্দ্র রায় মৃত িীররন্দ্র নাথ রায় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400223 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬৭ পদবকুমার বািাড় মৃত িীররন্দ্র নাথ রায় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400230 01764-021232 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬৮ পনররাদ চন্দ্র বািাড় মৃত পশবনাথ বািাড় পুরুষ পদমজুর সানবান্দা ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400191 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৬৯ বৃন্দাবন সরকার যতীন্দ্র নাথ সরকার পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400407 01736-068891 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭০ অপনল কুমার মন্ডল মৃত সৃপিির পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 55195211387388 01730-997895 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭১ সুপনল চন্দ্র পবশ্বাস কালা চাঁদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 7772626060 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭২ কৃষ্ণ িদ পবশ্বাস গুরু িদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400893 1733111895 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭৩ রুিকুমার পবশ্বাস গুরুিদ পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400762 1832993867 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭৪ পদবাপশষ পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদমজুর আনন্দননগর ৬ দ্বানিয়াপুি 5519521400745 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭৫ আমজাদ পিারসন সামসুপিন পশখ পুরুষ পদমজুর মালাইনগর ৬ দ্বানিয়াপুি 3722641903 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭৬ পশখ মরনায়ার পিারসন পতলম পশখ পুরুষ পদমজুর দ্বাপরয়াপুর ৮ দ্বানিয়াপুি 7322774907 1811196083 ফজলুল আল 01721-111787

৪১৭৭ মারজদা পবগম মৃত-নূর পমািােদ মপিলা পভক্ষুক বরাপলদিা-১ ১ িারকাল 1011569124  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৭৮ নাম: পবকাশকুমার পব পবিান কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২ ১ িারকাল 6014640517 ০১৮৮৫৭৫৩০০৬  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৭৯ নাম: পনপখল চন্দ  পব: :মৃ  সবদ্য নাথ পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩ ১ িারকাল 5519552429071  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮০ নাম: অপখল চন্দ্র পব:   সবদ্য নাথ পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪ ১ িারকাল 5519552429071 01729-662970  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮১ নাম: সুনীল কুমার পবশ্বাস  মৃ কাপত্তক পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫ ১ িারকাল 5519552429249 01776594404  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮২ নাম:  কুমাররশ চন্দ্র পব: :মৃ করমরশ চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬ ১ িারকাল 5519552429487  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৩ নাম: সুজন কুমার পব:  :পনতাই চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭ ১ িারকাল 5519552429490  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৪ নাম:  সুিাংশু মন্ডর  মৃ শতীষ চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮ ১ িারকাল 5519552429195 01745944854  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৫ নাম: সুজন বাড়ই (পভক্ষুক)  :মৃ রপশক বাড়ই পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-৯ ১ িারকাল 5519552429201 01746935377  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৬ নাম: প্রশান্ত বাড়ই : িররশ  বাড়ই পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০ ১ িারকাল 5519555200137 01783-398691  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৭ নাম: অপসত কুমার পব:  :মৃ সরবাি চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১ ১ িারকাল 5519552429057 01789-202366  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৮ নাম:  নূর ইসলাম পমাল্যা : পমা: জয়নাল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২ ১ িারকাল 5519552429401  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৮৯ নাম:  পিািরনয়ারা পবগম  জ: আপরি পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩ ১ িারকাল 5519551388152  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯০ নাম:পমারমনা পবগম  জ: পমা: পলাকমান পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪ ১ িারকাল 55195522429502  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯১ নাম:পমা: সুমন পমালা  পমা: বপির পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫ ১ িারকাল 5519552429268  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯২ নাম:পমািা: মপজনা পবগম জ: মৃ কুদ্দুি পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৬ ১ িারকাল 5519552428834  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯৩ নাম:পমা: রজব আলী  খান  পমা: রপবউল খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৭ ১ িারকাল 5519552428755  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯৪ নাম:পমা: মজনু খান  পমা: জবর আলী খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮ ১ িারকাল 5519552429116  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯৫ নাম:পমা: পরাকনুজ্জামান পমা: রইচ উপিন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯ ১ িারকাল 5519552424980 01824-869262  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯৬ পমািাোঃ আরলয়া পবগম মৃত িাররজ মন্ডল মপিলা গৃপিনী বরাপলদিা-২০ ১ িারকাল 4173222987  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪১৯৭ নাম:পমা: িারূন মন্ডর  পমা: অরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯৮ নাম:পমা: ইসলাম পশখ  মৃ আব্দুল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২২ ১ িারকাল 5519552429119  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪১৯৯ নাম: পসপিকুর পমালা মৃ বািাদুর পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৩ ১ িারকাল 5519552428642  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০০ নাম: লারয়করশখ  মৃত িারিজ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৪ ১ িারকাল 5519552428776 01845-726643  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০১ নাম:পমা: আলতাি পমালা নাম পমা: খপলল পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৫ ১ িারকাল 5519552429556  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০২ নাম: পমা: ইকামত খান পমা: পলাকমান পিারসন খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৬ ১ িারকাল 5519552429052  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৩ নাম: পমািা :পশিালী পবগম  সাপিদ পশকদার পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৭ ১ িারকাল 5519552428510  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৪ নাম: কারদর   পজায়ািার রপিম পজায়াির পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৮ ১ িারকাল 5519552428662  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৫ নাম:পমা: আলমগীর পব:  পমা: আপজজ পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২৯ ১ িারকাল 5519552428906 01705230632  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৬ নাম:পমা: রাপজদুল মৃ ইসলাম পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩০ ১ িারকাল 5519552429386 01852-051776  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৭ নাম:পমা: এপিয়া পমালা নাম পমা: কওিার পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩১ ১ িারকাল 5519552428802 01304892747  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৮ নাম: পমা: কালাম পমালা নামরমা: কওিার পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩২ ১ িারকাল 5519552428829  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২০৯ নাম: পবগম খাতুন (পভক্ষুক) নাম গপর্ পশখ পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-৩৩ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১০ নাম:পমা: খায়রূর ইসলাম নাম পমা: পদলবর পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩৪ ১ িারকাল 5519552000048  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১১ নাম: পমা: বাবুলরমালা নাম পমা: সািাদত পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩৫ ১ িারকাল 5519552429551 01729-931760  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১২ নাম: পমা: সাপিদ পশখ নামরমা: মরয়ন উপিন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩৬ ১ িারকাল 5519552402841  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৩ নাম:পমা: পতরলম খান নাম পমা: জবর আলী খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩৭ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৪ আব বক্কার মৃত সামাদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩৮ ১ িারকাল 2915642032300 ০১৯৯৫৬০৭৭০০  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৫ নাম: মীর আরনায়ার পিারসন নামমৃ মীর রজব আরী পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৩৯ ১ িারকাল 5519552429285 01743-555621  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৬ নাম: শওকত পশখ নামমৃ শমরশর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪০ ১ িারকাল 5519552428875 01902487392  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৭ নাম:পমা: সুজন পশখ নামরমা: নওরসর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪১ ১ িারকাল 5519552000228 01839-700134  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৮ নাম: পমা:পমাকছুদুল পমালা নাম পমা: পিারসন আলী পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪২ ১ িারকাল 5515740158842  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২১৯ নাম: পমা: সপিদ পশখ নাম মৃরচৌির পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৩ ১ িারকাল 5519552429455  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২০ নাম:পমা: ইমরূল পমালা নাম পমা: আিান পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৪ ১ িারকাল 5519552429389 01988020712  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২১ নাম: পমা: মািাবুর পমালা নাম পমা: তারসম পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৫ ১ িারকাল 5519552429420 01931-879130  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২২ নাম:পমা: এরলম পব: নামমৃ গরির পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৬ ১ িারকাল 5519552429663  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২৩ নাম:পমািা: সুপিয়া পবগম নামজ:পমা ওয়ারজল পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৭ ১ িারকাল 5519552429552 01857-352961  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২৪ রুপময়া পবগম আ মরজদুল পমাল্যা নারী পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৮ ১ িারকাল 3273250013 ০১৮৮১৮২০৬৯২  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২৫ নাম:পমা: বাবু পব: নাম মৃ রতন পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৪৯ ১ িারকাল 5519552429571  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২৬ নাম:পমা: মপিয়াল পশখ নামমৃরচৌির পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫০ ১ িারকাল 5519552429454 01922736315  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২৭ নাম: ফুরকান পমালা নামআব্দুল মপজদ পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫১ ১ িারকাল 5519552429464  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪২২৮ নাম: :মরয়ন উপিন পশখ নাম  আ: আব্দুল পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫২ ১ িারকাল 5519552428786  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২২৯
নাম:পমা: ইিপতয়ার উপিন 

পমৌপর
নাম পমা:পগালাম রসূল পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫৩ ১ িারকাল 5519552428916  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩০ নাম: পমা: মাঝারূল ইসলাম নামরমা: পদয়ানত পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫৪ ১ িারকাল 5519552429438 01862610720  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩১ নাম: পমা: বািারূল নাম পমা: আিন পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫৫ ১ িারকাল 5519552429416 01853658473  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩২ নাম: পমা পমলন খান নামরমা জবর আলী খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫৬ ১ িারকাল 4173131287 ০১৯২৩৮০১১৩৪  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৩ নাম: পমা: নাপির পমালা নামরমা: জািাঙ্গীর পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫৭ ১ িারকাল 5519552000006  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৪
নাম: পমা: সাগর পশখ 

(ভÿ  ুক)
নামমৃ দুলার পশখ পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-৫৮ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৫  মপতয়ার পমাল্যা পমা: পসারিাব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৫৯ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৬ নাম:পমা: ইউনুচ খান নাম আলতাি খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬০ ১ িারকাল 55195524  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৭ নাম: আপনচ পশখ নাম পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬১ ১ িারকাল 55195524000200 01798-200473  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৮ নাম: পমািা:  শপিনা  খাতুন নাম পমা:  জাপকর পিারসন থান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬২ ১ িারকাল 5519552429030  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৩৯ নাম: পমািা:  সারলিা পবগম নাম পমা: আক্তার পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬৩ ১ িারকাল 5519552428406  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪০ নাম: পমািা: ছুটু পবগম নাম  খয়বার পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬৪ ১ িারকাল 1473114849 ০১৭৪৩৪০৬৬৩৮  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪১ নাম:পমা:  মপিয়াল পমাল্যা নামমৃ  আ: রাজ্জাক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬৫ ১ িারকাল 5519552428907  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪২ নাম:পমা: পসরাজজুল ইসলাম নাম মৃ রইচ উপিন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬৬ ১ িারকাল 5519552429043 01753934047  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৩ নাম:পমা:  পদপু পশখ নাম আ: পমাতারলব পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬৭ ১ িারকাল 5519552000003 01948-304382  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৪ নাম: নাপগ ড পবগম নামমৃজ: মৃ  পিকুল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৬৮ ১ িারকাল 5519552428768 01727999685  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৫ পমািাোঃ িাপসনা পবগম মৃত-আবু তারলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বরাপলদিা-৬৯ ১ িারকাল 7323237052  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৬ নাম: বাবলু পশখ( পভক্ষুক) নাম সামাদ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭০ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৭ নাম: পমা:  নজরূল পশখ নামরমা: তারলম পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭১ ১ িারকাল 5519552429257  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৮ নাম:পমা:  তুজাম পিারসন নাম মৃ  গপন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭২ ১ িারকাল 5519552003 01722822614  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৪৯ নাম:পমািা:   সুপম খাতুন নামরমা: পসারলমান পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৩ ১ িারকাল 5519552431771  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫০ নাম:পমািা:  রাপশদা পবগম নামরমা:পরজাউল পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৪ ১ িারকাল 55195520006  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫১ নাম: আপিয়া পবগম (পভক্ষুক) নাম  কারসম পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৫ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫২ নাম: সঞ্জীৎ পব: নাম সরমত্মাষ পব:: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৬ ১ িারকাল 5519552528582  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫৩
নাম: কাপত্তডক কম ডকার 

(পভÿ  ুক)
নামশাপমত্মরাম কম ডকার পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৭ ১ িারকাল 5519552428621 01929-189296  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫৪ নাম:  মুক্তার পব: নামরগালাম রসূল পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৮ ১ িারকাল 5519552429667  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪২৫৫ নাম:  আন্না পবগম নাম মুক্তার পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৭৯ ১ িারকাল 5519552429658  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫৬ নাম: নারয়ব আলী(পভক্ষুক) নাম  সমরসর পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-৮০ ১ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫৭
নাম: পমা:  আজমল পিারসন  

পব:
নাম  মৃ জববার পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮১ ১ িারকাল 551955248913 01931262825  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫৮ নাম: সুপমত্রা  রানী  পব: নাম  পবমল  চন্দ্র  পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮২ ১ িারকাল 551955249159 01922-637315  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৫৯ নাম: পশউপল পবগম নামজ:  আরনায়ার পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৩ ১ িারকাল 55195524339408  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬০ নাম: সুপজত  কুমার  পব: নাম  সরতযন্দ্রনাথ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৪ ১ িারকাল 5519552429055  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬১ নাম:পমািা: টিকা পবগম নাম  মৃ  আপজজ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৫ ১ িারকাল 5519552429328  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬২ নাম: পমা:  নজরূল  ইসলাম নাম মৃ  কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৬ ১ িারকাল 5519552429554  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৩ নাম: পমা: পজামারত পমাল্যা নাম  মৃ ইশারত পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৭ ১ িারকাল 5519552428654 01877020816  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৪ নাম:পমা:  পসরাজ পশখ নাম  মৃ  লাল চাঁন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৮ ১ িারকাল 5519552429572 01920109497  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৫ নাম: পমা:  পলয়াতক পমাল্যা নাম  মৃ  ওসমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৮৯ ১ িারকাল 5519552428755  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৬ নাম:পমা:  মামুনুর  রপশদ নাম  আ: মান্নান পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯০ ১ িারকাল 5519552428889  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৭ নাম: পমা: িারূন আর রপশদ নাম  আ:  মান্নান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯১ ১ িারকাল 5519552428887  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৮ নাম: পমা: আবু  িারসম  পব: নাম  মৃ জববার  পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯২ ১ িারকাল 5519552428859  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৬৯ নাম: মারজদা পবগম নাম  জয়নালরমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯৩ ১ িারকাল 5519552428730  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭০ নাম: পমা: ইকমান (পভক্ষুক) নাম আইন উপিন পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-৯৪ ১ িারকাল 5519552429338 01863-507015  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭১ নাম: পমা:  এলািী পমাল্যা নাম পমা: রউি পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯৫ ১ িারকাল 5519552000348  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭২ নাম: পমা: নাপির পমাল্যা পমা: কওসার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯৬ ১ িারকাল 6873142837 ০১৯৩২৫৭০৪১  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭৩ নাম:  পমা: পসপলম খান পমা: আকবর খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯৭ ১ িারকাল 1923171837 ০১৭৪৮৬০৩৮৮৯  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭৪ নাম:পমা:  আয়নুল  খান নাম পমা:  িত্তার  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯৮ ১ িারকাল 5519552429037 01789145512  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭৫ নাম: র্পল(পভক্ষুক) নাম জ: বাপশ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-৯৯ ১ িারকাল 5519552429888  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭৬ নাম:পমা:  সুজাত পমাল্যা নাম পমা:  জািাঙ্গীর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০০ ১ িারকাল 5519552416542  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭৭ নাম:পমািা: সালমা পবগম নাম  আ :  িাই পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০১ ১ িারকাল 5519552433067  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৭৮ নাম:পমািা:  সাপিদা পবগম নাম পমা:  পসরাজ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০২ ১ িারকাল 5519552429363  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪২৭৯ নাম: খুরশীদ পবগম নাম পমা:  কামরূল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৩ ১ িারকাল 5519552429404 01879947600  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮০ নাম:পমা:  নাপিন  উপিন পশখ নাম  মৃ  আপমন  উপিন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৪ ১ িারকাল 5519552429313  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮১ নাম:পমা:  তারির পমাল্যা নাম  মৃ  খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৫ ১ িারকাল 5519552429278  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮২ নাম:পমািা:  নুরজািান পবগম নাম পমা:  মপিজ  উপিন  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৬ ১ িারকাল 5519552429133  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৩
নাম:পমা: পমাররশদুল  

ইসলাম
নামরমা:  পদয়ানত পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৭ ১ িারকাল 5519552429339  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৪ নাম:পমা:  ওবাইদুল পমাল্যা নাম পমা: পলখন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৮ ১ িারকাল 5519552429419  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৫ নাম:  পমািা:  রাপিলা পবগম নাম  মৃ  কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১০৯ ১ িারকাল 5519552429568 01950128188  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৬ নাম: পমা: উপকল পশখ নাম পমা:  িানারপি পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১০ ১ িারকাল 5519552429258  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৭ পমািা: সুপিয়া খাতুন  িাপিয়া নাম গিিার পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১১ ১ িারকাল 5519552000250 01754019712  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৮ নাম:অসীম কুমার নাম  অপনল কুমার পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১২ ১ িারকাল 5519552402822 01850391096  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৮৯ নাম::পমা: খপবর  খান নাম  মৃ খপলল  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১৩ ১ িারকাল 5519552429104  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯০ নাম:: পবপুল  পব: নাম বাদল  চন্দ্র  পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১৪ ১ িারকাল 5519552429962 01729-992152  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯১ অরমরশ  চন্দ্র  পব: নরররাদ  চন্দ্র  পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১৫ ১ িারকাল 5519552429196  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯২
নাম:: নজরূল ইসলাম 

(পভÿ  ুক)
নাম মান্নাি পমাল্যা পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১১৬ ১ িারকাল 5519552429152  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯৩ নাম: পমা: ইকলাচ মুপন্স নাম মৃ চাদ আলী মুপন্স পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১৭ ২ িারকাল 5519552430230 01759-928672  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯৪ নাম:পমািা: জািানারা পবগম নামরমা:পগালাম পমাসত্মিা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১৮ ২ িারকাল 5519552430235 01980448910  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯৫ নাম:পমা:  পগালাম রসুল মৃত পকসমত আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১১৯ ২ িারকাল 5519552439979 ০১৯৩০৭৩৩৮৯৯  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯৬ নাম:পমা: উমর আলী পমালা নামমৃ ইমরান পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২০ ২ িারকাল 551955202430036 01777429386  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯৭ নাম: িাসান পশখ নাম পবারাক পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২১ ২ িারকাল 551955243081  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪২৯৮ নাম: পমা: বাবুলরশখ নামমৃ ইউসুিরশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২২ ২ িারকাল 5519552430045  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪২৯৯ নাম:পমা: আ: ওদুদ পমালা নামমৃরমাকরিদরমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৩ ২ িারকাল 5519552430141 01949-642001  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০০
নাম: পমা: আরখর আলী 

িপকর
নাম পমা: িারূন িপকর পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৪ ২ িারকাল 5519552430120  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০১ নাম: পমা: আলী কদররমালা নামমৃরখাররশখ পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৫ ২ িারকাল 5519552403420 01913-263633  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০২ নাম:পমা: িরবদ  খান নামমৃ ইউছুব  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৬ ২ িারকাল 55195520404735 01909585529  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৩ নাম:পমা:  িারূন পশখ নামমৃ পমামত্মাজ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৭ ২ িারকাল 5519552430276 01768-513159  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৪ নাম:পমা: ইিপস  আলী  খান নাম মৃ  শািাদত পিারসন  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৮ ২ িারকাল 5519552430169  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৫ নাম: পমা: শািজান  পমালা নামরমা: পদয়ানত পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১২৯ ২ িারকাল 55195522430182  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৬ নাম:পমা: িররায়ার পমালা নামমৃ আসমত পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩০ ২ িারকাল 5519552430143 01999715904  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৭ নাম:পমা:  শরীি  পজয়াদ নাম মৃ শীরি  আরয়ন  উপিন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩১ ২ িারকাল 5519552430107  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৮ নাম:পমা:  মরনায়ার পমালা নামমৃ  ইবাদৎ পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩২ ২ িারকাল 551955243195 01954-774457  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩০৯ নাম:পমািা:  মুপক্ত পবগম নাম  পমা: আপমন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৩ ২ িারকাল 2823210634 ০১৭৬৬৯৮৫৭৬৫  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১০ নাম: শীরি  আবু  আজাদ নামমৃ শীরি  আরয়ন  উপিন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৪ ২ িারকাল 5519552430109 01920-644315  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১১ নাম:পমা:  তনু পমালা নাম  মৃ  মপমন পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৫ ২ িারকাল 5519552430160 01853-887771  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১২ নাম:পমা:  িপরদ  শীরি নাম মৃ  আরয়ন উপিন  শরীি পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৬ ২ িারকাল 551952430091  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১৩
নাম:পমা: পখায়াজ  উপিন 

পশখ
নামমৃ  আরলি পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৭ ২ িারকাল 5519552430110  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১৪ নাম:পমা:  সতয়ব  খান নাম মৃ  মপমন খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৮ ২ িারকাল 5519552430219  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১৫ নাম:পমািা:  সুখজান পনিা নামজ: পমা: নজরূল খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৩৯ ২ িারকাল 5519552430202  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৩১৬ নাম:পমািা:  পরপজয়া পবগম নামরমা: নজরূল  পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪০ ২ িারকাল 5519552430186  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১৭ নাম: পমা: জহুর পমালা নামমৃ পরামজান পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪১ ২ িারকাল 5519552430237 01954-641318  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১৮ নাম: পমা: রারশদ পশখ নামমৃ  পনয়ামত পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪২ ২ িারকাল 5519552430546 01878-227809  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩১৯ নাম: পমা: আকবর পশখ নাম মৃ  পনয়ামত পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৩ ২ িারকাল 55195524305345  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২০ নাম:পমা:  আক্কাস পমালা নাম মৃ খারলক পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৪ ২ িারকাল 5519552430455  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২১ নাম: পমা:  মপিজ পশখ নাম শপিউপদদন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৫ ২ িারকাল 55195524301080  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২২ নাম: িারভীন পবগম নাম  মৃত আইযুব পবশ্বাম পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৬ ২ িারকাল 5519552430854  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৩ নাম:পমা: আরনায়াররিারসন নাম  সািাদতরিারসন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৭ ২ িারকাল 551955242301091 01931675775  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৪ নাম: পমা: জািাপঙ্গর পময়া নাম মৃ   নুর পময় পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৮ ২ িারকাল 5519552430942  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৫ নাম:পগালাম পমািােদ আলী নামমৃ  জুলমত আলশরশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৪৯ ২ িারকাল 551952430521  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৬ নাম:পমা: পগালাম পিারসন নাম মৃ ত রপশদ পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫০ ২ িারকাল 5519552430524  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৭ নাম: ররমন  দাস নামমৃ  সীতনাথ  দাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫১ ২ িারকাল 5519552430709  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৮ নাম: সুভাষ চন্দ্র  দাস নাম মৃ  শাপমত্মরাম  দাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫২ ২ িারকাল 5519552430657  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩২৯ নাম: কল্যানী রানী  পব: নাম রামরগািাল  পব: পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৩ ২ িারকাল 5519552431125  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩০ নাম: পনলা রানী দাস নামমৃ কানু দাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৪ ২ িারকাল 5519552430702  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩১ নাম: রপব দাস নাম মৃ পক্ষপু দাস  : পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৫ ২ িারকাল 5519552430829  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩২ নাম:   মপনকুমার দাস নাম  ভরবশ চন্দ্র  দাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৬ ২ িারকাল 5519552000001  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩৩ নাম: সুপজত  কুমার  দাস নাম  মৃ  নন্দ লার  দাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৭ ২ িারকাল 5519552430727  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩৪ নাম:   পবিান  কুমার  দাস নাম  মৃ   অপনল  চন্দ্র  দাস পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৮ ২ িারকাল 5519552430719  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৩৩৫ নাম:পমা:  নুলূল  ইসলাম নামরমা:  িারকন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৫৯ ২ িারকাল 5519552429795  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩৬ নাম:  পমা:পমািােদ নামমৃ পকসমত  আলী পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬০ ২ িারকাল 5519552429974 01734029458  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩৭ নাম: লুৎির পশখ নাম পনয়ামত পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬১ ২ িারকাল 5519552430142 01774338143  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩৮ নাম:পমা:  রাজ্জাক পশখ নাম পমািা:  আিিার পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬২ ২ িারকাল 5519552430873 01996705004  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৩৯ নাম:পমা:  ময়না পশখ নাম মৃ  সামাদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬৩ ২ িারকাল 5519552430871  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪০ নাম:পমা: আবু  কারশম পশখ নামরমা:  আ: রপিম পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬৪ ২ িারকাল 5519552430791  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪১ নাম:পমািা: পবদানা  খাতুন নাম পমা:  মকবুর পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬৫ ২ িারকাল 5519552430308  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪২
নাম: পমা: নওরশর খান 

(পভÿ  ুক)
নাম পমা:  ইউসুি খান পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৬৬ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৩ নাম:পমা:  িাপমমুর  খান নাম আয়ুব  আলী  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬৭ ২ িারকাল 7410 01913-722452  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৪ নাম:পমা:  রাপিলা পবগম নাম জ: িাপিজার পমালা পুরুষ ’’ বরাপলদিা-১৬৮ ২ িারকাল 5519552430468  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৫ নাম: পমা:  মপনরূর পমালা নামরমা: িারলক পমালা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৬৯ ২ িারকাল 9398 01724-030495  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৬ নাম:  পিনা পবগম নামজ:  পমলন  পসকদার পুরুষ ’’ বরাপলদিা-১৭০ ২ িারকাল 5519552430999  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৭ নাম: লাপখ পবগম নাম  জ: িাসান পশখ পুরুষ ’’ বরাপলদিা-১৭১ ২ িারকাল 5519552431000  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৮
নাম:পমা:  পদয়ানত 

পশখ(পভÿ  ুক)
নাম পমা: পতজারত পশখ পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৭২ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৪৯ নাম: পমািা:  নাপিমা  খাতুন নাম জ:  নাইচ পশখ : পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৭৩ ২ িারকাল 5519552430743  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫০ নাম:পমা: আরয়ত  আলী পশখ নামরমা: শুকুর  আলী পশখ পুরুষ ’’ বরাপলদিা-১৭৪ ২ িারকাল 551955229997 01765-281043  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫১ নাম:পমা: িাসান পমালা নামরমা: সপিদ পমালা পুরুষ ’’ বরাপলদিা-১৭৫ ২ িারকাল 9274 01921-625559  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫২ নাম: পমািা: িারভীন পবগম কপিল উপিন পমাল্যা নারী ’’ বরাপলদিা-১৭৬ ২ িারকাল 5973148579 ০১৮৪২৫১০৩৬০  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৩৫৩ নাম: পুতুল  মালাকার নাম পনপখল চন্দ্র মালাকার পুরুষ ’’ বরাপলদিা-১৭৭ ২ িারকাল 5519552431127  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫৪ নাম: করমলারবগম (পভক্ষুক) নাম গুঞ্জর পশখ পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৭৮ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫৫
নাম: বাবর আলী পব: 

(পভÿ  ুক)
নাম ইনতাজ পব: পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৭৯ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫৬ নাম: পমা: পলয়াকত পিারসন নাম আব্দুল লপতব খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮০ ২ িারকাল 2323211376  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫৭
নাম:পমা: পসপলম পশখ  

সাইনাল
নাম পমা:  তারলম পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮১ ২ িারকাল 5519552429751  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫৮ নাম:পমা:  পজিাদ পমাল্যা নামরমা:  আ: িালাম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮২ ২ িারকাল 5519552430027 01757-524142  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৫৯ নাম:পমা:  ইকলাম  মুপন্স নাম মৃ  চাঁন মুপন্স পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮৩ ২ িারকাল 5519552430474  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬০
নাম: অঞ্জলী 

মালাকার(পভÿ  ুক)
নাম পশামত্মষ মালাকার পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৮৪ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬১
নাম:  রপিকুল 

ইসলাম(পভÿ  ুক)
নাম বক্কার পশখ পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-১৮৫ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬২ নাম: খ:  জাপকর পিারসন নাম  মৃ  আকমল পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮৬ ২ িারকাল 5519552429844 01789351241  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৩ নাম: পমািা: অরলকা পবগম নামরমা:  আযুব  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮৭ ২ িারকাল 5519552429984  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৪
নাম: আলািী পবগম 

(পভÿ  ুক)
নাম  সবুজ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮৮ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৫ নাম: পমা:  আকমল পশখ নাম  মৃ  রারশদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৮৯ ২ িারকাল 5519552430734  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৬ নাম: পমা:  পলটন  পময়া নাম  মৃ  আসমত  পময়া পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯০ ২ িারকাল 5519552430963 01772-656942  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৭ নাম: পমা:  সািাম পিারসন নাম পমা:  মারজদ  পময়া পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯১ ২ িারকাল 5519552430982 01772-656942  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৮ নাম: পমািা:  র্পল খাতুন নাম  হুমাউনুর কপবর পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯২ ২ িারকাল 5519552416178  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৬৯ নাম:পমা: পদরলায়ার পশখ নামরমা:  সসয়দ  আলী পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৩ ২ িারকাল 5519552430762 01915379972  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭০ নাম: পমা:  আিমত পমাল্যা নাম  মৃ  লপতি পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৪ ২ িারকাল 5519552430753  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৩৭১ নাম: পমা:  পজলস্নু পশখ নামরমা:  সসয়দ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৫ ২ িারকাল 5519552000071 01835013850  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭২ নাম: রপিমা পবগম(পভক্ষুক) নাম কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৬ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৩ নাম: পমা:  চকমান পশখ নাম  মৃ  গির  আলী পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৭ ২ িারকাল 5519552430756 01994-458117  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৪
নাম: আরশাি পমাল্যা  

(পভÿ  ুক)
নাম খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৮ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৫ নাম:পমা:  সাবু পশখ নাম  মৃ  জপলর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-১৯৯ ২ িারকাল 5519552000123 01969515931  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৬ নাম: পলপুরমাল্যা নাম পমা: িারম্ননরমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০০ ২ িারকাল 5519552000012  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৭ নাম:পমা:  মঞ্জুর পশখ নাম  মৃ  নাজমা পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০১ ২ িারকাল 5519552431099 01786613186  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৮ নাম:  ইয়াসপমন  অঅরা ইপত আশরাফুল আলম আসলাম পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০২ ২ িারকাল 5519552426640  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৭৯ নাম: পমা: পমাশারি পিারসন নামরমা: জয়নাল আরবদীন  পময়া পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০৩ ২ িারকাল 4421901102397  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮০ নাম: আপখরনরনিা(পভক্ষুক) নামকালাম পময়া পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-২০৪ ২ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮১ নাম:পমা:  পিরূ পশখ নামরমা: তকববর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০৫ ২ িারকাল 5519552430607  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮২ নাম: পমা:  আমানত পশথ নাম পমা: পতজারত পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০৬ ২ িারকাল 5519552430888 01905967879  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮৩ নাম: পমা: আলম পশখ নামরমা:  রমজান  আলী পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০৭ ২ িারকাল 5519552431097  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮৪ নাম: পজামরশর পশখ নাম মৃ আরশাদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০৮ ২ িারকাল 5519552431091 01933441294  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮৫ নাম:পমািা:  িাপনিা পবগম নাম পমা:  অরনায়ারা পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২০৯ ২ িারকাল 5519552430863 01947630420  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮৬ নাম:  পমা: পসপলম পশখ নামরমা: রইচ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১০ ২ িারকাল 5519552000002  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮৭ নাম:পমািা:  পলপি পবগম নামরমা: মরনায়ার পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১১ ২ িারকাল 5519552430858  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৮৮ নাম:পমা:  পিংপক পবগম নামরমা:  সলতান পশখ পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১২ ২ িারকাল 5519552000141 01996457641  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৩৮৯ নাম: পমা:  জপমর  খান নাম মৃ  আিমত  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১৩ ২ িারকাল 5519552430506  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯০ নাম:পমা:  তকববর  খান নাম মৃ আিমত  খান পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১৪ ২ িারকাল 5519552430509  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯১ নাম: জাঙ্গাপির পশখ নাম  পমা: রজব আলী পশখ পুরুষ পভক্ষুক বরাপলদিা-২১৫ ২ িারকাল ২০০৪৫৫১৯৫৫২০০৯০৩১  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯২ নাম: শরীি  আ: রপশদ নাম মৃ মপিউপিন পুরুষ পদনমুজুরী বরাপলদিা-২১৬ ২ িারকাল 5519552429786  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৩ নাম: পমািা: আরলয়া পবগম নাম পমা:  সুলতান  খান পুরুষ ’’ বরাপলদিা-২১৭ ২ িারকাল 5519552430363  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৪ নাম:পমা: নান্নু  খান নাম  মৃ  নওরশখ  আলী খান পুরুষ ’’ বরাপলদিা-২১৮ ২ িারকাল 5519552430408  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৫ নাম:  পমািা: পরনুয়া পবগম পমা: পকতাব উপিন পুরুষ ’’ বরাপলদিা-২১৯ ২ িারকাল 5519552428983 ০১৭৬৫২২৭৭১০  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৬ নাম: পমা: পমাকরিস  খান নাম  মৃ িরলমান  খান পুরুষ ’’ বরাপলদিা-২২০ ২ িারকাল 5519552430366 01745650249  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৭ নাম:পমাসা  শািীনা  নারগীস নামরমা: শিীদুল  ইসলাম পুরুষ ’’ বরাপলদিা-২২১ ২ িারকাল 2699040501821  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৮ নাম: সতযনঞ্জন পব: নাম জ: মৃ শ্রীবাস পব: পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৩ ৩ িারকাল 5519552432364  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৩৯৯ নাম: কৃষ্ণা পব: নামজ:দুলাল পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৪ ৩ িারকাল 5519552432340  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০০ নাম: স্বরপজৎ মন্ডল নামশচীন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৫ ৩ িারকাল 19755519552000000  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০১ নাম: অপনতা পব: নামজ:অমল কুমার পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৬ ৩ িারকাল 5519552432467 01812386974  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০২ নাম: পচত্তরঞ্জন পব: নামরকশব লাল পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৭ ৩ িারকাল 5519552432525  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৩ নাম: পনমাই চন্দ্র পব: নামপকরন চন্দ্র পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৮ ৩ িারকাল 5519552432387 01937-711697  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৪ নাম: অপনল কুমার পব: নামসরতন্দ্রনাথ পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৯ ৩ িারকাল 5519552432625  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৫ নাম:ভারতী রানী পব: নামজ:পবকুল কুমার পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-১০ ৩ িারকাল 5519552432430  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৬ নাম: পবষ্ণুিদ মন্ডল নামশচীন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ ’’ িাজরাতলা-১১ ৩ িারকাল 5519552432620  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৭ নাম: পমরনাকা রানী পব: নামজ:মপনন্দ্রনাথ পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-১২ ৩ িারকাল 5519552432469  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৮ নাম: পনপশকামত্ম পব: নাম পজরতন্দ্রনাথ পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা-৩ ৩ িারকাল 01719818391  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪০৯ নাম: নীলা রানী পব: নামজ;পনপখল রঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-৩ ৩ িারকাল 5519552431336  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১০ নাম: অনুি মন্ডল নামঅতুল কৃষ্ণ মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-৪ ৩ িারকাল 5519552431980 01944-978952  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১১ নাম:বরম্নন চন্দ্র মন্ডল নামঅতুল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-৫ ৩ িারকাল 5519552431995  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১২ নাম: পবলফুল পব: নামজ:কুমুদ রঞ্জন পব: পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-৬ ৩ িারকাল 5519552431699 01776-528000  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১৩ নাম: অপখল মন্ডল নামমৃত শীরীষ মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-৭ ৩ িারকাল 5519552440537  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৪১৪ আরলামপত পবশ্বাস মৃত-পসিাম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বটিয়াখালী-৮ ৩ িারকাল 5519552431734  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১৫ নাম: পবকাশ পব: নামিপরমল পব: পুরুষ পদনমুজুরী বটিয়াখালী-৯ ৩ িারকাল 19925519552000100 01758-714027  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১৬ নাম: পনিার রঞ্জন পব: নামপনপখল রঞ্জন পব: পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১০ ৩ িারকাল 5519552431339  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১৭ নাম:প্রপমলা রানী নামজ: পবজন পব: পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১১ ৩ িারকাল 19905519552000200 01859076866  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১৮ নাম: সশরলন কুমার মন্ডল নামপবনয় কুমার মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১২ ৩ িারকাল 5519552431971 01875888701  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪১৯ নাম: আরমলা পব: নামজ:নররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৩ ৩ িারকাল 5519552431630  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২০ নাম: শ্রীকামত্ম পব: (পভক্ষুক) নাম আরািন পব: পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৪ ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২১ নাম: অপনল কুমার ম্র্ল নামমৃত পচপনবাস মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৫ ৩ িারকাল 5519552431513 01766624540  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২২ নাম: সররাপজত মন্ডল নামঅপনল কুমার মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৬ ৩ িারকাল 5519552431515 01750-899924  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৩ নাম: রবীন্দ্রনাথ কীত্তডনীয়া নামমৃত লক্ষী  কান্ত কীত্তডনী য়ডা পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৭ ৩ িারকাল 5519552431525  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৪ নাম: পশখা মন্ডল নামজ:সপন্জত মন্ডল পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৮ ৩ িারকাল 5519552431511  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৫ নাম: ভুরলন পব: (পভক্ষুক) নাম পশামত্মষ পব: পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-১৯ ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৬ নাম: কমরলন্দু পব: নামকাপলিদ পব: পুরুষ ’’ বটিয়াখালী-২০ ৩ িারকাল 5519552431532 01853871123  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৭ নাম: সরমলা পব: (পভক্ষুক) নাম িঞ্চনন পব: পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৩ ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৮ নাম:পমািা: আরলয়া পবগম নামজ:পমা: কাপমন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৪ ৩ িারকাল 5519552431811  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪২৯ নামরমািা:পরখা পবগম নামজ:পমা: ইপিস পশখ পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৫ ৩ িারকাল 5519552431823  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩০ নাম: মঙ্গল  সরকার নাম িঞ্চনন সরকার পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৬ ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩১ নাম: পমা: আজব পশখ নামমৃত ইয়ার উপিনরশখ পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৭ ৩ িারকাল 5519552431883  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩২ নাম: সবদ্যনাথ পবশ্বস নামমৃত পিমমত্ম লাল পব: পুরুষ পদনমুজুরী িাজরাতলা-৮ ৩ িারকাল 5519552431742  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৩ নাম: উজ্জল পব: নামরদরবন্দ্র নাথ পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগায়ালবাড়ী ৩ িারকাল 5519552431782  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৪ নাম: পনপসকামত্ম বালা নামসুশীল বালা পুরুষ পদনমুজুরী পদবীনগর-৩ ৩ িারকাল 5519552435287  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৫ পতরলাত্তমা মন্ডল মৃত- পদপুল মন্ডল মপিলা পভক্ষুক পদবীনগর-৪ ৩ িারকাল 5519552402818  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৬ নাম: রাজ কুমার পব: নামঅপখল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমুজুরী পদবীনগর-৫ ৩ িারকাল 5519552432199  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৭ নাম: রম্নি কুমার পব; নামঅপখল পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর-৩ ৩ িারকাল 5519552432231  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৮ নাম:পবমল সরকার নামরনপজত সরকার পুরুষ ’’ মধুপুর-৩ ৩ িারকাল 5519552431270  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৩৯ নাম: শ্যামলী সরকার নামজ: মন্টুলাল সরকার পুরুষ ’’ মধুপুর-৪ ৩ িারকাল 5519552431351  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪০ নাম:পমনতী পবশ্বাস নামজ:পমলন পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-৫ ৩ িারকাল 5519552431229 01846183145  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৪৪১ নাম: দুলালী পব: নামজ:মদন পব; পুরুষ ’’ মধুপুর-৬ ৩ িারকাল 5519552431426  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪২ নাম: শ্যামলী পব: নামজ:ভজন কৃষ্ণ পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-৭ ৩ িারকাল 5519552431427  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৩ নাম: আরলমপত সরকার নামজ:জয়িদ সরকার পুরুষ ’’ মধুপুর-৮ ৩ িারকাল 5519552431199  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৪ নাম: খরগন্দ্র পব: নামভরত পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-৯ ৩ িারকাল 5519552431163 01857066155            ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৫ নাম: প্রভাতী মজুমদার নামজ: সররাপজত মজুমদার পুরুষ ’’ মধুপুর-১০ ৩ িারকাল 5519552431406  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৬ নাম: ররমশ পব: নামরতন পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-১১ ৩ িারকাল 5519552431263  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৭ নাম: শ্যামল পব: নামগ্যাপশ ডরাম পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-১২ ৩ িারকাল 5519552431327  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৮ নাম: দশরথ পব; নামমৃত নপন পগািাল পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-১৩ ৩ িারকাল 5519552431166 01824-960304  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৪৯ নাম: তিন কুমার পব: নামভারত পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-১৪ ৩ িারকাল 5519552431147  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫০ নাম:পদিালী কুমার পব: মৃত িীররন্দ্রনাথ পুরুষ ’’ মধুপুর-১৫ ৩ িারকাল 5519552431376 ০১৯৩৫২০৫৭২৭  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫১ নাম: আলািী রায় নামঅরপবন্দু  রায় পুরুষ ’’ মধুপুর-১৬ ৩ িারকাল 5519552432591  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫২ নাম: পমঠুন  পব: নামমৃ  ররমন  পব: পুরুষ পদনমুজুরী ’’ ৩ িারকাল 5519552431177  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৩ নাম: অজয়  পব: নাম অমররন  পব: পুরুষ ’’ মধুপুর-৩ ৩ িারকাল জ-০১১৭৫৮ 01845-943208  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৪ নাম: ক্ষীররাদ  পব: নাম  মৃ  পবপিন  পব: পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552431284  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৫ নাম:  পনপখল  পব: নাম মৃ পিন্টুলাল  পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা ৩ িারকাল 5519552432358  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৬ নাম: পবনা মন্ডল(পভক্ষুক) নাম  পবষ্ণিদ মন্ডল পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৭ নাম: অমল  কুমার  পব: নাম মৃ বাদল  পব: পুরুষ ’’ িাজরাতলা ৩ িারকাল 5519552432459 01812141582  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৮ নাম: রতন কুমার  সরকার নাম  জয়িদ  সরকার পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 5519552435292  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৫৯
নাম:  পনপখল চন্দ্র 

বালা(পভÿ  ুক)
নাম সুপশল বালা পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬০ নাম: কাকলী  পবশ্বাস পচত্ত রঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552431822 ০১৭২০২৬৩৩৮৬  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬১ পবদুয কুমার পবশ্বাস িপররতাষ পবশ্বাস পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 4173278542 ০১৭৫১৭৫৫৭২২  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬২ নাম: পমা: পিলাল পশখ নাম  পমা: মারলক পশখ পুরুষ ’’ পগায়ালবাড়ী ৩ িারকাল 7323297551 ০১৯৯৬৭৭৬৫৫৬  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৩ নাম:  পমা: পমরাজ পশখ পমা: আপির পশখ পুরুষ ’’ পগায়ালবাড়ী ৩ িারকাল 6873250614  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৪ নাম: পবকুল কুমার পবশ্বা নাম  নররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 9123153265  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৫ নাম: পমল্টন পবশ্বাস নাম  মৃ ররম চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 1027157393  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৬ নাম:   অপশ্বনী পবশ্বাস নাম  কতাথ ড পবশ্বাস পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 4173183353 ০১৭২৫১৪৪০৮১  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৭ নাম:  পবজন মন্ডল নাম মৃ  সুনীল মন্ডল পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 19905519552000৫৬0  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৮ নাম: কাঞ্চন  পব: নাম অপখল  পব: পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 5519552432205  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৬৯ নাম: পমা: পজন্নি পমা: অবুল পবশ্বাস পুরুষ ’’ পগায়ালবাড়ী ৩ িারকাল 5519552430050  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭০ নাম:পবদানা  রানী  বালা নাম পনরাঞ্জন  বালা পুরুষ ’’ মধুপুর ৩ িারকাল 5519552431687  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭১ নাম: সদান্দ কডত্তীয়া নাম পগরীশ চন্দ্র  কাত্তীয়ানা পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 551955241526  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭২ নাম: প্রদীি  মন্ডল নাম সবদ্যনাথ  মন্ডল পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552440512  ীি ভিজাউল কনি 1727942476



৪৪৭৩ নাম: পবিান মন্ডল(পভক্ষুক) নাম পবষ্ণ মন্ডল পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭৪ নাম:বাসন্তী পবশ্বাস িপরিদ পবশ্বাস নারী ’’ ’’ ৩ িারকাল 6873247552 ০১৮১৬৯৮৭৪৫২  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭৫ নাম:   সারথী পব: নাম দীনবন্ধু  পব: পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552431441  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭৬ নাম: অপসত  মন্ডল নাম পগৌরিদ  মন্ডল পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552431494  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭৭ সপ্তমী পবশ্বাস বীররন্দ্র নাথ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পদবীনগর ৩ িারকাল 3273235683  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭৮ নাম:   পবপরপষ্ণ  বালা নাম  মৃ িবন  বালা পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552431688 01700-907659  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৭৯ নাম:  যরগন্দ্র  বালা নাম  দগ ডািদ বালা পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552431680  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮০ নাম:পগৌর চন্দ্র  পব: নাম মৃ িীররন্দ্রনাথ  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552431374  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮১ সুবাস মন্ডর প্রভাষ মন্ডল পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 1923280422  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮২ নাম: সজল  পব: নাম সুশামত্ম  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552431998 01728-078118  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৩ নাম: কুমাররশ চন্দ্র  পব: নাম মৃ  ররমশ চন্দ্র  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552431701 01739-006115  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৪ নাম: পমা: পমরিরব পশখ পিাকন পশখ পুরুষ ’’ পগায়ালবাড়ী ৩ িারকাল 5082636043  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৫ নাম: অি ডনা  পব: নাম অপসত  কুমার  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552432526  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৬ নাম: গীতা  পব: নাম  পনতাই  চন্দ্র  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552432674 01850216501  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৭ নাম: আরমপদনী  পব: নাম  সরমত্মাষ  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552432642  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৮ নাম: শ্যামা রানী  পব: নাম  মৃ  কানাই  লাল  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552432515  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৮৯ নাম: সুবাস চন্দ্র  পব: নাম রািািদ  পব: পুরুষ ’’ পদবীনগর ৩ িারকাল 5519552432563  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯০ নাম: অজয়  কুমার  পব: নাম মৃ  জানকী পিান  পব: পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552432569 01838491270  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯১ নাম: সরপজত  পব: নাম  পনতাই  পব: পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 55255707142786  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯২ নাম: আল্পনা  পব: নাম  মৃ  মুকুল  পব: পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5515723307915  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯৩ নাম: িাগল চন্দ্র  পব: নাম  মৃ  নীলাম্ব  পব: পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 55195524322561 01850216501  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯৪ নাম:   সুরশন  কুমার  বালা নাম কাপশনাথ  বালা পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552432492  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯৫ নাম: িপরচা*দ বালা নাম  পবমল  চন্দ্র বালা পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552432500  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯৬ নাম: পনউটন  বালা নাম  মৃ  বাঁপশ  রাম  বালা পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552432473  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯৭ নাম: গীতা পভৌপমক নাম স্বিন পভৌপমক পুরুষ ’’ ’’ ৩ িারকাল 5519552432682  ীি ভিজাউল কনি 1727942476

৪৪৯৮ নাম: পমা:পরজাউল কপরম নামরমা; বালস্নক পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৪ ৪ িারকাল 55195524441145 01940-024602 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৪৯৯ নামরমা: মদন পব: নামরমা: ইিাক পব: পুরুষ নারকাল-৫ ৪ িারকাল 5519552433012 10793-922127 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০০ নাম: শ্যামলী রানী সািা নামজ:পখাকন সািা পুরুষ ’’ নারকাল-৬ ৪ িারকাল 5519552433941 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০১ নাম: পবিান চন্দ্র সরকার নামনররন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ নারকাল-৭ ৪ িারকাল 5519552434019 01942-433710 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০২ নাম: লক্ষন চনির াষ নামমৃত নারায়ন চন্দ্র প াষ পুরুষ ’’ নারকাল-৮ ৪ িারকাল 5519552433768 01746-877432 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০৩ নাম: নররশ চন্দ্র সািা নামমৃত নন্দ লাল সািা পুরুষ নারকাল-৯ ৪ িারকাল 5519552433344 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৫০৪ নাম: সুশীল চন্দ্র পব: নামনটবর পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১০ ৪ িারকাল 5519552433524 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০৫ নাম: মদনরমািনর াষ নামআশুরতাষর াষ পুরুষ নারকাল-১১ ৪ িারকাল 5519552434016 01766-988045 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০৬ নাম: মুপক্ত রানী সািা নামজ:পবশ্বপজৎ সািা পুরুষ ’’ নারকাল-১২ ৪ িারকাল 55195524341059 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০৭ নাম: পনয়ামত পশখ ইয়াদ আলী পশখ পুরুষ নারকাল-১৩ ৪ িারকাল 4173199417 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০৮ নাম: পমািা : িাপলমারবগম নামজ:পমা: নওরশর পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৪ ৪ িারকাল 5519552433427 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫০৯ নাম:পমা:পরজাউল ইসলাম নামমৃত রম্নহুল আমপন পমাল্যা পুরুষ নারকাল-১৫ ৪ িারকাল ৫৫১৯৫৫২৪৩৩৫৫৮  ূ 01731-137893 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১০ নাম: তুপিন পসখ নাম িজলু পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৬ ৪ িারকাল 5519552432899 01622-852623 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১১ নাম: পমা: আশরাি পশখ পমা: আ: বাপরক পশখ পুরুষ নারকাল-১৭ ৪ িারকাল 3273199343 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১২ নাম: পমা: বাবুল পশখ নাম মৃ  এমারত পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৮ ৪ িারকাল 5519552396974 01947-266932 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৩ নাম:পমা: উজ্জল মন্ডল নাম পচৌির  মন্ডল পুরুষ নারকাল-১৯ ৪ িারকাল 5519552433289 01971-502982 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৪ নাম: পমা: িাপিজার মন্ডল নাম পবশারত মন্ডল পুরুষ ’’ নারকাল-২০ ৪ িারকাল 5519552433291 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৫ নাম:পমা: আপমরূল পশখ নামরমা: িরলমান পুরুষ নারকাল-২১ ৪ িারকাল 5519552433722 01881-791415 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৬ নাম:পমা: পমরাজ পশখ নাম পমা: িারচন পসখ পুরুষ ’’ নারকাল-২২ ৪ িারকাল 551955242948 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৭ নাম:পমা: িারলক  পব: নামমৃ আিমত  পব: পুরুষ নারকাল-২৩ ৪ িারকাল 5519552433720 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৮ নাম: অরশাক কুমার প াষ জয়রগািাল প াষ পুরুষ ’’ নারকাল-২৪ ৪ িারকাল 1923300410 ০১৭৪২৭৫৬১২৯ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫১৯ নাম: জীবন কুমার (পভক্ষুক) নাম  িঞ্চনন পুরুষ নারকাল-২৫ ৪ িারকাল 01765-689345 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২০ নাম:পমা:  আিাদ পশখ নাম পমা: পটনু পসখ পুরুষ ’’ নারকাল-২৬ ৪ িারকাল 5519552433450 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২১ নাম:পমা:  বপদয়ার পশখ নাম মৃ  বারির পশখ পুরুষ নারকাল-২৭ ৪ িারকাল 5519552433447 01755-840648 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২২ নাম: আরজু পশখ নামমৃ  এরলম পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-২৮ ৪ িারকাল 5519552433439 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৩ নাম:পমা: মন্টু পশখ নাম আিান পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-২৯ ৪ িারকাল 5519552433781 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৪ নাম:পমা: আশরাফুল  পব: নাম পমা: সপিদ  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৩০ ৪ িারকাল 5519552433508 01850-391150 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৫ নাম:পমািা:  আয়শা পবগম নাম পমা:  আপকদুল  ইসলাম পুরুষ ’’ নারকাল-৩১ ৪ িারকাল 5519552432970 01834-065797 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৬ নাম: মরনারঞ্জন  পব: নামিররমশ  পব:  ু পুরুষ ’’ নারকাল-৩২ ৪ িারকাল 5519552432894 01936-624450 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৭ নাম: পমা: ওমর পমাল্যা নাম মৃ  িাপকমরমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-৩৩ ৪ িারকাল 5519552433668 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৮ নাম:  ুসমীর  কুমার  সািা নাম  সপঞ্জত কুমার  সািা পুরুষ ’’ নারকাল-৩৪ ৪ িারকাল 5519552433854 01735-734046 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫২৯ নাম: পমা:  নান্নু  পব: নাম পমা:  িারূন  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৩৫ ৪ িারকাল 5519552000008 01910-558498 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩০ নাম: পদরজন চন্দ্র  পব: নাম মৃ  দীন বন্ধু  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৩৬ ৪ িারকাল 55195524432898 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩১ নাম: কাজল পবগম নাম পমা: পগালাম  মসত্মিা পুরুষ ’’ নারকাল-৩৭ ৪ িারকাল 55195524322938 01922-713346 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩২ নাম: পদরনস  চন্দ্র  পবশ্বাস নামমৃ  প্রভাব  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৩৮ ৪ িারকাল 5519552432863 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩৩ নাম:পসারপজৎ  সািা নাম মৃ  সুরবাি  সািা পুরুষ ’’ নারকাল-৩৯ ৪ িারকাল 5519552433337 01953-825977 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩৪ নাম: পমা: সাচ্চু মন্ডর জনাব আল মন্ডল পুরুষ ’’ নারকাল-৪০ ৪ িারকাল 4173173941 ০১৯৬৪৫৮৫০০১ তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৫৩৫ নাম: রাম প্রসাদ প াষ নাম মৃ  মরনারঞ্জন প াষ পুরুষ ’’ নারকাল-৪১ ৪ িারকাল 5519552434034 01969-239861 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩৬ পমাোঃ টগর পমাল্যা মৃত- পমাসরলম আলী পুরুষ ’’ নারকাল-৪২ ৪ িারকাল 5519552433085 01793-622126 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩৭ নাম:   পরগৌরঙ্গ কুমার সািা িরপ্রসাদ সািা পুরুষ ’’ নারকাল-৪৩ ৪ িারকাল 8223206510 ০১৯১৪৪৩৭২২৮ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩৮ পনম ডলা রানী পবশ্বাস মৃত-িপরমল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী নারকাল-৪৪ ৪ িারকাল 5519552432848 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৩৯ নাম: আশালতা  পব: নাম উত্তম  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৪৫ ৪ িারকাল 5519552396965 01771-740380 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪০ নাম:পমা: সপিদুল মপলস্নক নাম এজামাির  মপলস্নক পুরুষ ’’ নারকাল-৪৬ ৪ িারকাল 5519552433571 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪১ নাম: পমা:পমাক্তার  আলম নামরমা: পখাররশদ  অঅলম পুরুষ ’’ নারকাল-৪৭ ৪ িারকাল 5519552432725 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪২ নাম:পমা: সাখাওয়াত পিারসন পমা: মািাতাব পসখ পুরুষ ’’ নারকাল-৪৮ ৪ িারকাল 5519552432960 ০১৬২৫৫৭৪০৫৩ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৩ নাম:পমা: আজাদ পশখ পমা: তকব্বর পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৪৯ ৪ িারকাল 5519552433428 ০১৯৮৬৬১২৮৯৪ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৪ নাম: পবষ্ণু িদ পব: নাম মৃ পকষ্ঠলার বাড়ই পুরুষ ’’ নারকাল-৫০ ৪ িারকাল 5519552433718 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৫ নাম: পমা:  রুস্তম পশখ মৃত ঝরু পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৫১ ৪ িারকাল 5519552433231 ০১৯৩৯৫৯৯৯৭০ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৬ পমািাোঃ িারতমা পবগম মৃত-ওদুদ পশখ মপিলা গৃপিনী নারকাল-৫২ ৪ িারকাল 5519552433406 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৭ নাম:পমা:  রববান পশখ নাম  মৃ রিমত পুরুষ নারকাল-৫৩ ৪ িারকাল 5519552433498 01923-403254 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৮ নাম:  পজরতন্দ্রনাথ  পব: নাম মৃ  নীল  মািব  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৫৪ ৪ িারকাল 5519552433741 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৪৯ নাম: কাপতডক  পব: নাম  মৃ পকি  পব: পুরুষ নারকাল-৫৫ ৪ িারকাল 5519552432896 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫০ নাম: পবমল  পব: নাম  মৃ  পবরনাদ  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৫৬ ৪ িারকাল 5519552432772 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫১ নাম: সুজন পমালস্নযা নাম  রপিকুল পমাল্যা পুরুষ নারকাল-৫৭ ৪ িারকাল 4166 01946-424204 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫২ নাম: পমা: মুকুল পশখ পমা: তারলব পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৫৮ ৪ িারকাল 5523260452 01875-443683 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৩ নাম:পমা:  ইউসুব  আলী পসখ নাম মৃ  কপরম  আপল পসখ পুরুষ ’’ নারকাল-৫৯ ৪ িারকাল 5519552432947 01778-778973 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৪ নাম: পমা: গিির পশখ নাম পমা: গরির পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৬০ ৪ িারকাল 5519552433694 01876-414226 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৫ নাম: কল্পনা পব তারািদ পব পুরুষ ’’ নারকাল-৬১ ৪ িারকাল 8673222959 ০১৮৪৫৪৮৭৭৫৫ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৬ নাম: অমল  পব: নাম মৃ  বৃন্দাবন  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৬২ ৪ িারকাল 5519552432833 01758-989299 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৭ নাম:   পবজন  কুমার  পব: নাম মৃ  পজরতন্দ্র  নাথ  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৬৩ ৪ িারকাল 5519552432950 01721-586493 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৮ নাম: ভরবন্দ্র  নাথ  পব: নামমৃ  তারা িদ  পব: পুরুষ নারকাল-৬৪ ৪ িারকাল 5519552433777 01786-459900 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৫৯ নাম:লক্ষীকান্ত পব: নাম  মৃ  িারসীরাম  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৬৫ ৪ িারকাল 5519552432829 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬০ নাম: পজবলু পশখ পমা: আিিার পশখ পুরুষ নারকাল-৬৬ ৪ িারকাল 6902537908 ০১৭০৬৫৮৯৯২৫ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬১ নাম: সুজন পশখ নামবজলু পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৬৭ ৪ িারকাল 3025 01946-421168 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬২ নাম:  পমা:  কায়রদ  আজম নাম পমা:পগালাম  মসত্মিা পুরুষ নারকাল-৬৮ ৪ িারকাল 2963 ০১৯২২৭১৩৩৪৬ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬৩ নাম: পমা: নাজমুল  িাসান নাম পমা: কপবর পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৬৯ ৪ িারকাল 2983 01939-418658 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৫৬৪
নাম:পমা:  আপমর  আলী 

শরশখ
নাম পমা:পচৌির পশখ পুরুষ নারকাল-৭০ ৪ িারকাল 5519552433431 01938-615562 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬৫ নাম:পমা:  িপরদ পবশ্বাস পমা: পসরাজুল ইসলাম পুরুষ ’’ নারকাল-৭১ ৪ িারকাল ১৯৯১৫৫১৯৫৫২০০০২০১ 01855-345011 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬৬ নাম: পমা: পতািরজ্জল  মন্ডল নাম মৃ  িারান  মন্ডল পুরুষ নারকাল-৭২ ৪ িারকাল 5519552433296 01939-121591 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬৭ নাম:পমা:  িামরিল পমাল্যা নাম মৃ  গপন পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-৭৩ ৪ িারকাল 5519552433740 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬৮ নাম:পমা:  কপরম পশখ নামরমা:  রসত্মম পশখ পুরুষ নারকাল-৭৪ ৪ িারকাল 5519552433436 01924-383361 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৬৯ নাম:পমা:  পশিন পমাল্যা িাঞ্জব আলী পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-৭৫ ৪ িারকাল ৪৬০৩১৬৩৮৪৩ ০১৯১১৮৩০২০৫ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭০ নাম:পমা:পমািন পময়া নাম মৃত  সািাদত পিরসন পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-৭৬ ৪ িারকাল 5519552433577 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭১ নাম: পমা পিপিক (পভক্ষুক) নাম  পজন্দার আলী পুরুষ ’’ নারকাল-৭৭ ৪ িারকাল 01963-138091 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭২ নাম:পমা:  বাবুল  মপলস্নক নাম  মৃ  এজািার  মপল্রক পুরুষ ’’ নারকাল-৭৮ ৪ িারকাল 5519552433514 01762-169484 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৩ নাম:পমা:  রাজ্জাক  মপলস্নক নামরমা:  আকমল  মপলস্নক পুরুষ ’’ নারকাল-৭৯ ৪ িারকাল 5519552433570 01926-304756 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৪ নাম:  রাখাল  কুমার প াষ নাম  মৃ  িীররন্দ্রনাথ প াষ পুরুষ ’’ নারকাল-৮০ ৪ িারকাল 5519552434026 01710-031686 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৫ নাম:পমা:  রাপজব পশখ নাম পমা:  আক্তার  পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৮১ ৪ িারকাল 5519552000101 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৬ নাম: কারশম পসখ নাম  পটনু পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৮২ ৪ িারকাল 5519552433512 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৭ নাম:পমা:  রাপশদা পবগম নাম পমা:  িাপিজার  পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৮৩ ৪ িারকাল 5519552432917 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৮ নাম:পমা:  মন্নু  পময়া নামরমা: িাসান িাপিজ  পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-৮৪ ৪ িারকাল 5519552433736 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৭৯ নাম: চায়না নাম পমজবা পুরুষ ’’ নারকাল-৮৫ ৪ িারকাল 5519552433278 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮০ নাম:পমা: পসািরাব  মৃিা নাম মৃ  িারকন মৃিা পুরুষ ’’ নারকাল-৮৬ ৪ িারকাল 5519552433457 01947-270567 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮১ নাম: পমা:  বাবুল  মন্ডল নাম পমা: পরাকন  মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-৮৭ ৪ িারকাল 55195524054 01790-399427 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮২ নাম: সুনীর  কুমার  সািা নাম  মৃ  সুররন্দ্র  নাথ  সািা পুরুষ ’’ নারকাল-৮৮ ৪ িারকাল 5519552433932 01735-425681 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৩ নাম:পমা:  লাল চাদ  মন্ডল নাম  মৃ পসািরাব  মন্ডল পুরুষ ’’ নারকাল-৮৯ ৪ িারকাল 5519552433486 01745-693243 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৪ পমা: কুদ্দুস পশখ পমা: বাপরক পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৯০ ৪ িারকাল 2823180860 ০১৭০৯১১৮৩৮৭ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৫ নাম: পমা:  মপতয়ার পমাল্যা নাম মৃ  আপমন উপিন পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-৯১ ৪ িারকাল 5519552433710 01990-328159 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৬ নাম: সুভাষ  চন্দ্র  সািা নাম   মৃ  নন্দলঅল  সািা পুরুষ ’’ নারকাল-৯২ ৪ িারকাল 5519552433832 01747-786711 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৭ নাম: পরমা: মারজদুল ইসলাম মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৯৩ ৪ িারকাল 19835519552000২১ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৮ নাম:   জািাঙ্গীর পশখ নাম পমা:  জহুর পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৯৪ ৪ িারকাল 5519552433523 01971-421504 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৮৯ নাম:  িররমশ  পব: নাম মৃ পগািাল  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-৯৫ ৪ িারকাল 5519552432857 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯০ নাম:পমা:  িজলু  পশখ নাম  মৃ  কানাই পসখ পুরুষ ’’ নারকাল-৯৬ ৪ িারকাল 5519552432768 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯১ নাম: পমািা:  িারূল পবগম নাম পমা:  এরশাদ পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-৯৭ ৪ িারকাল 5519552432766 01941-964245 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৫৯২ নাম: পমা: পগালাম পমাসত্মিা ]নাম পমা:  অত্তাব পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-৯৮ ৪ িারকাল 5519552433556 01995-018761 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৩ নাম: পমা: পমাকরাম পশখ নাম পমা:  আ:  গফুর পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-৯৯ ৪ িারকাল 5519552432928 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৪ পমাোঃ পিপিকুর রিমান মৃত  আকমাল মপিক পুরুষ নারকাল-১০০ ৪ িারকাল 5519552433579 01738-196323 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৫ নাম:পমা:  আরব  আলী পশখ নাম  মৃত  আকরাম পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১০১ ৪ িারকাল 5519552433451 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৬ নাম: পমািা: পরাপজনা পবগম নাম পমা:  জািাঙ্গীর আলম পুরুষ ’’ নারকাল-১০২ ৪ িারকাল 5519552432982 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৭ নাম:পমা:  আক্তার পব: নাম  মৃ  আরশাদ  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১০৩ ৪ িারকাল 5519552433255 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৮ নাম:  এরশাদ পব: নাম   আবুল  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১০৪ ৪ িারকাল 5519552000002 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৫৯৯ নাম:  আকব্বার পমাল্যা নাম  ম িামাদ পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-১০৫ ৪ িারকাল 9123265135 ০১৯০২৮০৫৫৫৩ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০০ নাম: পজবলু পশখ আিসার পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১০৬ ৪ িারকাল 6907537908 ০১৭০৬৫৬৯৯২৫ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০১ নাম: পমা:  রাজা  পশখ নাম পমা:  বালস্নক পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১০৭ ৪ িারকাল 5519552433481 01771-004192 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০২ নাম:পরাপজনা পিতা/স্বামী: শািজািান পশখ : পুরুষ ’’ নারকাল-১০৮ ৪ িারকাল 551955243692 01928-449718 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৩ ইউনুস আলী মৃত-আবুল কারশম পুরুষ ’’ নারকাল-১০৯ ৪ িারকাল 5519552432687 01925-076066 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৪ নাম: পমািা:  রাপশদা পবগম নাম  মৃ  পসপিক  পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১১০ ৪ িারকাল 5519552432939 01795-649219 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৫ নাম: পমা:  বাচ্চু পশখ নাম পমা:  বালস্নক পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১১১ ৪ িারকাল 5519552433478 01988-870636 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৬ নাম: মপনরুল পশখ নামরমা:  কপবর পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১১২ ৪ িারকাল 911919812 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৭ নাম:পমা:  পনয়ামত পশখ নাম মৃত ইয়াদ আল পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১১৩ ৪ িারকাল 4173199417 ০১৭৭৬৬৫২৭৭৪ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৮ নাম: পমা: সরলমান  আলম নাম মৃ কওসার  আলম পুরুষ ’’ নারকাল-১১৪ ৪ িারকাল 5519552433222 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬০৯ নাম: পমা:  পমজানুর  মৃিা নামরমা:  বাদশা  মৃিা পুরুষ ’’ নারকাল-১১৫ ৪ িারকাল 5519552000241 01924-228876 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১০ নাম: আশরাি পশখ নাম পমা:  আ বাপরক পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১১৬ ৪ িারকাল 3273199343 ০১৯৪৩১৯৮১৫৩৫ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১১ নাম:  শ্রীকান্ত পবশ্বাস পকরন চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ ’’ নারকাল-১১৭ ৪ িারকাল 7755685950 ০১৮৫৬৮৭০২৭ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১২ নাম: কল্পনা রানী  পব: নাম অপখল  চন্দ্র  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১১৮ ৪ িারকাল 5519552433763 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৩ নাম: সিমািতী  মন্ডল নাম  পনররাদ  মন্ডল পুরুষ ’’ নারকাল-১১৯ ৪ িারকাল 55195532880 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৪ নাম: পমা: পরজাউল কপরম পমা: মপতয়ার রিমান পুরুষ ’’ নারকাল-১২০ ৪ িারকাল 5519552396971 ০১৯১৩৮১৮৭১৯ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৫ নাম: কৃষ্ণিদ পব: নাম  পজরতন্দ্র  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১২১ ৪ িারকাল 5519552432855 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৬ নাম: পদরবন্দ্রনাথ পব: নাম িাজারী (পভক্ষুক) পুরুষ পভক্ষুক নারকাল-১২২ ৪ িারকাল তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৭ নাম: র্াবলু(পভক্ষুক) নাম িটিক পুরুষ পভক্ষুক নারকাল-১২৩ ৪ িারকাল তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৮ নাম: পরিন  কুমার  পব: নৃরিন্দনাথ  পব: পমলন পব: পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১২৪ ৪ িারকাল 5519552000116 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬১৯ নাম: সুষুমা রায় নাম িঞ্চনন কম ডকার পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১২৫ ৪ িারকাল 6873186081 ০১৯২১৫৮৮২৬৭ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২০ নাম:  উপম ডলা  রানী পব: নাম জয়ন্  কুমার  পব: পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১২৬ ৪ িারকাল 5519552433531 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৬২১ নাম:পমা:  বাদশা  মৃিা নাম  মৃ  আরয়ন মৃিা পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১২৭ ৪ িারকাল 55195524394087 01629-197897 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২২ নাম: পমা: মুরাদ পসকদার নামরমা: মান্নান পসকদার পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১২৮ ৫ িারকাল 5519552434515 01837-945743 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৩ নাম:পমা: িাপলম খান নামরমা: নুরল খার্ পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১২৯ ৫ িারকাল 5519552431240 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৪ নাম:পমা: আপতয়ার রিমান নাম মৃ নরবদ মপল্রক পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩০ ৫ িারকাল 5519552434121 01756-902147 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৫ নাম:পমা: ওবাইদুর ইসলাম নাম  মৃ আ: ওয়ারিদ মপল্রক পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩১ ৫ িারকাল 5519552434324 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৬ নাম: পিররন কুমার দাস নাম  মৃ দল ডভ কুমার দাস পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩২ ৫ িারকাল 5519552434258 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৭ নাম:পমািা:পসািরাবরিারসন নাম মৃ আনিার উপিন পব: পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৩ ৫ িারকাল 5519552434236 01948-372152 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৮ নাম: পবমর কুমার দাস নাম মৃ িঞ্চানন দাস পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৪ ৫ িারকাল 5519552434141 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬২৯ নাম:পমািা: পরপজয়া িারভীন নাম পমা: আ: জববার পব: পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৫ ৫ িারকাল 5519552435067 01915-559385 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩০ নাম: উত্তম সূত্রির নাম: মৃ মরনারঞ্জন সুত্রির পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৬ ৫ িারকাল 5519552436143 01924-233601 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩১
নাম:পমা: কাজী নজরূল 

মপলস্নক
নাম: মৃ বারির মপলস্নক পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৭ ৫ িারকাল 5519552434925 01738-199129 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩২ নাম: রীতা পব: নাম: জ: ভরবন পব: পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৮ ৫ িারকাল 5519552435146 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৩ নাম: চন্দনা রানী সরকার নাম:  পদলীি সরকার পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৩৯ ৫ িারকাল 5519552000005 01845-560921 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৪ নাম: করিাল সরকার নাম: করমরলশ চন্দ্র সরকার পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪০ ৫ িারকাল 5519552000065 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৫ নাম: পদিক কুমার সরকার নাম: পদবাস সরকার পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪১ ৫ িারকাল 5519552435220 01715-301936 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৬ নাম: মুন্সী মুন্না মুন্সী পসপলম পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪২ ৫ িারকাল 5519552435088 01986-571727 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৭ নাম:পমা: ইমরান মুপন্স নাম:পমা: সুলতান মুপন্স পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪৩ ৫ িারকাল 5519552434555 01839-201457 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৮ নাম:পমা: আজমররিারসন নাম: মৃ বািাদুর মপলস্নক পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪৪ ৫ িারকাল 5519552435020 01744-743998 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৩৯ নাম: আিােদ মুপন্স নাম: মৃ  িারসম আরপমুপন্স পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪৫ ৫ িারকাল 5519552434968 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪০ নাম: মুপন্স আিাদ নাম: মৃ আবু বক্কার পসপিক পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪৬ ৫ িারকাল 55195534914 01710-352549 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪১ নাম:পমা: মিপসনরমালা নাম: মৃরগালাম িরলমানরমালা পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪৭ ৫ িারকাল 5519552434985 01876-414228 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪২ নাম:পমািা: স্বপ্নারবগম নাম:পমা: ওপলয়ার রিমান পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-১৪৮ ৫ িারকাল 5519552434441 01969-240196 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪৩ নাম:পমা: আপিলপিরশখ নাম: মৃ আপদল উপিনরশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৪৯ ৫ িারকাল 5519552434716 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪৪ নাম: পমজডা আবুল কারসম নাম: মৃ পমজডা আরশাদরিারসন পুরুষ ’’ নারকাল-১৫০ ৫ িারকাল 5519552434875 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪৫ নাম:পমালাবনীরবগম নাম: পমজডা আলম পুরুষ ’’ নারকাল-১৫১ ৫ িারকাল 5519552000013 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪৬ নাম: পমরসস সালমা আিরমদ নাম:পমা: রপমজ উপিন পুরুষ ’’ নারকাল-১৫২ ৫ িারকাল 5519552434695 01939-659021 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪৭ নাম:পমা: তুরাি আলীরশখ নাম:পমা: রসত্তম আলীরশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৩ ৫ িারকাল 5519552434796 01929-657729 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৪৮ নাম:পমা: রপকব উপিন নাম: মৃ কারী আলী আক্কাস পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৪ ৫ িারকাল 55195524344923 01985-545640 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৬৪৯ নাম:পমা: ওসমান গপন নাম: পমা: িপমর উপিন পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৫ ৫ িারকাল 5519552434793 01850-329436 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫০ নাম:পমা:পগালজাররিারসন নাম: মৃ আিেদ আলী পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৬ ৫ িারকাল 5519552434413 01920-431532 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫১ নাম:পমা: জাির আল মামুন নাম:  মৃ ঝড়ুরশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৭ ৫ িারকাল 5519552434369 01920-513875 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫২ নাম: পমা: ইকরামরমালা নাম: মৃ রূসত্মমরমালা পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৮ ৫ িারকাল 5519552434400 01780-971795 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৩ নাম: পমা: মপিজুর রিমান নাম:পমা: মারজদুল ইসলাম পুরুষ ’’ নারকাল-১৫৯ ৫ িারকাল 5519552435085 01992-867519 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৪ নাম:পমা: বাবুলরশখ নাম: মৃ জামালরশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৬০ ৫ িারকাল 5519552434497 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৫ নাম:পমা:পজানাব অঅরীরশখ নাম: মৃ মধুরশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৬১ ৫ িারকাল 5519552434590 01996-493621 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৬
নাম:পমা: শাপিনুরজ্জামান 

পময়া
নাম: মৃ আ: মারলক পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৬২ ৫ িারকাল 5519552434463 01728-759315 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৭ নাম:পমা: আপকদুর ইসলাম নাম:পমা: আজািার মপলস্নক পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৩ ৫ িারকাল 5519552434531 01929-041217 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৮ নাম:পমা: মপিজুররমালা নাম: পমা: পিপিকরমালা পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৪ ৫ িারকাল 5519552434534 01982-741416 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৫৯ নাম:  পমজার্ শাপকল সািাদ নাম: পমজড পতািারজ্জল তাপু পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৫ ৫ িারকাল 5519552434852 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬০ নাম:পমা: পরজু পময়া নাম:পমা: পরপজক পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৬ ৫ িারকাল 5519552000058 01839-723800 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬১ নাম:পমািা: পনলুিা ইয়াসপমন নাম:পমা:ুাপমররিারসন পসকদার পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৭ ৫ িারকাল 5519552434423 01996-493703 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬২ নাম: পমািা: আরমনারবগম নামরমা: কারিদ পসকদার পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৮ ৫ িারকাল 5519552434429 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৩ নাম:পমা: :পমা: িত্তাররশখ নাম: গরিররশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৬৯ ৫ িারকাল 5519552434685 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৪ নাম: পমা: পরংকুরমালা নাম:পমা: িারূনআর রপশদ পুরুষ ’’ নারকাল-১৭০ ৫ িারকাল 5519552435103 01911-749483 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৫ নাম: পমা: পমজডা পমঠুন নাম:  পমজডা ওদুদ পুরুষ ’’ নারকাল-১৭১ ৫ িারকাল 5519552434805 01749-604120 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৬ নাম:পমা: জািাপঙ্গর পমযা নাম: মৃ িারসম পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৭২ ৫ িারকাল 5519552434844 01773-585230 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৭ নাম:পমা: আলম পময়া নাম:  মৃ িারসম পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৩ ৫ িারকাল 5519552434843 01784-738259 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৮ নাম:পমা: আশরািরশখ নাম:  মৃরটনুরশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৪ ৫ িারকাল 5519552434616 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৬৯ নাম:  পমজডা তুিানরিারসন নাম: পমজডা ওদুদরিারসন পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৫ ৫ িারকাল 5519552434779 01745-954804 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭০ নাম:পমা: পমজডা িান্নান নাম: পমজডা আপমররিারসন পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৬ ৫ িারকাল 5519552434832 01925-655478 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭১ নাম:পমা: আন্জজুর পময়া নাম: মৃ সুজাত পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৭ ৫ িারকাল 5519552000008 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭২ নাম:পমা: আবু জাির পব: নাম: মৃত আরশাদ অঅলী পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৮ ৫ িারকাল 5519552434644 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭৩ নাম: ষপি িদ বালা নাম:  মৃ নয়ন বালা পুরুষ ’’ নারকাল-১৭৯ ৫ িারকাল 5519552435120 01845-919889 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭৪ নাম: পমা: আরলকরমালা নাম: মৃ সারলকরমালা পুরুষ ’’ নারকাল-১৮০ ৫ িারকাল 5519552434725 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭৫ নাম: পমা: মান্নান পব: নাম:পমা: আ: লপতব পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৮১ ৫ িারকাল 5519552434171 01940-780613 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭৬ নাম: পনপখল কুমার দাস নাম: নবদ্বীি পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৮২ ৫ িারকাল 5519552434248 01717-845418 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭৭ পমািাোঃ রুমা পবগম পমাোঃ শমরশর মপিক মপিলা গৃপিনী নারকাল-১৮৩ ৫ িারকাল 5523120136 ০১৯৪৯২৩১২৩৭ তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৬৭৮ নাম:পমা: রপিকুল ইসলাম নাম:  মৃত শপরতুলস্নাি খান পুরুষ ’’ নারকাল-১৮৪ ৫ িারকাল 5519552434212 01918-878241 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৭৯ নাম:পমা: িত্তার পব: নাম: ইমান আলী পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৮৫ ৫ িারকাল 5519552000001 01946-350977 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮০ নাম: আব্দুল িাপকম নাম: পুরুষ ’’ নারকাল-১৮৬ ৫ িারকাল 2693626670666 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮১ নাম: পমা:  ইয়াকুব পব: নাম:   মৃ পমািারচ্ছল  পব পুরুষ ’’ নারকাল-১৮৭ ৫ িারকাল 5519552434599 01765-561687 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮২ নাম: পমা:  শাইদুল পশখ নাম: পমা:  িারকন পুরুষ ’’ নারকাল-১৮৮ ৫ িারকাল 5519552434513 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৩ নাম: সপঞ্চতা  সূত্রির নাম: পগৌতম  কুমার পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৮৯ ৫ িারকাল 5519552435178 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৪ নাম: অপনতা  সূত্রির নাম:   প্রভাষ  চন্দ্র  সূত্রির পুরুষ ’’ নারকাল-১৯০ ৫ িারকাল 5519552435205 01726-425219 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৫ নাম:  িদ্মা রানী  সরকার নাম:  পদবাস সূত্রির পুরুষ ’’ নারকাল-১৯১ ৫ িারকাল 5519552435221 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৬ নাম: সপবতা  পব: নাম:  অপজত  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৯২ ৫ িারকাল 5519552435144 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৭ নাম:  মপনতারা সরকার নাম: অমূল্য সরকার পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৩ ৫ িারকাল 8223191779 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৮ নাম: পমািা: শািানাজ পবগম নাম: পমা:  আবুল  নারির  পব: পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৪ ৫ িারকাল 5519552434168 01868-091469 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৮৯ নাম:পমরাজুল ইসলাম নাম:    বাদশা  পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৫ ৫ িারকাল 5519552435208 01918-324139 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯০ নামরমািা:  সাপিদা পবগম নাম:পমা: শপিদুল  ইসলাম পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৬ ৫ িারকাল 5519552434402 01918-111575 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯১ নাম পমা: িাপবব পশখ নাম:  চুন্নু পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৭ ৫ িারকাল 7364696356 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯২ নামরমা: ইনুচ আরী নাম: নজরূল  িক পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৮ ৫ িারকাল 5519552435439 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৩ নাম:মপজডনারবগম নাম:  পরপজক পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-১৯৯ ৫ িারকাল 5519552434885 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৪ নামরমা: ইমরান পময়া নাম: মৃ লুৎির  পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-২০০ ৫ িারকাল 5519552434563 01931-675945 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৫ অরপবন্দু  সরকার অমররস চন্দ্র সরকার পুরুষ ’’ নারকাল-২০১ ৫ িারকাল 5519552435164 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৬ নাম: র্াপলয়া পবগম নাম:  আ: কাজী রাপবব পুরুষ ’’ নারকাল-২০২ ৫ িারকাল 513 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৭ নাম: করমলা পবগম (পভক্ষুক) নাম: জ: ওপলয়ার পুরুষ ’’ নারকাল-২০৩ ৫ িারকাল 55195524349081 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৮ নাম: পমা:  ইমন  পময়া নাম:   মৃ  নজরূল  িক  পময়া পুরুষ ’’ নারকাল-২০৪ ৫ িারকাল 26179485253 01632-691722 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৬৯৯ নাম: পলমন পময়া নাম:   নজরূল পময় পুরুষ ’’ নারকাল-২০৫ ৫ িারকাল 5519552000092 01725-879298 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০০ নাম:  খায়রূর ইসলাম নাম:  রপিকুল ইসলাম পুরুষ ’’ নারকাল-২০৬ ৫ িারকাল 2617289691994 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০১ পমািা: পরাকসানা পবগম পমা: পমাসরলম পমাল্যা পুরুষ ’’ নারকাল-২০৭ ৫ িারকাল 6423194114 ০১৯৮২৭৪৪৯৯২ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০২ নাম: পশউপর পবগম নাম:  পমা:  পিররাজ  মপলস্নক পুরুষ ’’ নারকাল-২০৮ ৫ িারকাল 5516631581454 01954-663279 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০৩ নাম: পমা আইয়ুব পিারসন নাম: মৃ  পচপনরুপিন পবশ্বাস পুরুষ ’’ নারকাল-২০৯ ৫ িারকাল 2823192493 ০১৮২৮৯৪৩৪০ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০৪ নাম: শ্যামল  সরকার নাম:  প্রমথনাথ  সরকার পুরুষ ’’ নারকাল-২১০ ৫ িারকাল 5519552435203 01757-401040 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০৫ নাম: স্বিন কুমার  সরকার নাম: প্রমথ সরকার পুরুষ ’’ নারকাল-২১১ ৫ িারকাল 5519552435198 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০৬ নাম:  জগদীশ  সািা নাম:   যতীশচন্দ্র  সািা পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল-২১২ ৫ িারকাল 5519552433946 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০৭ নাম:  িলাশ পশক শামীম পমা: সারিব আলী পশখ পুরুষ ’’ নারকাল-২১৩ ৫ িারকাল 7354350816 ০১৩১৫৮১৮৩২৪ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭০৮ নাম: ঝন ডা সািা নাম: অপসত সািা পুরুষ ’’ নারকাল-২১৪ ৫ িারকাল 5519552433942 01723-734168 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৭০৯ নাম: আরশািরশখ নাম: পজানাব আলী পুরুষ ’’ নারকাল-২১৫ ৫ িারকাল 5519552434831 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১০ নাম: পমািা: ঝান ডা পবগম নাম:   জামাল পুরুষ ’’ নারকাল-২১৬ ৫ িারকাল 5519552433386 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১১ নাম:  পমা: পরসাবািান মন্ডর িারান মন্ডল পুরুষ ’’ নারকাল-২১৭ ৫ িারকাল 7323278429 ০১৯২৪০৪০৪৭৬ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১২ মাপি  পবগম জববর পব: পুরুষ ’’ নারকাল-২১৮ ৫ িারকাল 55195524 01798-778951 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৩ নাম: শুভ রায় নামিপরশ চনি রায় পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552435405 01822-050257 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৪ নাম: পশিালী পবশ্বাস নামজ:প্রভাস পব: পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552436141 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৫ নাম: সপজব পবশ্বাস অআনন্দ পবশ্বাস পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 4660614515 ০১৮৫১৫০০৪০০ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৬ নাম: সমার পব: নামমৃত িঞ্চানন পব: পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435953 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৭ নাম: অরশাক অপিকারী নামনররন্দ্রনাথ অপিকারী পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552435798 01799-100691 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৮ নাম: নীলা রায় নামজ:পবমল চন্দ্র রায় পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552436328 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭১৯ নাম: তািসী রায় নামজ: দরশান কুমার নরায় পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435483 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২০ নাম: পবলফুল রায় নামজ:গরনশ রায় পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552436053 01721-932566 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২১ নাম: রম্নিালী রানীরসন নামজ: অমল কুমার পসন পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436123 01858-126413 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২২ নাম: দীিক কুমার অপিকারী নামনররনািনাথ অপিকারী পুরুষ ’’ ’’পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552435761 01946-421261 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৩ নাম: আন্না পবশ্বাস নামজ:সদানন্দ পব: পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435477 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৪ নাম: স্বপ্না পব: নামজ:পনিার পব: পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435408 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৫ নাম: দীপলি কুমার মন্ডল নামরনপজৎ কুমার মন্ডল পুরুষ ’’ হুদাশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436097 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৬ নাম: পদিালী রানী পব: নামপগপরশ চন্দ্র পব: পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552435817 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৭ ররমন্দ্র নাথ পবশ্বাস রতন পবশ্বাস পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৭ ৬ িারকাল 3723192484 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৮ নাম: মরঙ্গাল রায় নামসুরবাি রায় পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৮ ৬ িারকাল 5519552435413 01729-526487 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭২৯ নাম: পবথীকা মন্ডল নামজ:দু:শাসন মন্ডল পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৯ ৬ িারকাল 551955235545 01911-956997 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩০ নাম: সুজলা  পব: নামজ: দুরামত্ম পব: পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-১০ ৬ িারকাল 5519552435527 01771-307625 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩১ নাম: আশুরতাষ কুমার রায় নামমৃত বালস্নক চন্দ্র রায় পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-১১ ৬ িারকাল 5519552435566 01837-143098 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩২ নাম: রাম প্রসাদ অপিকারী নামমৃত িররন্দ্রনাথ অপিকারী  ু পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-১২ ৬ িারকাল 5519552435727 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩৩ নাম: দীনবন্ধু অপিকারী নামমৃত মরনাির অপিকারী পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-১৩ ৬ িারকাল 5519552435737 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩৪ নাম: অজয় অপিকারী নামনররন্দ্রনাথ অপিকারী পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-১৪ ৬ িারকাল 5519552435735 01982-599786 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩৫ নাম: অপসম কুমার পব: নামশ্রী পচত্তরঞ্জন পব: পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-১৫ ৬ িারকাল 5519552435778 01722-308375 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩৬ নাম: শ্রীকামত্ম রায় নামভুিপত কুমার রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর-১৬ ৬ িারকাল 5519552435535 01772-788481 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩৭ নাম:জীবন কুমার সািা নামজরনক কুমার সািা পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর-১৭ ৬ িারকাল 5519552435708 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৭৩৮ নাম: অমল পব: নামশ্রীদাম পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552436290 01861-378638 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৩৯ নাম: পশিালী রায় নামসুপজৎ কুমার রায় পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435440 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪০ নাম: পচত্তরঞ্জন রায় নামমৃতরগাকুল রায় পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552435467 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪১ নাম: সরস্বতী রানী সরকার নামরখাকন সরকার পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435983 01709-528251 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪২ নাম: মৃনাল কাপমত্ম রায় নামমনীন্দ্র নাথ রায় পুরুষ ’’ পগাপবন্দপুর-৬ ৬ িারকাল 5519552435428 01720-575005 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৩ নাম: িাথ ড রায় নামঅপির রায় পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552000157 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৪ নাম: ক্ষীররাদ চন্দ্র মন্ডল নামমৃত পক্ষপু মন্ডল পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435571 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৫ নাম: সজল সরকার নামশরৎ সরকার পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 3313060907210 01727-884853 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৬ নাম: সুরবাদ রায় নামমৃতরকামল চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমুজুরী ’’ ৬ িারকাল 5519552435456 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৭ িীমান রায় মৃত-পভালানাথ রায় পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435358 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৮ নাম: সরপজত অপিকারী নামমৃত সুশামত্ম অপিকারী পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435739 01822-555916 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৪৯ রামানন্দ রায় পকতু অআনন্দ পমািন পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 8223171276 ০১৭৪৭৬০৭০২৩ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫০ নাম: পনমাই চন্দ্র মন্ডল নামমৃত সতয চরন মন্ডল পুরুষ ’’ ৬ িারকাল 55195524396997 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫১ নাম: লক্ষীকান্ত সরকার নামমৃতরসানাতন সরকার পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435978 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫২ নাম: সঞ্জয় কুমার সরকার নামমৃত সরমত্মাষ সরকার পুরুষ ’’ ’’ ৬ িারকাল 5519552435977 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৩ নাম: মাখন লাল পব: নামমৃত পবিীন পব: পুরুষ ’’ িাদুশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436136 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৪ নাম: পবরনাদ কুমার পব: নাম মৃত পবিীন পব পুরুষ ’’ িাদুশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436133 01858-322860 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৫ নাম: সািনা রানী পজায়ািডার নামজ:সনপজৎ পজায়ািডার পুরুষ ’’ িাদুশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436091 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৬ নাম:নপমতা রানীরজায়ািডর নাম:জ:মপনকুমার পজায়ািডার পুরুষ ’’ িাদুশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436092 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৭ নাম:পূপন ডমা রানী পজায়ািডার নামমরনাপজৎ কুমার পজায়ািডার পুরুষ ’’ িাদুশ্রীপুর ৬ িারকাল 551955246093 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৮ নাম: উত্তম কুমার পব: নামমৃতরগপবন্দ লাল পব: পুরুষ ’’ িাদুশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436947 01731280126 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৫৯ নাম: পবপুল সরকার নামজানকী সরকার পুরুষ ’’ হুদাশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435875 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬০ নাম: অপনরমশ মন্ডল নামপশবনাথ মন্ডল পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552000047 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬১ নাম: মুকুল রায় (পভক্ষুক) নামসুকুমার মন্ডল পুরুষ পভক্ষুক পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 551955236985 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬২ নাম: আনন্দ পমািন পব: নামমৃত শাপমত্মরাম পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435967 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬৩ নাম: কৃষ্ণিদ পব: নামমৃত িপরিদ পব: পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435896 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬৪ নাম: পনপশকানত্ম মন্ডল নামমৃত নগর বাসী মন্ডল পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 55195524355994 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬৫ নাম: পলটন কুমার মন্ডল নামপনরাঞ্জন মন্ডল পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436030 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬৬ নাম: পনমাই চন্দ্র টিকাদার নামমৃত পকরন চন্দ্র টিকাদার পুরুষ ’’ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436079 01859873270 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬৭ নাম: রসমালা পব: নামজ:দুলাল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435966 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৬৮ নাম:আয়না পব: নামজ: সুশামত্ম পব: পুরুষ পদনমুজুরীদ পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435961 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৭৬৯ নাম: উজ্জল মন্ডল নামরগাপবন্দ মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 13156 01856110676 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭০ নাম: মমতা মন্ডল নামজ:প্রশামত্ম মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436148 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭১ নাম: পনলা রানী রায় নামজ:সমতুল রায় পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435934 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭২ নাম:  ঝন ডা পবশ্বাস পবকাশ পবশ্বাস নারী পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436214 ০১৮৫০৩৭৯৯৭৪ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৩ নাম: অপনতা রানী বালা নামজ: কৃষ্ণিদ বালা পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436095 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৪ নাম: িরপশৎ মন্ডল নামমৃত িারান মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436257 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৫ নাম: পগৌতম পব: নামরগাপবন্দ লাল পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436239 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৬ নাম:পজাৎসর্া রানী পব: নাম:জ:পগাপবন্দ লাল পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436237 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৭ নাম:পগাপবন্দ লাল পব: নাম:মৃত সরমত্মাষ পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436236 01307069862 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৮ নাম:পশাভা রানী পব: নাম:জ:পনতযরগািাল পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436242 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৭৯ নাম:রীনা পব: নাম:জ:সুমন পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436254 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮০ নাম:পবদুযৎ পব: নাম:পগাপবন্দ লাল পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436238 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮১ নাম:পগারিন্দ্র নাথ পব: নাম:মৃত িীররন্দ্র নাথ পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436109 01845-115549 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮২ নাম:পবষ্ণুিদ পব: নাম:মৃত মরিন্দ্র নাথ পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436170 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৩ নাম:অপভমান্য পজায়ািডর নাম:মৃত পগাকুল পজায়ািডার পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436116 01853714332 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৪ নাম:অঞ্জনা পব: নাম: জ:সুিাংশু পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436199 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৫ নাম:আরপত  রানী পব: নাম: শ্যামল পসন নারী পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436124 01753451921 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৬ নাম: ঠাকুরী দাসী দাস প্রমথ নাথ পসকদার নারী পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 3273166219 01753-451921 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৭ নাম:সজীব  পব: নাম:পদন বন্ধু  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 551955200035 01765-561683 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৮ নাম:  প্রদীি (পভক্ষুক) নাম  কৃষ্ণ িদ মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435912 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৮৯ নাম: অঞ্জলী  রানী  রায় নাম  কাপতডক রায় পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436041 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯০ নাম: প্রভাষ রঞ্জন  পব: নাম মৃ  রামদয়াল  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435971 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯১ নাম: পমঠুন  কুমার  মন্ডল নাম মাপনক  মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436005 01735-154609 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯২ নাম: রতন পব: নাম: মৃ নীলকামত্ম  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435893 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৩ নাম: আনন্দ  পব: নাম ভরত  চন্দ্র  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435897 01781-588692 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৪ নাম: সুমন  পব: নাম মৃ  সুররন্দ্র  নাথ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436070 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৫ নাম: নারায়ন  পব: নাম  রনপজৎ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435816 01954-657798 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৬ নাম: সবদ্যনাথ পবশ্বাস মৃত রতন পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435374 ০১৭২৫৫৫৪৮৮২ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৭ নাম: চঞ্চল রায় নাম: মৃ  মরিন্দ্র  নাথ  রায় পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436022 01922-480838 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৮ নাম:পরনা রানী  মন্ডল নাম:  কাপত্তক মন্ডল পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552436069 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৭৯৯ নাম: পনপশত কুমার িপরমল কুমার পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 7323162068 ০১৭২৬৫১৭১৫৩ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০০ নাম: আবনী পমািন রায় আরপবন্দু রায় পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 7351503334 ০১৮১২০৪৮২৫ তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০১ নাম:িারূল  পব: নাম:  নৃরিন্দ্রনাথ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পজাৎশ্রীপুর ৬ িারকাল 5519552435891 তানিকুজ্জা াি 1625769969



৪৮০২ নাম: বাটুল  পব: নাম:মৃ  িাজারী  পব: পুরুষ পদনমুজুরী শ্রীপুরহুদা ৬ িারকাল 5519552436183 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৩ নাম:পখাকন  রায় নাম: মৃ  বলাই চন্দ্র  রায় পুরুষ পদনমুজুরী শ্রীপুরহুদা ৬ িারকাল 5519552435809 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৪ নাম:সমতুল  রায় নাম: পপ্রয়নাথ  রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435481 01757-527171 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৫ নাম:সরপজৎ  পব: নাম:  মৃ ভরবন্দ্রনাথ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435641 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৬ নাম:জয়চাঁন রায় নাম: জন্মময় রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435435 01740-167688 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৭  রূিালী  পব: নাম মৃ পনরাঞ্জন  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435696 01761-401049 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৮ নাম: তিসী রায় নাম পশবনাথ রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435439 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮০৯ নাম: তৃপপ্ত রানী পব: নামকৃষ্ণিদ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435643 01780-699631 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১০ নাম: বাসুরদব  রায় নামমৃ  বলাই চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435788 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১১ নাম: উত্তম  কুমার  পব: নাম মৃ  জরগন্দ্রনাথ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435632 01729-996093 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১২ নাম: সঞ্জয়  অিপকারী নাম  মৃ  সতীশ চন্দ্র  অপিকারী পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435733 01749-896451 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৩ নাম:  সঞ্জয় সরকার নাম মৃ গুরূিদ  সরকার পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435663 01960-060591 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৪ নাম:পগাপবন্দ সরকার নাম  মৃ  পকরন  চন্দ্র সরকার পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435564 01925-426984 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৫ নাম: সাপবত্রী  পব: নাম  সুশামত্ম  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435697 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৬ নাম:  পবশ্বপজৎ  রায় নাম পবধুভিষন  রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435443 01830-488754 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৭ নাম:  পবজন  কমার রায় নাম  পবধুভষন রায় পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552435576 01753-726631 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৮ নাম: জয়িদ িাল নাম মৃ  কাপক্তডক  িাল পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552436233 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮১৯ নাম: রতন  কুমার  পব: নামিারান চন্দ্র  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552436303 01773-685920 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮২০ নাম: সনপজৎ  পব: নামরগৌরিদ  পব: পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 5519552436191 01724-460009 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮২১ উৎিল কুমার পবশ্বাস মৃত -সুশান্ত কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুরী পগাপবন্দপুর ৬ িারকাল 551955200013 তানিকুজ্জা াি 1625769969

৪৮২২ নাম:পমা:  নারদর পিারসন নাম সব্দল পতায়াজ উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437022 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৩
নাম:পমা: বজলুর রিামন 

পমালস্না
নাম মৃ  বাজু পমালস্না পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436988 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৪ নাম:পমািা: আকপলমা পবগম নামজ: পমা:  পমজানুর  রিমান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437074 01771-003995 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৫ নাম:পমা:  কপবর পমাল্যাা্ নাম পমা:  অবুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436947 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৬ নাম:পমা: রাজ্জাক পমাল্যা নামরমা:  আক্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437006 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৭
নাম:পমা:  মাসুদুর  রিমান  

র্াপলম
নাম মৃত  মারিম  পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437088 01739-499332 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৮ নাম:পমা:  দাউদ পশখ নাম পমা:  সাজ্জাদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436593 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮২৯
নাম:পমা:  আবআস  আরী 

পমাল্যা
নাম পমা: জয়নালরমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955247101 নজবলুি িহ াি 1717594461



৪৮৩০ নাম:পমািা: পসাপনয়া পবগম নামরমা:  কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955247127 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩১
নাম: পমা: পসািরাব পিারসন  

পশখ
নাম মৃ  আিিার পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955246995 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩২ নাম:পমা: আপলম পশখ নামরমা: রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955246990 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৩ নাম:পমা:  পনজাম পশখ নাম মৃ  আপলমুপিন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437107 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৪ নাম:পমা: ইউসুি পশখ নাম মৃ  িদন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437032 01924-230252 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৫ নাম: পশখা পবগম পমা: মপজদ পমাল্যা নারী পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 4623292952 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৬ নাম:পমা:  সারিব  আরী  খান নাম পমা:  আপমনপি খান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437617 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৭ নাম:  আলতাব পমাল্যা মৃত জনাব আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 6423276507 ০১৬২৭৪৭৭০৫৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৮ নাম:পমা: শাপিনুর  রিমান নাম পমা:  মান্নাি পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437047 01775-221323 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৩৯ নাম:পমািা: রওশনারা পবগম নাম জ: মৃ ওিাব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437061 01993-007055 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪০ নাম:পমা:  মপতয়ার  রিমান নাম  মৃ  তকববর  পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437035 01952-103856 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪১ নাম: আবু বক্কর পশখ নাম ম পখাররশদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436537 01969-816389 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪২ নাম:পমা:  রপিক পমাল্যা নামমৃ পিপিক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436911 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৩ নাম:পমা: খপবর পিারসন নামমৃ  এজিার পমারসন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 2695045909219 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৪ নাম:পমা:  আিেদ  আলী নাম মৃ  মনছুর  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437551 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৫ নাম:পমা:  পিপিক  পব: নাম পমা:  আরয়ন উপিন পব: পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437622 01762-117535 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৬ নাম:পমা:  মপিয়াল পিারসন নাম  মৃ  এপকন  উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437370 01929-041193 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৭ নাম:পমা:  দুলাল পমাল্যা নামরমা:  আিেদ  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437231 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৮ নাম:পমা:  তুতা পমাল্যা নাম মৃ  এপকন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552403730 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৪৯ নাম:পমািা: পরাপজনা পবগম নামরমা:  জাঙ্গািীর পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437470 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫০ নাম:পমা: শপিদুল  ইসলাম নামমৃ  িারসম  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437560 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫১ পমািাোঃ সাইদা পবগম মৃত- পসরাজ পশখ মপিলা গৃপিনী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437494 01925-199958 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫২ নাম:পমা: পমাক্তার পিারসন নাম মৃ  তরিপদ  পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437612 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫৩ নাম:পমা:  বাপরল  পসকদার নাম মৃ  ইয়াদ  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437574 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫৪ নাম:পমা: পসপলম পশখ নাম পমা:  রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437113 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫৫ নাম:পমা:  জাপিদুল  ইসলাম নাম পসারাি পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 55195524375771 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫৬ নাম:  শওকত পশখ নামমৃ  পবলাত  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437523 নজবলুি িহ াি 1717594461



৪৮৫৭ নাম:পমা:  আতর পশখ নামমৃ  পবলাত  আলী পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552000002 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫৮ নাম: শির আলী নাম আকমল  খান পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552000001 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৫৯ নাম:পমা:  নাজমুল  খান নামরমা:  এরিম পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552437243 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬০ নাম:পমা: সাখাওয়াত পিারসন নাম মৃ অঅ: খারলক পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552437621 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬১ নাম:পমািা:  র্পল  খাতুন নাম  জ: আ: কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552437429 01764-506117 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬২
নাম: পমা: পতারাি  আলী 

পশখ
নাম মৃ  পবলাত  অঅলী পশখ পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 551955239390 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৩ নাম: ফুলমপত পবগম নাম পমা: রপবউল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552437267 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৪ নাম:পগালাম মসত্মিা নাম সারকন  পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552436869 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৫ নাম: তন্ময় কুমার  সািা নাম সিারদব  সািা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552000031 01786-459891 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৬ নাম: সুনাই সািা নামরনপজৎ  সািা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 5519552436391 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৭ নাম: নারয়ব খান নাম মৃত আকমল খান পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৮ নাম: পকরশার  সািা নাম কুমাররশ  সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436436 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৬৯ নাম: িারান  সািা নাম মৃ পগাপিনাথ  সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436472 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭০ নাম:  অপখল  সািা নাম মৃ  গকুল  চন্দ্র সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436378 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭১ নাম: অবনী সািা (পভক্ষুক) নাম িঞ্চানন সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436387 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭২ নাম: অমল  কুমার সািা নাম মৃ  িপরিদ  সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436338 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৩ নাম: প্রদ্রুত  সািা নাম ভবন সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436397 01753-304060 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৪ নাম: অমর  সািা নামপবধু ভিষন  সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436376 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৫ মরনাজ সািা মৃত-িাজারীলাল সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 4173288038 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৬ নাম: ফুলজান পবগম নামমৃ জপির পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436689 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৭ নাম: পলয়াকত পশখ নামআকমল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437158 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৮ নাম: করমলা পবগম নাম  আমল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436849 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৭৯ নাম: শাজািান পশখ নাম আিেদ  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552000001 01789-352210 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮০ নাম:পমা:  জামাল  পময়া নাম অঅপরক  পময়া পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436650 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮১ নাম: আ: িাই পমাল্যা নাম কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436862 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮২ নাম: ইিস পমাল্যা নামমৃ  আিসার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436875 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮৩ পমািাোঃ পশিালী খাতুন লাল চাদ পশখ মপিলা গৃপিনী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436617 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮৪ উজ্জল খান রপবউল খান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 8673178862 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮৫ নাম: পশপরনা পবগম নাম পমলন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436615 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮৬ নাম: নপবরর্ পনিা নাম পমা:  অবুল পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436613 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮৭ নাম: িারলক পশখ নাম মৃ  িারকন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436726 নজবলুি িহ াি 1717594461



৪৮৮৮ নাম: আপমরূল  ইসলাম নাম রারশদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436591 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৮৯ নাম: রূসত্মম পশখ নাম  মৃ  আপির উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436769 01768-122202 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯০ নাম:পমা:  রপিক পমাল্যা নাম কুদ্দুস পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436858 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯১ নাম: বরদর  িপকর নামমৃ  আরয়ন উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955246722 01911-904862 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯২ নাম: আয়ুব পসখ নামমৃ বাপরক পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955243686 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৩ নাম:পমা:  সামছুল পমাল্যা নাম পমা:  ওিাব পমালাা্য পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436582 01768-438464 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৪ তািতী রানী  সািা িপরমল সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955243640 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৫ িাপমদ পশখ মৃত  মপজদ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436854 01945-413103 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৬ নাম:পমািা:  আরমনা পবগম নাম পমা:  রাহুল  আমীন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437332 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৭ নাম:পমা:  ইউসুি পমাল্যা নাম  মৃ  আপলমুপি পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437396 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৮ নাম: পমা:  এরশাদ আলী নামরমা:  নওরশর   আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 55195524372226 01670-685167 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৮৯৯ নাম:পমা:  আরব  আলী নাম  মৃ  আইন উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437330 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০০ নাম: সারলক (পভক্ষুক) নাম ইসমাইল পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০১ নাম:পমািা:  নপবরর্ পনিা নাম পমা:  হুমায়ন পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437401 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০২ নাম:পমািা: আপজডনা পবগম নাম পমা:  সািাম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437345 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৩ নাম:  জয়রদব  কুমার  সািা নাম মৃ  অপজত  কুমার  সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436514 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৪ নাম:পমািা: পরারকয়া পবগম নাম পমা:  কপললুর পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437421 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৫
নাম:  আরলয়া পবগম 

(পভÿ  ুক)
নামিারসম পমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৬ নাম: মাপনক  কুমার  সািা নাম  মৃ  জীবন সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 1473136305 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৭ নাম:পমা:  পসরাজ  ইসলাম নাম  মৃ গিিার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437073 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৮
নাম:পমা:  আক্তার পিারসন 

পমাল্যা
নাম মৃ  আ: জববাররমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437009 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯০৯ নাম:পমািা:  নাসপরন  সাজ্জাদ সাজ্জাদ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 2693015001327 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১০ নাম:পমা: িরলমান পমাল্যা নাম পমা: আযুব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437082 01817-571833 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১১ নাম:পমা: আবুল পমাল্যা নামরমা:   গিিার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437089 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১২ নাম: আব্দুল কারয়ম নাম মৃ মারিম  সদ ডার পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436701 01730-191297 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১৩ নাম: িপবতা পবগম নাম  কারদর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436495 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১৪ নাম:পমা:  িাসানুর পমাল্যা নামরমা:  মকবুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955243784 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১৫ নাম: রপিমা পবগম নামরমা:  মপজবর পমার যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437426 নজবলুি িহ াি 1717594461



৪৯১৬ নাম:পমািা: পরারকয়া পবগম নাম  সুজর উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437608 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১৭
নাম:পমািা:  িারজরা পবগম  

(পভÿ  ুক)
নামরমা: িারদক পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437116 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১৮ নাম:পমা:  অপিদুল ইসলাম নামরমাি কারদর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3323016383986 01767-167296 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯১৯ নাম: তারিরাতুনরনিা নামরমা:পতায়াজ উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552000033 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২০ নাম: পমািা: সুপিয়া নাম আনারূল পুরুষ পদনমুজুরী মাঝামান্দা ৭ িারকাল 5519552436935 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২১ নাম: পমা: শপরফুল  ইসলাম স্বামী নাম : পমা: কারশম পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436930 01706-239273 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২২ পমািা: চায়না পবগম পমা:  নরু পবশ্বাস পুরুষ পদনমুজুরী নারকাল ৭ িারকাল 1906081250 ০১৩০৮১২৯৫৭৬ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৩ নাম:পমা রুরবল পমাল্যা পমা: িাপিজার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3706238577 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৪ নাম: পমা: রাপজব পমাল্যা িাই পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3306138953 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৫ নাম: পমা: মাছুদুর রিমান আ: ওিাব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 7802574892 ০১৬২৮১৩২২৯১ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৬ নাম: পলটন পমাল্যা নাম মসররম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436560 01922-873377 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৭ নাম: সপজব পমাল্যা িরলমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল ১৯৯৫৫৫১৯৫৫২০১৯০৫৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৮ নাম: পমা: আলমগীর পিারসন বাজু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 6423214466 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯২৯ নাম: মপিদুল পমাল্যা জপলর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3723226738 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩০ নাম:পমা:  লালন পমাল্যা নাম মৃ পতরলম পমার যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436966 01751-757097 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩১ নাম:পমা:  কামাল পিারসন নামরমা:  শপিদুল  ইসলাম পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552400322 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩২ নাম: স্মৃপত পবগম নাম পমা:  কামরূল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437266 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৩ আরমনা পবগম আপলমুপিন নারী পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 6873164757 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৪ নাম: পমা:  উজ্জল পিারসন নামরমা:  রূির পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437390 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৫ নাম:  পমা: আবুল খান মারিম খান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 8673180694 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৬ নাম: পমা:  আ:  িাই পমাল্যা নামরমা: পসপিক পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436902 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৭ নাম: পগালাম পিারসনরমাল্যা নাম  মৃ পতায়াজ উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437096 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৮
নাম:পমািা:  আন্না 

সািা(পভÿ  ুক)
নাম দুলাল সািা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৩৯ নাম: বাদশা নামআপরি পময়া পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪০ নাম: পবপুল পমাল্যযা পমা: পসরাজুল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 4623180066 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪১ নাম: নপড় পবগম নামবক্কার পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪২ নাম: পমািা:  শাপিনা পবগম নামরমা:  বাবুর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436898 নজবলুি িহ াি 1717594461



৪৯৪৩ নাম: সারিব খান নাম আকমল পুরুষ পদনমুজুরী সাপলগাো ৭ িারকাল 5519552436887 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪৪ নাম: পমা: িরলমান পমাল্যা নামরমা:  কারশম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436939 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪৫ পমা: মাপনক পমাল্যা পমা: খপললুর রিমান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3022912398373 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪৬ নাম:পমা: শপিকুল ইসলাম নাম িাররজ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪৭ নাম: পরপজয়া পবগম নাম আবু  বক্কার /এরিম পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436518 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪৮ নাম: নাপিরন পবগম নাম  িরলমান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436870 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৪৯ নাম: পমািা: শামসুন  নািার নাম মুিােদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436973 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫০ নাম:পমা:  রপবউল ইসলাম মৃত আক্কাস খান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 4623292333 ০১৯২৯৮৭৩৫৪৮ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫১ নাম:  অপিদুর  ইসলাম নাম  মৃ  জপলর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437139 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫২ নাম: অপজিা পবগম নাম  কপবর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436651 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৩ নাম: রপশদ নাম জনাব পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৪ নাম: পমা: সাখাওত পিারসন আ: রারশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5973169849 ০১৭২৮২১৯১৩৪ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৫ নাম: পমা: ঝন্টু পমাল্যা নাম পমা:  ওয়াদুদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552000056 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৬ নাম: আরলয়া পবগম নাম কুতুব উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436693 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৭ নাম: পমা: আপকদুল পমাল্যা নামমৃ  িারসম  আলী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552415305 01621-911208 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৮ নাম: পমা: পররাস্তম আলী পমা: সারকন পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436761 ০১৭১৯৫৬৯০৫৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৫৯ নাম: সালমা পবগম নাম মরনায়ারা পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436696 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬০ নাম: পমরিদী িাসান আবু বক্কার পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 7790273051 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬১ পরারকয়া পবগম  ওয়াদুদ পমাল্যা নারী 5519552437796 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬২ নাম:পসপলনা পবগম নাম পজবলু পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436798 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৩ নাম: পমা: ইকবাল পমাল্যা পমা: আপলয়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 9123270812 ০১৯২৯৬৫৮৬২৫ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৪ নাম: পমা: শাজািান পশখ পমা: আমরজদ পশখ পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 7322797387 ০১৯৩৫২০৪৭১০ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৫ নাম: পখাকন নাম কাওসার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৬ নাম:পমািা:  িারতমা  খাতুন নামরমা:  আ: িালাম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436952 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৭ নাম: পমা সুরুজ পমাল্যা নওরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী সািলগািা ৭ িারকাল 1923241267 ০১৯৫৭৮৬১২২৮ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৮ নাম:পমা:  মুপজবর  রিমান নাম মৃ তকববর পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436566 01984-409078 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৬৯ নাম:পমা: পলমা  সুলতানা নামরমা:  সতরয়বুর  রিমান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436980 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭০ পমা: পিঞ্জুর পময়া রপশদ পময়া পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 4823215753 ০১৮৩৩২১৭৮১৫ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭১ নাম: উজ্জল পিারসন পমা: রাজ্জাক পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3723291054 ০১৯২৭৮৯৩১৭৮ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭২ নাম: শাপিনা পবগম নামমজনুর  রিমান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436531 নজবলুি িহ াি 1717594461



৪৯৭৩ নাম:পমািা:  আপিয়া পবগম নামরমা: নজরূল পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436945 01946-515209 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭৪ নাম: পমািা:পসানাই  পবপব
নামরমা:  পসরাজুল ইসলাম 

পমাল্যা
পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436894 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭৫
নাম:পমা: সাজ্জাদ পিারসন 

পমাল্যা
নাম মৃ আব্দুর  রারশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436977 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭৬ নাম: পমা মন্নু পমাল্যা পরাকমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 1923240541 ০১৯১৫৩৭৮২০৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭৭ নাম: সালমা নাম মৃত কারয়ম পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 121948279661 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭৮ নাম: পমা: মন্নু আলী খান আ খারলক খান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 8673183771 ০১৭৩৪৭৭৬১৩৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৭৯ নাম:পমা দারনস পমাল্যা পমা: িপমর উপিন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5973223018 ০১৯২০১০৩২৭৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮০ নাম: আবুল বাসার পমা: জপলর পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 9123273956 ০১৮৬০৩৫১১৭৪ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮১ পমািা: রাপজয়া পবগম পমা: আিসার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 3273204887 ০১৬৮৮১৮২৭৭৪ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮২ নাম: পমািা:  সািানুর নামরমা:পরজাউল  ইসলাম পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436794 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৩ পমা: িপরদ পমাল্যা মকরিদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 9123211089 ০১৭২৫৯৭৬৭৮৯ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৪ নাম: পমা: মসরলম পমাল্যা নাম মৃ  ওসমান পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436940 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৫ নাম:পমা: রনজু পমাল্য নাম মৃ  িারমদ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552437044 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৬ নাম: নািপরন  খাতুন নামরমা: আকরাম পিারসন পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 821734080796 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৭ নাম:পমা:  ইশারত পমাল্যা নামরমা:  কারসম পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436938 01725-596044 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৮ নাম:  আকরাম নাম িাজু পমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৮৯ নাম:  মপলনা নাম কামরূল পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯০ পমা: সারিব আলী আিসার পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 773206052 ০১৯২৭২৭০৯৫৩ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯১ আপমর পমাল্যা রইচ পমাল্যা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5073261389 ০১৯৩৯৫৯৯৪২ নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯২ নাম:  িপরদা  ইয়াসমীন নামররজাউল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436571 01920-884553 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৩ পমা: নপজর পশখ সারকনরসক পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 551955246886 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৪ পমা:  বপসর পসখ মৃ  সারকন পসখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 5519552436758 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৫
নাম: পমা:পসািারব পিারসন 

লস্কার
নাম মৃত:পমরচর লস্কার পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437350 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৬ নাম: পররিনা পবগম নাম: পমা: জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437711 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৭ নাম: পমািা: পমপরনা পবগম নামরমা: িকরূল ইসলাম পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437857 01994-530810 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৮ নাম: পমা: দপবররশখ নামমৃত আিজাল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438355 নজবলুি িহ াি 1717594461

৪৯৯৯ নাম:পমা: মপনরূল ইসলাম নামমৃত আরশাব মপলস্নক পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438366 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০০ নাম:পমািা: আশুরা পবগম নামমীর আতর আরী পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438032 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০১ নাম:পমা: ইমান পশখ নাম পমা: কপরম উপিনরশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437706 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫০০২ নাম:পমািা:পকাপিনূর পবগম নামমৃত রারশদ পমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438225 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৩ নাম: পমািা: সাবানা খাতুন নামজ: িামরির পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437700 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৪ নাম:পমা: আবু বক্কার মপলস্নক নামমৃত পিরাজতুর ডাি মপলস্নক পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437187 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৫ নাম:পমা: জাপকর পিারসন নামমৃ আ: ওিাবরমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437819 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৬ নাম: পমা: মাসুদার রিমান নামআবু তারলব পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438053 01700-907235 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৭ নাম: পমা: আ: রপিম পশখ নামম জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438273 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৮ নাম: পমা:পিারমনরশখ নামমৃ আিজার পশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438362 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০০৯ পমািাোঃ িারজরা পবগম আিােদ পশখ মপিলা গৃপিনী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438159 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১০ নাম: এ.পক.এম.পরাস্তম আলী নামআব্দুর রারশদ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438207 01922-290802 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১১ নাম: পমা: মজনু পবশ্বাস নামরমা: িারবদ আলী পব: পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437953 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১২ নাম:পমা: নীল চাঁনরমালা নাম আরির অঅরী পমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 519552437881 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৩ নাম:পমা: এরশাদরশখ নাম পমা:পটাকনরশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438019 01935-034965 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৪ নাম:পমািা: নাসপরন সুলতানা নামজ: মুপন্স সাইদুর রিমান পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438003 01786-459850 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৫ নাম:পমা: চান্দ আলীরশখ নাম পমা: িাপিজার পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438322 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৬ পমািাোঃ সামসুন্নািার মুপন্স পমাক্তার পিারসন মপিলা গৃপিনী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438002 01735-586405 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৭
নাম:পমা: 

পতলামরিারসনরমালা
নাম পমা: ইিিানরিারসনরমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438240 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৮ নাম:পমা: ইউনুচরমালা নামইিািাকরমালা পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438311 01937-231501 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০১৯ নাম:পমা: র্াবলু পশখ নামরমা: আবু তারলবরশখ পুরুষ পদনমুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437841 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২০ নাম: পজয়াদা (পভক্ষুক) নাম সাগর পুরুষ পভক্স ক রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438020 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২১ নাম: পমািা: অরলয়া খাতুন অঅিসার মীর নারী পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5523227840 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২২ নাম:পমা: রপবউল ইসলাম নাম পমা:পসরকন্দার পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437776 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২৩ নাম:পমা:পকয়ামুপিন পশখ নাম পমা: িারসম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438410 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২৪ নাম: পনয়মতন পশখ নামিারসম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 550185438336 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২৫ নাম:পমা: আকমত পশখ নামমৃ িারসম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438415 01954-096268 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২৬ নাম: িাপববুর রিমান নামমৃ সামরিল পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438205 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২৭ নাম:পমা: জপসম পশখ নাম পমা: রিমান পসখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552000012 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০২৮ নাম: পমা: িরবদ আলী  পব: নামমৃ চান আলী পব: পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552400004 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫০২৯ নাম:পমা: কামরূর পশখ নাম পমা:পমািন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438408 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩০ পরজাউল পশখ আ: রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437729 ০১৭৭৬৫২৮৫২২ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩১
নাম:পমা: পমলন পিারসন 

পমালা
নাম মৃ ইিািান পমালা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438239 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩২ নাম:পমা: আিেদ পব: নামমৃ আবতাব পব; পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552434231 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৩ পমািাোঃ পমারমনা পবগম মৃত-আপজজার রিমান মপিলা গৃপিনী রায়নগর ৮ িারকাল 1923272429 01708-790118 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৪ নাম:পমা: মিাপশন পশখ নামমৃ আকবর পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437796 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৫ নাম:পমা: ঈমান আলী নামমৃ আকবর পমালা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437817 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৬ নাম:জাপমর  পিারসন নামমৃ মান্নান পমালা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438541 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৭ নাম:পমািা: পবজলী পবগম নাম পমা: কামরূল ইসলাম পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438235 01915-440403 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৮ নাম:পমা: পনয়াম পব: নামআব্দুর রিমান পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438153 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৩৯ নাম: পমা: আপনচুর রিমান নামমৃ ইিািাক পমালা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438293 01752-217548 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪০ নাম: পমা: কারদর মপলস্নক নাম  সসয়দ আলী পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438016 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪১ নাম: পমা:পরাকমান মপলস্নক নামমৃ ইউসুি মপলস্নক পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437745 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪২ নাম: উজ্জল মপলস্নক নামমজনু মপলস্নক পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552000027 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৩ নাম:পমা: জামাল পশখ নামমৃ িটিক পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438279 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৪ নাম:  পগালাম রব্বারন পশখ মুজািার পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437703 ০১৬২২৮৮৬৮৯১ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৫ নাম: পরমা খাতুন মৃত িাপলম পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 55563888048 ০১৮৬১৭৪২৪৬৭ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৬ নাম: পমা:  ইখলাি পমালস্না নাম মৃ  িাররজ  উপিন পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438123 01911-856876 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৭ নাম:পমা:  আ: রাজ্জাক নাম পমা: আরশাি পিারসন পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438031 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৮ নাম: পমািা: িারজরা খাতুন নামরমা:পখাকন  মপলস্নক পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552416169 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৪৯ নাম: পমা: আপলয়ার  রিমান নামরমা:  িরলমান মপলস্নক পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437742 01736-460450 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫০ নাম:পমািা: নুর জািান পবগমূ নামরমা: নান্নু পময়া পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437878 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫১ নাম:পমা: আযুব আলী নাম মৃ  িাররজ  উপিন পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438122 01940-024519 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫২ নাম:পমা: বাদশা  পময়া নামমৃ  রারশদ  পময়া পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 55195524316165 01846-787136 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫৩ নাম: পমা: আজানুর রিমান পমা: সািাদত পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 7773276725 ০১৯৮২৬৭৩৪৬৩ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫৪ নাম:পমা: পমলটনরিারসন নাম পমা:  আপলয়ার রিমান পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552016464 01912-805695 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫৫ পমািা:পররবকা পবগম পমা: বাবু সরকার পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 55195524337845 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫০৫৬  বাবু  সরকার মৃ  মরনারঞ্জন  সরকার পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438210 01864-554494 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫৭ পমা: গঞ্জর পমাল্যা মৃ জুমারত পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552424306 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫৮ নাম: মুপক্ত  রানী  দাস নাম  পনরাঞ্জন  কুমার দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437898 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৫৯ নাম: আকাশী  রানী  পব: নাম   পচত্ত  কুমার  পব: পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437875 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬০ নাম: অপনতা  দাস নাম  গাজী  দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437914 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬১ নাম: মালা  দাস নাম  পিরূ  কুমার দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437910 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬২ নাম: অঞ্জনা  রানী দাস নাম  িররশ  চন্দ্র  দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437934 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৩ নাম:পনিাল  চন্দ্র  দাস নাম  মৃ  অতুল  চন্দ্র  দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437905 01759-923858 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৪ নাম: পশখা  রানী  পব: নামখরগন্দ্র  নাথ  পব: পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438403 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৫ নাম: পদিালী রানী  দাস নাম  অরশাক  দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 8210795754649 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৬ নাম: পরনা রানী  দাস নাম  দুলাল কুমার দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437906 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৭ নাম:  কামনা  রানী দাস নাম পনত্ত  কুমার দাস পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437876 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৮
নাম:পমা:  রইচ  উপিন  

সদ ডার
নামমৃ  উজ্জল  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438777 01923-123587 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৬৯ নাম:পমা:  মারলক পশখ নাম মৃ  পিরমান পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437728 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭০ নাম:পরখা (পভক্ষুক) নাম অপজৎ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭১ নাম: ওিাব (পভক্ষুক) নাম লুৎির পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭২ নাজমা আক্তার জহুরুল িক পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5523226743 ০১৮৯৩১৮৭১৪৮ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৩ নাম:পমা:  আশারাফুল পমাল্যা নাম মৃ  আতর  আলী পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552000003 01858-871918 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৪ শাপমম পমাল্যা সতয়বুর রিমান পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 3223234629 ০১৯১৮৩৪৯৩৮৩ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৫
নাম:পমা: পমল্টনরিারসন  

পমাল্যা
নাম ইিান উপিন পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438464 01911-949643 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৬ নাম: পমা:  সাইফুল  ভিইয়া নামরমা: শপিউলস্না ভিইয়া পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437749 01920-243128 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৭ নাম: পমা:  পমন্টু পমাল্যা নামরমা:  আপলম পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438168 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৮ নাম:পমা:  জািাঙ্গীর  খান নাম  মৃ  ইব্রপিম  খান পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438549 01721-563588 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৭৯ নাম: নাপিমা (পভক্ষুক) নাম নজরূল পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 01931-889433 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮০ নাম:পমা: পটাকন  সদ ডার নামরমা: আকমল পমারসন  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438574 01701-776929 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮১ নাম:পমা:  আবু  মুসা পশখ নাম পমা: পখয়াল উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438522 01732-165521 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮২
নাম:পমা:  আিেদ  আলী 

পশখ
নাম  মৃ  আিাদ আলী পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438278 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫০৮৩ নাম: আবু আক্তার পিারসন নাম  মৃ পগা:  সররায়ার পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438314 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮৪ চম্পা রানী সরন্তাষ কুমার দাস মপিলা গৃপিনী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437920 1854957110 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮৫ নাম:পমা:  রপবউল পশখ নাম পমা:  িাপিজার পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438047 01932-620318 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮৬ নাম:পমা:  পমজানুর  ইসলাম নামরমা:  মারলক  পব: পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438248 01931-372629 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮৭ নাম:পমা:  সাইফুল পশখ নাম  মৃ  এরিম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438118 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮৮ নাম:পমা:  িাদান পশখ নাম মৃ এরদল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552673881 01971-206632 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৮৯ নাম: যুরগাল  কুমার পব: নামমৃ  পনরািদ  পব: পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552437866 01948-115080 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯০ নাম: পমা: আপজমুপিন মস্তিা পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5552566399 ০১৭০২৭৭০৪১৬ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯১ নাম:  বাপশ (পভক্ষুক) নাম এরিম পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯২ নাম:পমা: উজ্জল পমাল্যা নাম আ: িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 551955200023 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৩ নাম:পমা:  নুর  ইসলাম নাম  মৃ  ইয়াপিন মপল্রক পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438052 01856-384289 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৪ নাম:পমা: দপবর পিারসন নাম পমা:পজাবানরমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438602 01749-081981 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৫ নাম:পমা:  পকবলু  পময়া নাম পমা:  রওশন পময়া পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 5519552438440 01855-387939 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৬ নাম: পমা: আন্নু পমাল্যা নামরমা:  আমজাদ পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর-৮ ৮ িারকাল 5519552438638 01913-740404 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৭ নাম:  জামাল  সদ ডার নাম  রতন  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৮ িারকাল 269324775460 01915-498297 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৮ নাম:পমা: বাবু মপলস্নক নাম পমা:  রূসত্মম  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৮ িারকাল 551955243857 01913-078390 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫০৯৯ নাম:পমা:  রূসত্মম  সদ ডার নাম রতন  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৮ িারকাল 5519552438510 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০০ নাম: সাইফুল  ইসলাম নাম  রতন পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৮ িারকাল 5519552438507 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০১ বাজু সদ ডার মৃত িাঞ্জু সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৮ িারকাল 5519552438081 ০১৯১০৩৫৩৫৫৮ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০২ নাম: পমািা: িারতমা পবগম নাম জ: মপরূল িাসান পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৮ িারকাল 5519552438665 01757-120944 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৩ নাম: পমািা: পরপজয়া পবগম
নামরমা:  পমা আব্দুল বাররক 

সদ ডার
পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 5973249096 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৪ নাম: পমা: পমকাইল পিারসন মৃত ইসিান পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর ৮ িারকাল 1986551955200000৭ ০১৮৬৯০০৯৫৭৩ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৫ নাম:পমা: পখানন স ডার নামরমা:  আকমল পিারসন  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 5519552438575 01816-075800 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৬ নাম: পমািা:  জাপিদুল পশখ মৃত িারকন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 2623121609 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৭ নাম: দুলাল পশখ নামরমা:  মপজদ পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 6416950464 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৮ নপজর পমাল্যা নামরমা:  িাররজ পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 8223279541 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১০৯ নাম: পরমা: এনামুল িক নাম আপমন উপিন সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 5523270691 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫১১০ নাম পমা খপবর পিারসন পসরাজুপিন পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 6423123782 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১১
নাম:পমা:  মুরাদ পিারসন 

সদ ডার
নামরমা: আ:  বাপরক  সদ ডার পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 6873281577 01757-120940 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১২ নাম:পমা:  আপরফুলজ্জামান নামমৃ  আপলমুজ্জামান পুরুষ পদন মুজুরী ম’’ ৮ িারকাল 551955200007 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৩ নাম: িান্নু পমাল্যা আজমাদ পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর-৮   ম ৮ িারকাল 4165323702 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৪ নাম:পমািা: পরারকয়া পবগম নাম  মৃ  িাররজ পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রায়নগর-৮   ম ৮ িারকাল 5519552438102 01927-675198 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৫ নাম:পমা: গিিার পমালা নাম মৃ  আসমত পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ৯ ৯ িারকাল 5519552440050 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৬
নাম:  পমািা:  নরজািান 

পবগম
নাম  মৃ  গপন পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552438975 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৭ নাম:পমা:  আজাদ পমালা নাম  পমা:  রসূল পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439363 01912-003367 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৮ নাম: পমািা:  পশপরনা  খাতুন নাম পমা:  আ:  িালাম পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439355 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১১৯ নাম: পমা:  সতরয়বুর  রিমান নাম পমা:  আকমল পিারসন পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439339 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২০ নাম: পমািা:  পশপল্প পবগম নাম জ: পমা: রপবউর ইসলাম পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439358 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২১ পমািা: আকপলমা খাতুন ইয়াকুব পসকদার নারী পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 8223283774 ০১৯৫৪৪৯৮২০২ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২২ নাম:পমা:  আপকদুল  পশখ নাম মৃ  ইয়াপসন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর-৯ ৯ িারকাল 5519552438890 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৩ নাম: পমা:  রপকব পমালা নামরমা:  নূরূল  পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552438858 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৪ নাম: পমা: পগালাম  মসত্মিা নাম পমা:  এরদল  পব: পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 551955243877 01763-324403 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৫ নাম: পমা: কামাল নামরমা: ইসমাইল পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552435249 01729-991073 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৬ নাম: পমা: আলী আকবার নাম মৃ  পরয়াজ উপিন পদওয়ান পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552540507 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৭ নাম: পমা: আপজজার পমালা নাম মৃ আ:গপন পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439891 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৮ নাম: পমা: ইসলাম পশখ নামআরমাদ পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552000001 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১২৯ নাম: পমা:  লাবলু পশখ নাম পমা:  ইিাক পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 559552439379 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩০ নাম:  আঞ্জলী পমালা নাম  জ:  শ্রীকামত্ম  মারলা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439797 01954-152825 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩১ নাম: পমািা:  রপিমা পবগম নাম  জ: পমা:  আবুল  পব: পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর ৯ িারকাল 5519552438701 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩২
নাম: পমা:  কামরূজ্জামান 

পমালস্না
নামরমা:  ইসমাইল পমালস্না পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439913 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩৩ নাম: পমা:  ইিাক পশখ নাম মৃ আরয়ন উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439523 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫১৩৪ নাম: জারমলারবগম (পভক্ষুক) নাম অপজবর পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩৫ নাম:পমািা:  জপমরন পনিা নামজ:  আকমল  পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552440224 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩৬ নাম:পমা:  পসরাজ  পব: নাম  মৃ  মাপনক  পব: পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439310 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩৭ নাম:পমা:  এনামুল  িক নাম আ:  িালাম পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552440379 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩৮ নাম:পমা:  বপির পশখ নাম  মৃ  িয়জুপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 551955243971 01996-494538 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৩৯ নাম:পমা:  রাজু  মীর নাম মীর  আ: খারলক পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552440040 01933-427836 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪০
নাম: পমা: নাপজম 

পশখ(পভÿ  ুক)
নাম নারির পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪১ নাম:পমা:  নপজর পিারসন নামমৃ  আরলক পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552435254 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪২ নাম: সপখনারবগম(পভক্ষুক) নাম আপমন উপিন পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৩ নাম:পমা:  ইখপতয়ার  পব: নাম মৃ  কালু  পব: পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 551955249257 01747-180033 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৪ নাম:পমা:  পমজানুর রিমান নামরমা: ইউনুচ  পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439253 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৫ নাম: অপূব ড  সরকার নাম নররন্দ্রনাথ  সরকার পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439593 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৬ নাম:পমা:  মািফুজুর রিমান নামরমা:  আলম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 551955200060 01879-649327 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৭ নাম:পমা: বাপরক পশখ নাম মৃ পজানাব পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552440420 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৮ নাম:পমা:  নারয়ব পমালা নাম  মৃ  মুনসুর পমালা পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439903 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৪৯ নাম: পমা:  আবু  কালাম পশখ নামমৃ  পবলাত আলী পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439781 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫০ নাম: পমা:  লুৎির  রিমান নাম মৃ  আরয়ন  উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439522 01767-900085 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫১ নাম:পমা:  নারয়ব আলী পশখ নাম মৃ  পিপজর উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439300 01712-751881 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫২ নাম:পমা:  রপিকুল  পব: নাম মৃ  মাপনক  পব: পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439311 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৩
নাম:পমা: কপবর পিারসন 

পমালস্না
নামরমা: আবুল পিারসনরমালস্না পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552540508 01911-324037 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৪ নাম: পমা:  পলটন পশখ নাম আবু  কালাম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439542 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৫ নাম:পমা: পলকবার পশখ নাম মৃ  পিপজর  উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552440383 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৬
নাম:পমািা: রওরশন 

আরারবগম
নাম সত্তার পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৭
নাম: পমা:  ওয়ারজদ আলী  

পব:
নাম মৃ  আনিার  উপিন  পব: পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর ৯ িারকাল 5519552438746 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৮ নাম: আরশাক  সরকার নাম মৃ  অনুকুল  পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439643 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৫৯ নাম: উজ্জল পব: (পভক্ষুক) নাম বুপিসর পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461



৫১৬০ নাম: আপিয়ারবগম(পভক্ষুক) নাম আক্কাস পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬১ নাম: পমা:  কালাম পশখ নামরমা: ইউনুচ পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল -৯ ৯ িারকাল 5519552440409 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬২ নাম: পমা:  জাপমরূল পশখ নাম মৃ  আপজজার পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মান্দারতলা ৯ িারকাল 5519552439378 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৩ নাম:পমা:  দুলাল মন্ডল নাম মৃ  নুঙ্গাই মন্ডল পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439240 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৪ নাম:পমা:  রপমজ পশখ নাম পমা: পগালাম রসূল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439574 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৫ নাম:পমা:  ইসরাইল পশখ নামরমা: আলী  আকবর পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 5519552439288 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৬ নাম:পমা:  নান্নু পশখ নাম মৃ  এরিান পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর ৯ িারকাল 5519552438824 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৭ নাম:পমা:  কুদ্দুস পশখ নাম মৃ  িাচু পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439388 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৮ নাম:পমা:  পিকুল নামসত্তার পশখ পুরুষ পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৬৯ নাম:পমা:  ররকান  পব: নাম পমা:  আব্দুল  িাপকম  পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439669 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭০ নাম: মরনায়ারা পবগম পনিাজ উপিন নারী পদন মুজুরী ’’ ৯ িারকাল 4623189869 ০১৭৮৬৫৫৬৭৮৮ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭১ নাম:  পবকুল  পব: নাম মঙ্গল পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439741 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭২ নাম:  পমা:  মপি উপিন  সুমন নাম পমা:  আ:  বাপরক পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 55195524369341 01911-856522 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৩ নাম: পমািা:  নুরজািান পবগম নাম   মৃ  শরিৎ পসখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440310 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৪  পরখা পবগম িাচু পশখ নারী পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 1923316309 ০১৭২১৩৫৬৮৯৫ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৫ নাম: পমা:  লপতব পমাল্যা নাম মৃ এপকন পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440071 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৬ নাম: পমািা: পজািনা পবগম নাম  পমা:  আপলম পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439007 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৭ নাম: পমািা:  শািানাজ পবগম নামরমা: মুক্তাররিারসন পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর ৯ িারকাল 5519552438828 01925-341708 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৮ নাম: পমা:  ইসলামরমাল্যা নাম  মৃ  িাপিজার পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439058 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৭৯
নাম:  পমা:  সুবিান  উপিন  

সবুজ
নাম পমা:  আ:  বাপরকরমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 55195500047 01969-799115 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮০ নাম: পমা:  সাপিদা পবগম নামরমা: আমজাদ পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মান্দারতলা ৯ িারকাল 5519552440015 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮১ নাম: পমািা: আপিয়া পবগম নাম পমা:  কাইয়ুম পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438813 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮২ নাম:  িারলিারবগম নাম  মৃরমাজাম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552000002 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮৩ নাম: পমা:  জাপকর পিারসন নাম  মৃ জয়নাল  মাতববর পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552000079 01955-702220 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮৪
নাম: পমা: ইমদাদুল িক 

রাপজন
নাম পমা: িাপমদরমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439359 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮৫ নাম: জািানারা পবগম নাম  পমা: পিপিক পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439293 01936-953706 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮৬ নাম:পমা:  সবদাল  পব: নাম  মৃ  বলাই  পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 551955242439861 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫১৮৭ নাম:পমা: পদরলায়ার পিারসন নামমৃ  িপির উপিন  পশক পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439963 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮৮ নাম:পমা:  আরনায়ার  িপকর নাম  মৃ  মকরজল  িপকর পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর ৯ িারকাল 5519552438740 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৮৯ নাম:পমা:  ওমর  আলী নাম পমা:  আব্দুলস্নাি পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439957 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯০ নাম: পমা:  বাদল  পব: নাম পমা: সব্দাল  পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439874 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯১ নাম:পমা:  সামরির পশখ নাম  মৃ পিলু পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 55195524396932 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯২ নাম: পমািঅ:  পবজলী পবগম নাম পমা:  কামরূল  ইসলাম পুরুষ পদন মুজুরী মান্দারতলা ৯ িারকাল 5519552438235 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৩ নাম:পমারমনা পবগম নাম মৃ  কাজী  অঅপমন  উপিন পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552435234 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৪ নাম:পমা:  বািাদুর পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439590 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৫ নাম: পমা:  আপকদুর  ইসলাম নাম  মৃ  সারিব  আলী পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438946 01921-943987 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৬ নাম:  পমা:  আযুব  আলী নাম  মৃ  িারকন  উপিন পুরুষ পদন মুজুরী মান্দারতলা ৯ িারকাল 5519552439943 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৭ নাম:পমা: পটাকন  পসকদার নাম  মৃ  জয়নাল  আলী  পসকদার পুরুষ পদন মুজুরী মান্দারতলা ৯ িারকাল 5519552438988 01937-416553 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৮ নাম:পমা:  আপরি পমাল্যা নাম পমা:  আপজজ পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438741 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫১৯৯ নাম:পমা:  মপনর নাম পমা: পবলারয়ত পিারসন পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440082 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০০ নাম:পমািা:  রারিজা পবগম নামরপবউল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রাজিপুর ৯ িারকাল 5519552439456 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০১
নাম:পমা:  িাপিজার  

পসকদার
নাম  জয়নাল  পসকদার পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438984 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০২ নাম: পমািা:  রাপবয়া পবগম নাম মৃ  আরনায়ারূল  পসকদার পুরুষ পদন মুজুরী রাজিপুর ৯ িারকাল 5519552438965 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৩ নাম:পমা: রপকবুল  মন্ডল নাম মৃ  রপশদ  মন্ডল পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440198 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৪ নাম:পমা:  নান্নু পমাল্যা জব্বার পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439428 01937-416553 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৫ নাম:পমা:  খপললুর  রিমান নাম  মৃ  ইসমাইল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439702 01822-990380 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৬ নাম: পমা:  বাবুল পমাল্যা নাম পমা:  আ: মপজদ পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রাজিরপুর ৯ িারকাল 5519552439114 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৭ নাম:পমা:  মারলক পশখ নাম  মৃ  আপমন  উপিন পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438809 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৮ নাম: পমা:  আকবার পশখ নাম  মৃ  এরলম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী আদশ ড ৯ িারকাল 5519552439092 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২০৯ নাম:পমা:  নজরূল  ইসলাম নাম পমা:  আকবর পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী আদশ ড ৯ িারকাল 5519552438825 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১০ নাম:পমা:  জয়নাল পশখ নাম  মৃ  আপমন  উপিন পসখ পুরুষ পদন মুজুরী আদশ ড ৯ িারকাল 5519552438871 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১১ নাম:পমা:  রপবউল  ইসলাম নাম  মৃ  আরলক িপকর পুরুষ পদন মুজুরী রাজিপুর ৯ িারকাল 5519552438885 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫২১২ নাম: পমা:  আপতয়ার  রিমান নাম  মৃত  কুদ্দুস পশখ পুরুষ পদন মুজুরী রাজিপুর ৯ িারকাল 5519552439116 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৩ নাম:পমা:  আপমন পমাল্যা নাম  মৃ  আ: গপন পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রাজিপুর ৯ িারকাল 5519552438978 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৪ নাম:  পমা:  িাই পমাল্যা নাম পমা:  আরবদ  আলী পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439047 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৫ নাম:পমা:  িারূক পমাল্যা নামরমা:  পসপিক পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী রাজিপুর ৯ িারকাল 5519552438790 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৬ নাম: পমািা:  জাপিদা পবগম নাম পমা: নজরূল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438815 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৭ নাম:পমািা:  চায়না পবগম নামরমা:  রূিল  আপমন পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439003 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৮ নাম:পমা:  ইমরূল পমাল্যা নাম পমা:  িররায়ার পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552433924 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২১৯ নাম:পমা:  ওয়ারজদ  আলী নাম  মৃ  আজগার পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439136 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২০ নাম: পমািা:  পশখা পবগম নাম পমা:  পসপিক পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552438789 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২১ নাম: পমা:  মরয়ন পমাল্যা নাম  মৃ  কারদর পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439061 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২২
নাম:  পমা:  আবু  জাির 

পমাল্যা
নাম পমা:  মারলক পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439012 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৩ নাম:পমািা:  রারবয়া পবগম নাম পমা:  পমজানুর পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439555 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৪ নাম:  আ:  গফুর পমাল্যা নামমৃ পমাকরিদ পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440239 01763-212965 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৫ নাম:পমািােদ  রইচ পমাল্যা নামমৃ  ইকমল পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552340049 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৬ নাম: পমা:  জািাঙ্গীর পশখ নাম পমা:  আ:  রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440001 01748-929445 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৭
নাম:পমা:  আ:  রাজ্জাক 

পমাল্যা
নাম পমা: পিাকন  উপিন পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 551955244286 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৮ নাম:পমা:  কারসদ পশখ নাম  মৃ  তককবার পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439968 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২২৯ নাম: পমািা:  ফুলজান  খাতুন নাম মৃ  আপমন  উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 55195524396929 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩০
নাম:পমা:  আবুল  কালাম  

আজাদ
নামরমা:  রূসত্মম পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440252 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩১ নাম:পমািা:  শুকুরর্ পনিা নাম পমা:  পসরাজ  পব: পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439907 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩২ নাম:পমা:  নজরূল পশখ নাম  মৃ  আ:  মপজদ পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440260 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩৩ নাম:পমা:  জপমর পশখ নাম  মৃ  ইয়াকুব পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439761 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩৪ নাম:  পমা: পগালাম পমাসত্মিা নাম মৃ  কপলমপি পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439989 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩৫ নাম:পমািা:  নারপগি পবগম নামরমা:  আকমল পমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439953 নজবলুি িহ াি 1717594461



৫২৩৬ নাম:পমািা:  কাজল পবগম নাম পমা:  নুলূল  ইসলাম পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439952 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩৭
নাম:পমা:  বাবর  আলী  

পমাল্যা
নাম ইয়াদ  আলী পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440345 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩৮ নাম:   পমা: পসরকন্দার পশখ নাম মৃ  কালু পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440035 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৩৯ নাম: পমা:  িপববার  রিমান নাম মৃ  কপলম উপিন পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440037 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪০
নাম: পমা:  আপতয়ার  

রিমান পমাল্যা
নামমৃ আকবর রিমানরমাল্যা পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440049 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪১
নাম:পমা: আপতয়ার  রিমান 

পশখ
নাম আ: জপলল পসখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552440302 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪২ নাম:পমা: ওয়ারজদ পশখ নাম মৃ জপলল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 22937 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৩ নাম: িারদক পশখ নাম  আবুল পশখ পুরুষ পদন মুজুরী মাঝাইল ৯ িারকাল 5519552439808 নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৪ নাম: পবমল নাম  লালন পব: পুরুষ পদন মুজুরী পদবীনগর-৩ ৩ িারকাল নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৫ পমািা: পিরলনা পবগম আ: আপজজ পশখ নারী পদন মুজুরী মান্দারতলা ৯ িারকাল 9123166754 ০১৯৯০৮৪৮৮৪ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৬ নাম: অপজত কুমার রপন্জজত পজায়ািার পুরুষ পদন মুজুরী পগায়ালবাড়ী ৩ িারকাল 8673314780 ০১৬৪৫৫৬৩৯০০ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৭ নুরজািান পবগম পময়াজন পশখ নারী পদন মুজুরী রায়নগর ৭ িারকাল 1923195430 ০১৯৪২৮৪২১৯২ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৮ পমািা: রাপশদা পবগম ইয়াদ আলী নারী পদন মুজুরী মা-মান্দারতলা ৭ িারকাল 3273160287 ০১৯৫২৬৩০১১৬ নজবলুি িহ াি 1717594461

৫২৪৯ পমা: পবলারয়ত পশখ মৃত আয়নুপিন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379260 01890221981 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫০ পমা: তুসারুল পবশ্বাস পমা: নজরুল  ইসলাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441553 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫১ পমা: আশরাফুল পশখ পমা: মতরলব পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379277 01766985213 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫২ পমা: আব্দুল িাপলম পমা: নুর ইসলাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379426 01902531228 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৩ পমা: িাপবল পিারসন পমা: নুরইসলাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379416 01768789419 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৪ পমা: িারশম আিরেদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378471 01309211177 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৫ পমা: রপিকুল গাজী পমা: মকরিদত গাজী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379374 01950799389 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৬ পমা: পমন্টু পশখ পমা: পমাসরলম পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379292 01964963682 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৭ পমা:আপমন পশখ পমা: পমাসরলম পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379299 01770058254 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৮ পমা: সুজন পশখ পমা: উসমান পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379402 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৫৯ পমা: িাসু পশখ পমা: িারসম  পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379031 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬০ িাপসনা ইমাম আলী মপিলা কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379291 01922622612 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬১ পমটুল পশখ মৃত রায়িান পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378994 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬২ পমা: মপিজুল ইসলাম মৃত রায়িান পসখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379097 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬৩ পমা: আপতয়াররিমান পমা: আকামত পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573440132 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬৪ পমা: িপববর সরদ ডার  মৃত আমানত সরদার পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379044 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬৫ পমা: ওবায়দুল ইসলাম পমা: আব্দুল িাপকম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379625 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284



৫২৬৬ পমা: আব্দুল রিমান িপকর পমা: আব্দুল কপরম িপকর পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441572 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬৭ পমা: শািজািান পশখ পমা: আতর আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19925519573000100 01741272350 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬৮ পমা: িারসি পশখ মৃত আমানত পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379082 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৬৯ পমা: আররজন পশখ পমা: আতর আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573440497 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭০ পমা:মপিজ সরদ ডার পমা: িারুন সরদ ডার পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379013 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭১ পমা: পকিমত আলী পবশ্বাস মৃত মারলক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379561 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭২ আব্দুল িাপমদ  আব্দুল আপজ্জ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379033 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৩ পমা: মপতন পমাল্যা পমা: আপজজ পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379030 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৪ পমা: শপিদুল ইসলাম পমা: পচরনররুপিন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379397 01406262234 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৫ পমা: জাপিদ পশখ পমা: পচররউপিন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379089 01790479649 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৬ পমা: আলতাি পশখ মৃত িানারুপিম পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378956 01939626071 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৭ আব্দুল পনজাম পসশ আব্দুল উপজর পসশ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379072 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৮ পমা: এনামুল পশখ পমা: রজব আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379326 019728923275 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৭৯ পমা:  আবু কালাম মৃত পমা: পমাজািার পসশ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379141 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮০ পমা: শপিকুল গাজী পমা: মকরিদ গাজী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379336 01745732499 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮১ পমা: তাপরকুল ইসলাম পমা: আব্দুল বাপরক পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441574 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮২ পমা: খাপললুর রিমান মৃত পমাজািার পিারসন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379496 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৩ ইসলাম পমাল্যা উপজর পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19985519573000000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৪ পমা: আপমর আলী িপকর মৃত িারমদ পবগম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379514 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৫ পমা: পমাকারিস পশখ মৃত পকয়ামুপিন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379308 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৬ পমা: পজবলু পমাল্যা পমা: শািাদত আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19645519573441500 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৭ পমা: আবু িাসান পমা: আ: িাপকম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379473 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৮ পমা: আশরাফুল ইসলাম পমািা: আপিয়া পবগম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379570 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৮৯ পমা: জািাঙ্গীর পবশ্বাস পমা: আিিার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379567 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯০ পমা: পসািরাবিপকর মৃত পবলারয়ত িপকর পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379638 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯১ পমা: পসরাজ পশখ মৃত িাপিজার পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19905519573000100 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯২ পমা: শপি পসখ মৃত  পমামররজ পসখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573381303 01920902343 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯৩ পমা: ছুরনট পমাল্যা মৃত কওিার পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379631 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯৪ পমা: পলটন পশখ পমা: পবলারয়ত পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379263 01956973228 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯৫ পমা: নারয়ব আলী পমা: বাবুর আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441596 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯৬ পমা: নবাব আলী মৃত িাপিজুর রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379417 01309211177 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯৭ পমা: আলমগীর কাজী কাজী মাছুদুর রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379517 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫২৯৮ পমা: আব্দুল জপলল পমা: আব্দুল মপজদ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379506 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284



৫২৯৯ পমা: পজয়ারুল ইসলাম পমা: মুনসুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379489 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০০ পমা: আব্দুল পশখ পমা: আলাউপিন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573440104 01713676222 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০১ তাসপলমা পবগম সরািত আলী মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379393 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০২ পমা: মরনায়ার পসখ িারসম পসখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379100 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৩ পমা: িারুন সদ ডার মৃত আমানত সদ ডার পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379011 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৪ পমাকারিশ সারদক পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379056 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৫ আব্দুর গফুর মঈনউপিন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379019 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৬ পমা: রপশদ পময়া মৃত  শপি পময়া পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379526 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৭ পমা: উমর আলী মৃত পগািাল মন্ডল পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379054 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৮ পমা: রুলু পশখ  রমা: আপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379349 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩০৯ পমা িালাশ সদ ডার পমা: িারুন সদ ডার পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379014 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১০ জপরনা নুরুল খান মপিলা কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379488 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১১ পমা: পগালাম রসুল পমা: িবদুল পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378960 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১২ পমা: আমজাদ পবশ্বাস মৃত শমরসর আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378846 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৩ পমা: মপিদুল ইসলাম পমা: আতর আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378944 01408313679 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৪ জীবন কুমার  পবশ্বাস মৃত সুখবাসী পবশ্বাা্স পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378704 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৫  পমা: সাপিদুল ইসলাম মৃত আবুল কারশম পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378840 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৬ মপনরুল পশখ মৃত আবুল কালাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5515703116839 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৭ পমা : সারিব আলী পমাল্যা মৃত  পসানা উিাি পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378237 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৮ সররাপজত পবশ্বাস মৃত নররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378420 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩১৯ পদরনাবন্ধু পবশ্বাস মৃত পগাকুল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378711 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২০ পমা: জাপমরুল পমাল্যা মৃত পনয়ামত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378439 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২১ পমা: কারশম পশখ মৃত সুরত আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573440124 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২২ পমা: ইসিাক আলী পমািা মৃত পলয়াকত আলী পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378578 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২৩ পমা: আপমনুর রিমান মৃত পনয়ামত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378392 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২৪ পমা: ইসলাম পমাল্যা মৃত পসানাউিাি পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378912 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২৫ ভ াছা: নিলুফা ভবগ ভ া: আকা ত ভ াল্যা িািী গৃনহিী বনিোট ৮ শ্রীরকাল ৭৭৭২৪৭২৮১২ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৩২৬ পমা: নবাবুল পসখ পমা: তািরজল পসখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573440127 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২৭ পমা: সুজন পবশ্বাস মৃত পসরাজ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378454 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২৮ আব্দুল গপন  মুন্সী মৃত পমাজারত আলী মুন্সী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378229 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩২৯ পমা: আপজজার রিমান মৃত মকবুল পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378208 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩০ পমা: মুকারিি পশখ মৃত মুকারিি পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378204 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩১ পমা: পগালাি আলী পবশ্বাস মৃত চাদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573381313 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৩৩২ পমা: আরখর আলী পবশ্বাস মৃত জরবদ আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573440130 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৩ পমা: আপমরুল ইসলাম মৃত মুপজবুর রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378161 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৪ পমা: জািাঙ্গীর পমািা পমা: মপতয়ার পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378581 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৫ পমা: পতারাব আলী মৃত িবদার পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378441 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৬ পসানাউিাি কারদর পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378438 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৭ পমা: পরন্টু পবশ্বাস পমা: আ: মপজদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378815 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৮ পমা: জাপকর পমাল্যা মৃত পমা: মপজবর পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378240 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৩৯ পমা: পবিাল পিারসন পমাল্যা মৃত কওিার পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378913 01982323947 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪০ পমা: আওয়াল পবশ্বাা্স মৃত মকবুল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378788 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪১ পমা: মপজবর রিমান মৃত বুরদাই পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378929 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪২ পমা: শািীন পশখ মৃত জরবদ আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378683 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৩ পমাা্: ইমান আলী পমাল্যা পমা: পজলাতুল্য পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378561 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৪ পমা: আপরফুল  পমাল্যা পমা: মারজদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19945519573373000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৫ পমা: পরজাউল ইসলাম মৃত িরবদ আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378923 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৬ পলটন কুদ্দুস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378884 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৭ পমা: ওয়ারজদ আলী পবশ্বাস মৃত বারির উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল ৫৫১৯৫৭৩৩৭৮৮৪৫ ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৮ পমা: উলিাত পবশ্বাস মৃত পমা: আরবদ আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378196 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৪৯ পমা: পরয়াদ পিারসন  রমা: িাপিজার রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19855519573001000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫০ রনপজত পবশ্বাস মৃত নররন্দ্রনাথ  পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378712 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫১ রারশদুর রিমান আব্দুল িাপকম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573381287 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫২ পমা: জরবদ আলী পমা: ইউসুি আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379649 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫৩ পমা: আপিয়া খাতুন আসাদুজ্জামান মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378996 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫৪ পমািা: মরনায়ারা পবগম পমা: িাপকম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378683 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫৫ পমািা: র্াপলম পবগম পমা: শপিদুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378250 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫৬ জপরনা তারলব িরলমান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378859 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫৭ ভ া: জাফি ভ াল্যা আতি আলী পুরুষ গৃনহিী বনিোট ৮ শ্রীরকাল ৭৩২২৪৬৪৪৩৪ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৩৫৮ মাপিদা পবগম  পলাকমান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378850 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৫৯ পমািা: অরুনা পবগম পমা: পমাসরলম খান মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378853 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬০ পমািা: পরারকয়া পবগম পমা: নাপিম পশখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378609 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬১ পদারলনা সমরসর মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378577 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬২ পমািা: পমারমনা পবগম পমা: শািাদৎ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378606 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৩৬৩ পমািা: িাপিনা পবগম পমা: ইমান আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441598 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬৪ পমািা: মাছুরা পবগম পমা: বদরুল  ইসলাম মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379138 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬৫ পমািা: জহুরা পবগম পমা: আব্দুল মপজদ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379508 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬৬ পমািা: আপখরর্ পবগম পমা: ইবরাপিম পসখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379042 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬৭ পমািা: পরখা পবগম মৃত পখায়াজ উপদদন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379521 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬৮ র্াপলম পবগম মুত গরঞ্জর আলী মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19755519573000000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৬৯ শািলা টাবু পশখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 55257051303115 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭০ পমািা: রপিলা পবগম পমা: বপদয়ার পশখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379573 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭১  রমািা: জািানারা পবগম পমা:শপিদুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379410 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭২ র্পল অপল মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 6710443063495 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৩ পমািা: আরলয়া পবগম মৃত শামছুল পশখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379540 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৪ পমািা: জরবদা পবগম পমা: রজব আলী পশখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379321 01966986570 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৫ পমািা: িাপিনা পবগম পমা: আলাউপিন পশখ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378479 01713676222 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৬ পমািা: পশউলী পবগম পমা: খপবর সিডার মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379015 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৭ পমািা: পজািরা পবগম উপকল পবম্বাস মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379018 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৮ পমািা: রপিমা পবগম পমা: আকামতসদ ডার মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379046 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৭৯ পমা: সাইফুল ইসলাম মৃত পতলামপদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380555 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮০ পমা: ইউসুি পমাল্যা  মৃত কারশম আপল পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573372015 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮১ পমা: রপবউল ইসলাম পমা: পগালাম পকবপরয়া পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380868 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮২ পমা: আপজম আলী পমাল্যা মৃত আব্দুল গফুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380984 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৩ আবুল পিারসন িাদারন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573384368 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৪ পমা: পনওয়াজ পমাল্যা পমা: আমজাদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573441319 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৫ পমা: জপন পমাল্যা পমা:” আব্দুল মান্নান পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573394374 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৬ পমা: মান্নান পমাল্যা মৃত পখলািত আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573441316 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৭ পমা: আব্দুল িান্নান পমা: আত্তাি পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380959 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৮ পমা: রপবউল ইসলাম পমা: মকরিদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573406283 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৮৯ পমা: জরবদ আলী পমািা মৃত মকরিদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442441 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯০ পমা: ইিািক পখান্দকার মৃত পমাবারক পখান্দকার পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380224 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯১ িপরদা আিসার মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380031 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯২ আপতয়ার পসািরাব পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379700 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯৩ নুরিাজান ইিাক পবশ্বাস মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379713 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯৪ তারা মন রপবউল মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19675519573000000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯৫ শপরিা নুর আলম মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442193 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৩৯৬ পরিন পলয়াকত পমা: পিপিক পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380693 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯৭ আরমনা পবগম আবুল পমাল্যা মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381227 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯৮ িান্না পবগম আপমরুল মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381001 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৩৯৯ পিলু পবশ্বাস ইব্রাতুিাি পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381228 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০০ িারসম পশখ মৃত মইজ উপিন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519521397760 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০১ পমা: নবাব আলী মৃত এয়াদ আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380204 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০২ পমা: আরনায়ার পিারসন পমা: উম্বত আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380205 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৩ উপকল পমাল্যা মৃত আ: িাপকম পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380645 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৪ পমা: জব্বার মুন্সী পমা: িারসম মুন্সী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573673775 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৫ পমা: আলী  পিারসন পমািা পমা: আকামত পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19915519573000200 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৬ পমা: রপিকুল ইসলাম মৃত আব্দুর রপিম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 1594314423382 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৭  পমা: শওকত আলী পমা: আতর আলী পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19865519573000000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৮ অমল ব্যানাজী মৃত মপিলারঞ্জন ব্যানাজী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379757 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪০৯ পমা: আলাউিীর্ মৃিা আব্দুর গফুর পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380847 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১০ পমা: আলমগীর পমা: ইউসুব পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 1970551957300080 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১১ পমা: পরজাউল পশখ আ: কুদ্দুস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380699 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১২ পমা: আপশকুল মন্ডল পমা: রাজ্জাক মন্ডল পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19985519573003000 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১৩ পমা: ইকাদুল ইসলাম  পমা: আকামত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381016 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১৪ ভ া: ছান ি আলী ভ াল্যা ভ া: হারস  আলী পুরুষ কৃষক বনিোট ৯ শ্রীরকাল ২৩৭২৪৯৪৭৮৭ ১৯২১৯১৬৯৩৯ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৪১৫ পমা: ওসমান গপন আিছুবার আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5507838074 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১৬ পমা: ইব্রাপিম পশখ  মৃত পকতাব পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573673779 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১৭ পমা: আপমর পিারসন মৃত িাসান আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381072 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১৮ নজরুল ইসলাম মৃত কপরম পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379922 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪১৯ পমা: আিরি মুন্সী জব্বার মুন্সী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573673885 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২০  িপররতাষ সািা মৃত পূন ড চন্দ্র সািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380607 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২১ পমা: সাখাওয়াত পিারসন পমা: পজরকর আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380493 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২২ পমা:মনছুর আলী খান পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442200 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২৩ নপজর উপিন মৃত অরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379905 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২৪ পমা: মাসুদ রানা পমা: আব্দুল বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380299 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২৫ পমা: উজ্জল পিরসন পমা: িাঞ্জাব আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380516 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২৬ পমা: নাপির উপিন পমািা তব্বাি উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380484 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২৭ পমা: িায়দার মন্ডল মৃত আদালত মন্ডল পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380634 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪২৮ পমা: িাসান পবশ্বাস মৃত কামাল উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380933 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৪২৯ উৎির কুমার সািা মৃত রনপজৎ সািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380598 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩০ পমা: িপমর পশখ পমা: আমরজদ পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380164 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩১ পমা: নুর ইসলাম পমা: আকামত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380165 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩২ পমা: পসারিল পমাল্যা পমা: পসরকন্দার আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380524 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৩ পমা: আপতয়ার রিমান মৃত পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379973 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৪ পমা: আিজাল পমাল্যা মৃত রারিন উপিন পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379968 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৫ পমা:সুজারয়ত পমাল্যা পরজাউল পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573444810 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৬ পমা: লুৎির পমািা মৃত আব্দুল মারলক পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380766 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৭ পমা: আব্দুল আপজজ পমাল্যা মৃত মঈন উপিন পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380312 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৮ আিাদ আলী পমািা ইকরাম পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380960 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৩৯ বাবুল পমািা মৃত পমাশরলম পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381235 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪০ কালু পময়া পগালাম মস্তিা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380468 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪১ মারজদ আলী পবশ্বাস ছুন্নাত আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19705519573002600 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪২ মুকুল চন্দ্র শম ডা অতুল চন্দ্র শম ডা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379843 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৩ মপনরুল ইসলাম মৃত ইউসুি কাজী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373277 ভখান্দৰ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৪ পমা: সাইফুল ইসলাম মৃত শপরফুল ইসলাম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19925519573000100 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৫ পমা: শামসুল পিারসন ইসমাইল পিারসন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380196 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৬ আমজাদ পিারসন পবশ্বাস আিসার উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379667 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৭ পমা: আসলাম উপিন পমা: আিসার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573405500 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৮ পমা: িারুক পিারসন পবশ্বাস পমা: আিসার  উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379673 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৪৯ পমা: বাচ্চু পবশ্বাস পমা: আিসার উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379675 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫০ পমা: নবুয়াত পিারসন্ লাল চাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 3313047248365 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫১ পমা: তপিদুল ইসলাম পমা: আমীর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379936 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫২ পমা: িাঞ্জাব আলী পমাল্যা ইজািার পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380258 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৩ পদদার আলী  পমাল্যা মৃত পসরাজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381183 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৪ পমা:  আবু িান্নান পবশ্বাস পজরকর আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379914 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৫ অপলদ পবশ্বাস িত্তার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19945519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৬ আব্দুল িাপমদ পিপিকুর রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 2696654359886 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৭ পমা: আজমল পিারসন আজমল পিারসন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379735 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৮ পমা: নওরশর আলী আব্দুল লপতি পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380921 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৫৯ পমা: ইসলাম পিারসন মৃত ওমর আলী পমািা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380449 01838533347 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬০ আল-মামুন পমাল্যা আবু সাঈদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442458 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৪৬১ পমা: পমরাজ পমাল্যা পমা: নজরুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19905519573000100 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬২ জামাল উপিন পমািা খারলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381066 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৩ পমা: মপিউপিন পমাল্যা মৃত আকবর পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381077 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৪ সামালামত পমাল্যা আিালত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380714 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৫ শািাজািান পমাল্যা মৃত রতন পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19895519573000100 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৬ পমা: পরাকন পমাল্যা রতন আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380926 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৭ পমা: বাবুর আলী পবশ্বাস মৃত আরদল উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380258 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৮ পমা: আপরি পশখ মৃত আপমন উিীন পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380034 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৬৯ পমা: আক্কাি পশখ মৃত ঝড়ু পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19775519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭০ পমা: সাখাওয়াত পবশ্বাস পিলু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442490 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭১ পনপশত কুমার পবশ্বাস মৃত উিানান্দ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380392 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭২ পমা: সতয়বুর রিমান মৃত আকরাম আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379730 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৩ মপমন আলী পমাল্যা ওমর আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442483 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৪ পমা: পিকুল পমাল্যা মৃত রজব আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19605519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৫ সাজ্জাদুজ্জামান পসরকন্দার আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380519 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৬ পমটুল পিারসন আরক্কল আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380994 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৭ বািারাম সমরসর পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380385 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৮ রাজ কুমার পবশ্বাস সত্রনকয চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380358 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৭৯ পমা: পশবলু পমাল্যা মৃত পমাশরলম পবগম পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381261 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮০ আরনায়ার পিারসন পমাল্যা ইবাদত পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573439152 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮১ পমা: পসরাজ পমানাউিাি পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19795519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮২ র্াবলু পশখ পমা: মুনা উিাি পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 19775519573380100 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৩ আব্দুর রপিম আলী পিারসন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380471 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৪ মপতয়ার রিমান মকবুল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381160 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৫ পখান্দকার মপিদুল ইসলাম মৃতরখান্দকার পমায়ারজ্জম পিারসন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380343 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৬ পমা: রপবউল ইসলাম ইনিার পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380706 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৭ বকুল পমাল্যা শুকন আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381449 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৮ িাই পবশ্বাস িপববুর রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442198 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৮৯ আব্দুল ওিাব পবশ্বাস আব্দুল ওয়ারিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573394366 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯০ র্াপলম পমাল্যা ইয়াপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573441345 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯১ পবগম পমাবারক পখান্দকার মপিলা কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 33652929 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯২ পবনজুর রিমান মতৃ  মাছুদার রিমান পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380199 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৪৯৩ মপিজুর রিমান পমাসাব আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573379926 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯৪ পমািা: মপরয়ম পবগম মৃত পতরিম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573405489 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯৫ গীতা সািা অরপবন্দু কুমার সািা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 55195733806044 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯৬ পমাসা: পশল্পী খাতুন পমা: সপিউিাি খন্দকার মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573442312 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯৭ পমািা: আপিয়া পবগম পমা: িাপিজার পবপব মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380018 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯৮ পমািা: আরনায়ারা পবগম পমা: আ: মারলক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573380463 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৪৯৯ পমািা: ময়না খাতুন পমা: নাপসরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5011527194514 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০০ পমািা: িপব পবগম িাপকম  পমািা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381155 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০১ পমাসা: পশিালী পবগম পমা: মুকপতয়ার পমািা মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573381154 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০২ চায়না খাতুন মপশয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573372829 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০৩ রতন পবশ্বাস জরনক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377173 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০৪ আলম পিারসন পরাস্তাম সদ ডার পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376986 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০৫ বাবর আলী িাররক মন্ডল পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377043 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০৬ সুবল পজায়ািডার সুশান্ত পজায়ািডার পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377647 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০৭ মররজন পশখ আব্দুল কারদর পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19905519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫০৮ নিেীত কু াি নবশ্বাস অিাথ চন্দ্র নবশ্বাস পুরুষ কৃষক ভছািগাছা ৭ শ্রীরকাল ৩৭২২৪৮০৫৪২ ১৭৬৩৪৮৯০৯১ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৫০৯ পমা: িজলুর পমাল্যা মৃত িাসমত আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক পদাসপতনা ৭ শ্রীরকাল 5519573376951 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১০ পমা: আওয়াল পমাল্যা মৃত বজলুর রিমান পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377034 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১১ সাইফুল সিডার মৃত আকবর সদ ডার পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376972 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১২ পমজানুর  রিমান িাররজ মন্ডল পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377231 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৩ সাখাওয়াত পিারসন পসখ সিমত  আলী পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 197355195733730 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৪ পমা: পিকুল পমাল্যা পমা: নপজর পমাল্যা পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377036 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৫ পমা: পবজওয়ান মন্ডল মৃত নাপিরুপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক পদাসপতনা ৭ শ্রীরকাল 5519573377763 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৬ খন্দকার মিব্বত আলম খন্দকার পমািােদ আলী পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377076 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৭ এবাদত পমাল্যা পমা: ইসরাইল পমাল্যা পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377100 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৮ পমটুল মন্ডল ওিাব আলী পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 1978551957300000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫১৯ রজবরমাল্যা পমা: বজলুর রিমান পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377039 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২০ শ্রী বীিবল নবশ্বাস শ্রী প্র থ নবশ্বাস পুরুষ কৃষক ভছািগাছা ৭ শ্রীরকাল ৭৩২২৪৪৯২৬০ ১৭৯০৭৬৩৯৮৩ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৫২১ নওরশর আলী খান পিকমত আলী খান পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 55000000102 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২২ শ্রী বীরবল পবম্বাস শ্রী প্রমথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377149 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২৩ পমা: কারশম পশখ মৃত পিারসন পশখ পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377338 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২৪ বািাদুর সািডার মৃত রারিল  সিডার পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376920 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২৫ সুপজত কুমার মন্ডল শুপশল মন্ডল পুরুষ কৃষক চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377998 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৫২৬ পমা: মসরলম পমাল্যা মুনছুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376981 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২৭ পমা: পরাকন পসখ মৃত  মরন্তজ পসখ পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377493 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২৮ পশরআলী মন্ডল তাইজপিন মন্ডল পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377233 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫২৯ নুর ইসলাম খান আবুল পিারসন খান পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377898 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩০ িপররতাষ পজায়ািডার িপরমল পজায়ারিডার পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19925519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩১ পমা: পগালাম নবী মন্ডল মৃত িাপনি মন্ডল পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377204 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩২ অরুন কুমার পবশ্বাস  অনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377163 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৩ পমা: আবু িান্নান পশখ রারিন পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377288 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৪ পমা: পরিন পশখ পমা: তুকমাল পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377296 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৫ পমা: রাজা পশখ পমা: মপজদ পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377531 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৬ তিন কুমার পবশ্বাস জরনক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377178 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৭ পমা: জামাল মন্ডল মৃত সররায়ার মন্ডল পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377229 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৮
পমা: পতাজারেল পিারসন 

মন্ডল
মৃত পকসমত আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377903 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৩৯ আরািন পজায়ািডার মৃত গীপরশ পজায়ািডার পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377183 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪০ পমা: জামাত আলী পমা: আিমত সদ ডার পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377419 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪১ পমা: কাপবল পশখ পমা: রুস্তম আলী পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377451 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪২ গরঞ্জর আলী পশখ মৃত আ: গপন পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377473 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৩ পমা: নাপসর পশখ মৃত মািাতাব পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 551957337453 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৪ পমা: আয়ুব পশখ মৃত পরাকমান পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377357 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৫ পমা: ইসরাইর পশখ মৃত মরন্তজ পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377481 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৬ পমা: পনকবার পশখ পনিালউপিন পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377323 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৭ পমা: জব্বার পশখ পমা: িামাল পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19925519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৮ িান্নু পশখ িাঞ্জাব আলী পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377441 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৪৯ পতারাি মন্ডল বাবর আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377246 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫০ পমা:নুর আলী মৃত জমারত আলী পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377391 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫১ পমা: আপকদুল ইসলাম পমা: আবু বক্কর সদ ডার পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 6726819610541 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫২ পমা: মতরলব সদ ডার মৃত মরন্তজ সিডার পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377422 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫৩ পবলমল পবশ্বাস তুপি লাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377251 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫৪ পমা: আরবাব আলী পশখ মৃত আিসার উপিন পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377533 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫৫ মাপনক পজায়ািডার মৃত গীপরশ চন্দ্র পজায়ািডার পুরুষ গৃপিনী পিানগািা ৭ শ্রীরকাল 5519573377179 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫৬  রতন কুমার পজায়ািডার মৃত গীপরশ চন্দ্র পজায়ািডার পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377174 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫৭ পমা: রইচ উপিন পশখ  রস্তম আলী পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377469 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৫৫৮ আপনচ পমাল্যা আকমল পমাল্যা পুরুষ গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377298 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৫৯ পমা: কামাল পশখ মৃত শািাদৎ পিারসন পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377465 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬০ রারসশ পশখ সালাম পশখ পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377321 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬১ পজিাদ সদ ডার  রাজ্জাক সিডার পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377426 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬২ সুররাত আলী মন্ডল আনিার মন্ডর পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 33651584 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৩ রাজু আিরেদ পিকুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19975519573000200 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৪ নুর ইসলাম তাইজউপিন মন্ডল পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377242 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৫ জাপমরুল পবশ্বাস আব্দুল কারদর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377305 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৬ সাগপরকা উজ্জল পশখ মপিলা কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573000350 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৭ মনরজারা পবগম িাকাওয়াত পশখ মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377568 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৮ পমািা:মঞ্জুয়ারা পবগম পনরাজনুল সিডার মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377417 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৬৯ পমািা: নুরজািান পবগম মৃত পনিাল উিীন পশখ মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377464 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭০ পমািা: পসপলনা পবগম মৃত খয়বর পশখ মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377476 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭১ পমািা:পরশমা পবগম নুজরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377457 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭২ সপখনা পবগম আয়ুব পশখ মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377288 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৩ পমািা: জপরনা পবগম বাবুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377139 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৪ পমািা: ইরানী পবগম বািারুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377145 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৫ িপরদা খাতুনা িারুক সদ ডার মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19925519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৬ পমািা: আরনায়ারা পবগম আব্দুল আপজজ খান মপিলা গৃপিনী পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377908 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৭ পমা; কারলান পিারসন দুিাল সদ ডার পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377114 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৮ পমা: শািাদুত পমাল্যা ইসরাইল পমাল্যা পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377715 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৭৯ জাির পশখ নরওশর আলী পশখ পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377712 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮০ তহুর সদ ডার বাদশাা্ সদ ডার পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377781 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮১ অপনল চন্দ্র পবশ্বাসা মৃত গুরুিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377652 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮২ পমা: মপশয়ার পমাল্যা মৃত িাসমত পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376937 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮৩ আসাদুল পমাল্যা মৃত  আব্দুল রপশদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377033 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮৪ ওবাদুদ পমাল্যা মৃত িাসমত আলী পমাল্যা পুরুষ গৃপিনী পদাসপতনা ৭ শ্রীরকাল 5519573376979 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮৫ রামিদ মন্ডল মৃতম সন্নযাসী মন্ডল পুরুষ গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377649 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮৬ আরব আলী সদ ডার রারিন সদ ডার পুরুষ গৃপিনী পদাসপতনা ৭ শ্রীরকাল 5519573376917 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮৭ আবু বক্কার পমািা মুনছুর পমািা পুরুষ গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376974 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৮৮ ভ া: জনিফুল ইসলা ভ া: বানিক সদ োি পুরুষ কৃষক ভদাসনতিা ৭ শ্রীরকাল ৫৫২২৪৫৫৪৪২ ১৭৩৬৪০৭৩৯৪ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৫৮৯ বািারুল সদ ডার সাখাওয়াত পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376899 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯০ পমা: তাপরকুল ইসলাম আ: রিমান পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 1974551957337690 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৫৯১ পমন্টু সরদ ডার বাশী পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19765519573377700 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯২ পশিন সদ ডার মান্নান পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 19925519573000000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৩ পশখ খসরু পিারসন পশখ আরনায়ার পিারসন পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 3323019471838 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৪ রতন কুমার মন্ডল মৃত পনতাই মন্ডল পুরুষ কৃষক চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377856 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৫ পমা: মুকুল পমাল্যা পমা: আব্দুস সাত্তার পমাল্যা পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377729 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৬ শািাদৎ পমাল্যা মৃত পবলারয়ত আলী পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 550074000139 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৭ পমা: পসানাউিযা পবশ্বাস আ: রিমান পুরুষ কৃষক পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377000 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৮ পমািা: পলপি পবগম মৃত আ: আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376922 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৫৯৯ পমািা: তারামন পবগম রপবউল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377676 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০০ িপকনা খাতুন পগালাম কুদ্দুচ মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519584383100 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০১ পমািা: ফুপল পবগম পরয়াজুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376921 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০২ পররবকা পবগম পমািা: িরবদা আলী মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5515721188919 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৩ পমািা: রুিালী পবগম ইকবাল পিারসন মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377021 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৪ পমািা: মাছুরা পবগম রাপশদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573376907 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৫ পশাভা রানী মন্ডল িপরিদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377631 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৬ পমািা: িাপসনা পবগম আওয়াল পশখ মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377258 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৭ পমািা: তপিরন পবগম িাসান মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377259 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৮ নাপগ ডস পবগম আপকদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পদাসপতনা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377775 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬০৯ পরখা রানী মন্ডল সবকুষ্ঠ মপিলা গৃপিনী চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377849 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১০ চিলা রানী পবশ্বাস পবমল কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377854 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১১ রীনা রানী পবশ্বাস অপির কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377827 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১২ আশা রানী মন্ডল িপরিদ মন্ডল মপিলা গৃপিনী চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377851 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১৩ পবনারাপশ পকরন চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377821 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১৪ সুপশল কুমার মন্ডল মৃত িঞ্চরাম মন্ডল পুরুষ কৃষক চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377840 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১৫ মান্নান পবশু পমাল্যা পুরুষ কৃষক চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377888 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১৬ রনপজত কুমার মন্ডল সরন্তাষ কুমার মন্ডল পুরুষ কৃষক চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377838 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১৭ মপন কুমার মন্ডল িপরিদ মন্ডল পুরুষ কৃষক চরবড়পবলা ৭ শ্রীরকাল 5519573377982 ভখান্দিঃ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৬১৮ নাপসর মুিিী মৃত পমাতারিার মুিিী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368877 01840-901882 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬১৯ পমা: বাবলু  পিারসন পমািা: ইসরাইল পমািা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369727 01917-726519 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২০ ররমন্দ্রনাথ রায় মৃত কালী িদ রায় পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367779 01883-366388 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২১ ররমশ কুমার পবশ্বাস রবী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368743 01965-438738 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২২ পমা: ওপলয়ার মপিক মৃত রহুব মপিক পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368964 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২৩ সুশান্ত কুমার পবশ্বাস মৃত পম লাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368062 01921-323627 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৬২৪ িাা্ন্না পমাল্যা আপজজার পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367721 01946-516226 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২৫ সুকুমার পবশ্বাস কাপতডক চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367858 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২৬ িীলা িািী নবশ্বাস সুেীল কু াি নবশ্বাস িািী গৃনহিী শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৯১২২৫১৩৬২৬ ১৯৫৪৩৭৭৯২৫ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৫৬২৭ প্রভাষ কুমার পবশ্বাস অপির পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368758 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২৮ ররমশ পবশ্বাস রবীন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367987 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬২৯ রঞ্জন পবশ্বাস রবী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368807 01752-913416 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩০ পবমল কুমার সরকার মৃত পগািাল সরকার পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368216 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩১ পমা: নজরুল পমািা পমা:নুররাল পমািা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368658 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩২ িররাত আপল জপলল পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368832 01992-524651 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩৩ মাসুদ পিারসন মপজবর রিমান মুন্সী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573405340 01723-025062 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩৪ ভ াছা: শুকুিি ভিছা  ারলক ভেখ িািী গৃনহিী শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৮২২২৫৩৩৫৬৭ ১৯৩২৬৩৪৭১৬ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৫৬৩৫ পমাজারেল পমাল্যা শির আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ২ শ্রীরকাল 5519573375279 ভখান্দিঃআবু আিসাি আো01713-907218

৫৬৩৬ পমা: দরি পশখ মৃত আইন উপিন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368957 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩৭ নাজমুল ইসলাম পগালাম নবী পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368664 01963-704548 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩৮ রাজ কুমার পবশ্বাস রপঞ্জত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368975 01760-407848 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৩৯ প্রদীি কুমার পবশ্বাস পনপখল কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368147 01759-769805 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪০ চপন্ডরাম পবশ্বাস মৃত পকিিদ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368140 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪১ মাপনক পশখ মৃত দপবর পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368902 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪২ সরমা খান মৃত িরলন খান পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368277 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪৩ সুজন পশখ আলিাজ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573405362 01704-645362 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪৪ রুরবল পশখ মসরলম পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19895519573000100 01823-284381 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪৫ দাউদ আলী পশখ মৃত ইপিস পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369688 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪৬ মান্নান পশখ ইন্তাজ খাতুন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369397 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪৭ ভ াছা: সুন্দিী খাতুি ভতরছ  নবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৯১২২৫১৯৮৪৭ ১৮৪৬৬০৬৫৪৯ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৫৬৪৮ পগালাম মওলা মপমন পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369624 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৪৯ লক্ষী রানী দুলাল কুমার মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368034 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫০ মিন পবশ্বাস গরঞ্জর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369564 01734-904202 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫১ সপমর কুমার পবশ্বাস শ্রী দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368220 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫২ বারির পশখ মৃত কারদর পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368660 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫৩ জাপমরুল ইসলাম আবুল পিারসন পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368122 01985-793192 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫৪ লাভলু পিারসন পমাল্যা পকাবাদ আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368819 01921-284904 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫৫ সুজারয়ত আলী পশখ পরাস্তম আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369679 01754-936288 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫৬ পমািােদ আলী পগালাম পমাস্তিা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369706 01952-463223 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৬৫৭ পমা: পকপবর পশখ আ: মারলক পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369516 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫৮ পগালাম রসুল অপলয়ার রিমান পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440433 01946-516346 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৫৯ পমরাজ পশখ ময়নপিন পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369075 01924-507594 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬০ পতাজাম পশখ আিালত পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440432 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬১ পমা: আকামত আলী আ: দপলল উিীন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367984 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬২ পজল্লু পশখ পমা: আিমত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368895 01990-328335 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৩ পমা: পটাকন পবশ্বাস মৃত পবলারয়ত পিারসন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368737 01775-288198 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৪ সুবাস কুমার পবশ্বাস জীবন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440467 01930-554516 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৫ সুবল কুমার অপির কুমার পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573442501 01734-788098 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৬ ওপলয়ার পশখ পমা: শসরমর পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19692910384000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৭ লালটু পমাল্যা পমা: আপজজার পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573000002 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৮ িপবরুল পশখ মৃত ইয়াকুব পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369035 01925-061233 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৬৯ রঘুনাথ মৃত জরগন্দ্র নাথ রায় পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367739 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭০ মন্টু কুমার িঞ্চানন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368009 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭১ িাপববুর রিমান ইসমাইল পিারসন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368833 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭২ মজনু পশক মারলক পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369071 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৩ ইবাদত মৃত জামাল উিীন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369619 01923-969668 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৪ জামাল মন্ডল িরশ উিা মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368956 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৫ উষা রানী পবশ্বাস পনমচান কুমার পবশ্বাস মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368024 01920-332091 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৬ রওশন পজায়ািডার িাররজ পজায়ািডার পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368825 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৭ মন্নু  মন্ডল রজব মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19885519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৮ চাইনা সামসুল িক মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19835519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৭৯ আয়ুব আলী জামাল পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368991 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮০ শপিদুল ইসলাম আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368992 01747-275747 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮১ পমজানুর রিমান আরয়ত আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 2617218185384 01914-650090 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮২ জারকর পশখ মৃত িানারউপিন পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369534 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮৩ ইপিস আলী পশখ মৃত ওয়ারিদ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368129 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮৪ পিররাজ খান িাখাওয়াত পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368929 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮৫ পমা: কপিরুল ইসলাম আবুল পিারসন পবগম পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368067 01757-514574 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮৬ পমািন কুমার মৃত অপির পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368382 01828-061618 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮৭ িাপলমা মিীক রহুব মিীক মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368961 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৮৮ পিটলার পমাল্যা আব্দুল িাপকম পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368328 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৬৮৯ পমা: জাপিদুল ইসলাম আরয়ত আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368818 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯০ িান্নান পমাল্যা আনিার উপিন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369716 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯১ িলাশ পশখ তপির পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369373 01922-542858 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯২ বািারুল পমাল্যা বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368767 01936-028771 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৩ আপনচুর পসখ ইবাদৎ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19945519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৪ সাইদ মপিক সারকন মপিক পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367947 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৫ আব্দুল জপলল মুন্সী পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 55195740174979 01725-253271 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৬ পমা: ইসারুল মন্ডল নারজর আলী মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19895519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৭ এনামুল পমাল্যা সামরিল পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368792 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৮ চুন্নু পমাল্যা পগালাম পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19885519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৬৯৯ পগৌতম কুমার পবশ্বাস পনমাই চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368096 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০০ পদপলি কুমার পবশ্বাস মৃত সুপির কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368681 01742-797580 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০১ পমা: পতারাব আলী মৃত জরবদ আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573405259 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০২ পসিাব উপিন পলয়াকত মপিক পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368979 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০৩ আসমত আলী মৃত পখপদর আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369421 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০৪ পমা: আপকদুল পশখ আিমত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369428 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০৫ আবু বক্কার পশখ মৃত আ: আরশাদ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369511 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০৬ পমা: মরনায়ার পশখ মৃত আরশাদ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 4418069969902 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০৭ মপকরুল বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369422 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭০৮ ভ াছা: োনহিা আক্তাি ভ া: আব্দুল কুদ্দুস  ন্ডল িািী গৃনহিী শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৬৪২২৫১৮৩৭০ ১৯৩৫০৩৩১৩৮ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৫৭০৯ মুকুল পশখ রমজান পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19855519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১০ কামরুল পবশ্বাস মৃত পমািন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369426 01931-371867 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১১ পমািা: িাপমদা পবগম পমা: আিাদ পমািা মপিলা কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 55195733442282 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১২ পমা: রুিল পশখ মৃত পমচমত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369434 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৩ অরজল আলী পজায়ািডার নপজর উপিন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367886 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৪ পমা: আরনায়ার পশখ আরশাদ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369354 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৫ পমা: সাখাওয়াত মন্ডল ইসিাক মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573442292 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৬ পমা: পিকুল পশখ মৃত ইমারত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369514 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৭ পিকুল সাদরুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 2694809987922 01920-043634 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৮ শওকত পশখ মৃত পদরাজতুিাি পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368520 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭১৯ পবনয় কুমার পবশ্বাস বুপিসর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 4421909171289 01918-895802 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২০ কল্পনা রানী পবজয় কুমার মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 55195733405360 01943-196419 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২১ পমা: ইকবাল পিারসন পনকবর পিারসন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 2617218961938 01724-285981 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৭২২ পমা: রমজান আলী মৃত ইপিস আলী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369350 01928-704421 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৩ পমা: বাদশা পশখ মৃত পকিমত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368205 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৪ ররমশ চন্দ্র রায় মৃত কালীিদ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367796 01883-388663 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৫ পজনারুল পিারসন মৃত মপতয়ার মুিপি পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19905519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৬ কমল কুমার চন্দ কাপলদাস চন্দ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368917 01845-725909 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৭ পবপুল পমাল্যা পসরাজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19785519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৮ পমা: আিাদ মন্ডল রপশদ মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368986 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭২৯ সির আলী পশখ শািাদত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368304 01915-503769 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩০ বীররন্দ্রনাথ পবশ্বাস অদ্যনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368061 01882-621856 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩১ পবনয় কুমার পসংি পবদুযৎ কুমার পসংি পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440443 01917-890277 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩২ কপবর পিারসন পমাল্যা আবুল  কালাম পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368283 01959-935982 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৩ জাপিদুল ইসলাম পমা: মঞ্জুর পমািা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367717 01790-560075 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৪ মন্নু কাজী আয়ুব কাজী পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369323 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৫ জাপিদুল পশখ আিালত পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369665 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৬ পমািা: আরলয়া পবগম পমা: আকরাম খান মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369381 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৭ জাপিদুল পশখ আমজাদ পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369364 01726-107960 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৮ পমা: মপতউর রিমান আবু বকর মৃদা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 269908624266 01920-784257 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৩৯ পমা: শাপিন পবশ্বাস  মিাপসন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368619 01778-175443 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪০ পমা: িাইজুল রিমান পমা: পদরলায়ার পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368858 01725-461611 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪১ পমা: িপরদুল পবশ্বাস গির পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368735 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪২ পমা: তপির পশখ মৃত পদরাজতুিাি পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369372 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪৩ পমা: শামীম পশখ পমা: পমাকারিস পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369760 01778-990485 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪৪ গির পমাল্যা মৃত পসরাজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368150 01927-730228 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪৫ আবু িান্নান পমাল্যা পমা: আপজজার পমাল্যা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573367722 01946-541268 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪৬ শপি উিীন মন্ডল  ইসিাক মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573441731 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪৭ পমা:িরলমান  পশখ মৃত আব্দুল জপলল পশখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368702 01924-807513 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৪৮ ভ া: আবু সাইদ নবশ্বাস ভ া: বজলুি িহ াি নবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৭৭৭২৫৩৪৫৩৮ ১৮৪১৩৯৮৬১০ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৫৭৪৯ মারুি আিরেদ বজলুর রিমান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 6710279253694 01983-601130 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫০ সুপচত্রা রানী পবশ্বাা্স পনররাি কুমার মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368071 01768-257632 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫১ পমা: মরনায়ার মন্ডল পমা: কপরম মন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573442259 01954-035510 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫২ মপতয়ার রিমান আপমর রিমান পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 551957336864 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫৩ শাপমমখান আকবর খান পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573441710 01763-751482 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫৪ পমা: মুকুল কাজী মৃত বাবর আলী পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368589 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৭৫৫ পমািা: আপিয়া পবগম আপমন উপিন মুন্সী মপিলা গৃপিনী রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368548 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫৬ পমায়ারজ্জম পিারসন পমািা আ: িাপকম পমািা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573442510 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫৭ মরমাতা পবগম মতরলব লস্কার মপিলা কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368802 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫৮ নজরুল ইসলাম ইসরাইল পমািা পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369532 01840-903248 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৫৯ ইনিার কাজী আ: গফুর কাজী পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369634 01874-989205 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬০ আব্দুর রশীদ কাজী আ: গফুর কাজী পুরুষ কৃষক  রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369696 01964-914680 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬১ পমা: আপরি খান ফুলমপত পিারসন পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368288 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬২ পমািা: পগরন্দা পবগম ইপিস আলী মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368940 0170929848 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৩ পমা: কওিার মন্ডল মৃত ইিািাক মন্ডল মপিলা গৃপিনী রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369436 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৪ এনামুল কাজী গফুর কাজী মপিলা গৃপিনী রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 19755519573000000 01733-482487 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৫ শ্রীন পনিা  ইসমাই পজায়ািডার মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369338 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৬ পরজাউল ইসলাম আবু তারলব পশখ পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369504 01980-923371 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৭ কাজী রপিকুল ইসলাম আব্দুল গফুর কাজী পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368649 01740-069628 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৮ ইমামুল পশখ আ: মারলক পশখ পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368239 01960-461548 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৬৯ পমা: ইসলাম পময়া একামত আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375753 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৭০ জাপকর খান আলী আকবর পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376816 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৭১ পমা: হুমায়ন খান বাবর আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376874 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৭২ মন্টু সরকার তুরন সরকার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573374955 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৭৩ ভপগরত পবশ্বাস পদরনাবন্ধু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367599 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৭৪ পগাকুল কুমার পবশ্বাস মৃত পগাপবন্দ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367643 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৭৫ িররায়ার পশখ মৃত পগািাল পশখ পুরুষ কৃষক দাইররিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371211 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৭৬ পজাৎন্সা রানী অপনর্ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368684 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৭৭ রাপিকা রার্ী পবশ্বাস রবী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368744 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৭৮ পমািা: নুরুজািান পবগম ইউনুচ আলী পশখ মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440426 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৭৯ িারবতী পবশ্বাস সুনাতন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 19835519573000000 01798-023705 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮০ পমািা: ফুরমপত পবগম পমা:লুৎির পশখ মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368142 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮১ মায়া রার্ী পবশ্বাস পিমন্ত লাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368047 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮২ পমািা: আরলয়া পবগম মৃত পমািােদআলী মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369721 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮৩ পমািা: িায়রা পবগম পমা: আপমর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369722 01762-085861 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮৪ পমািা: নপবরন পনিা পমা: িাপনি মন্ডল মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368184 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮৫ ভ া: আওয়াল  ন্ডল আব্দুি িাজ্জাক  ন্ডল পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৬৮৭২৫২৫৪৯৫ ১৯৮০৪৫৩৯২২ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৫৭৮৬ পমািা: পজাৎন্সা পবগম পমা: বকুল পিারসন মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440440 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮৭ রাপজয়া খাতুন পরাকন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573369315 01731-729060 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৭৮৮ জহুর আলী পশখ মৃত শািাদৎ আলী পমখ মপিলা গৃপিনী শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573440429 01950-545214 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৭৮৯ আরব  আলী  পসাবিান আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376035 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯০ পরংকু মন্সী দপলল উপিন মুন্সী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375577 01912644507 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯১ আবুল পশখ বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375831 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯২ ভ া: আেিাফুল আল মুন্সী আ জাদ ভহারসি পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ৬৮৭২৬২১৬১৭ ১৯১৪১৩৬৮৪৮ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৭৯৩ পমািা: লায়ঁলা পবগম মপনরুল িাসান মুন্সী মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375681 01994601603 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯৪ িান্নাখাতুন মৃত-রাপশদুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 7322621538 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯৫ আপকদুল খান কওিার খান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376763 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯৬ পমনু পবগম মুপজবর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376263 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯৭ আপমনুর রিমান পকাবাদ পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19885519573000000 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯৮ মালা রানী পসন সমীর কুমার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376317 01768248963 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৭৯৯ ওসমান পমাল্যা মৃত নব্দুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375788 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০০ পমা: আলী আবু তারলব পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375663 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০১ দপবর পমািা মৃত দারনি পমািা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376852 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০২ বদর আলী পবশ্বাস মৃত মঙ্গল  পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375839 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৩ জয়কুন্ডু পবিদ কুন্ডু পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376456 01718256697 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৪ আপজজুল পমাল্রা নরওশর আলী পমািা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375961 01771979261 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৫ কারশম পবশ্বাস িক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376116 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৬ শাপমম পময়া ইকরাম আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573377336 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৭ রাপশদুল ইসলাম পমা: নবুয়াত আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 2696402533155 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৮ কৃষ্ণ চন্দ্র পবশ্বাস মৃত পবমল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376379 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮০৯ আপবরন মৃত পকতাবপদ  পশখ মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376724 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১০ পমা: রমজান পশখ মৃত িব্দুল পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376876 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১১ পমাোঃ পিারসন আলী মৃত আব্দুল বাপরক পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 4172599591 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১২ আরপজনা  পবগম পমা: আির আলী মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376356 01910668572 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৩ পমািা: আনজুমানারা পবগম পমা: ইউনুচ  আলী মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376599 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৪ জপির খান পমা: আকবর আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573441350 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৫ পমা: পিটুল পবশ্বাস পমা: বাপরক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375969 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৬ বপশর পবশ্বাস সাইফুল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442355 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৭ অমাল মন্ডল মৃত অপশ্বন মন্ডল পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5515721180727 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৮ সুকুর আলী খান পগালাম কুদ্দুস খান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5515721187711 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮১৯ পগতা রানী মৃত শ্রী িদ কুমার মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442164 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218



৫৮২০ পমা: জাপিদ পমাল্যা পমা: মতরলব আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375994 01722393804 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২১ পমাসা:পলপি পবগম পমা: মািমুদ আলী মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573377583 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২২ পমা: আমরজদ পমািা মৃত সারদক আলী পমািা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573441348 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৩ পমািন লাল পশকদার মৃত  পশপরস চন্দ্র পশকদার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376396 01911687335 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৪ পমা: মপতয়ার রিমান পমাজািার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442155 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৫ পমা: আক্কাি পময়া পমা: আক্তারুজ্জামান পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376627 01918286218 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৬ শারপমন সুলতানা পমা: আকমাল পময়া মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573405368 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৭ পমা: শপরফুল ইসলাম মৃত রিমান সরদার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375915 01939121865 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৮ এ এস এম শপরফুল ইসলাম মৃত শপিউর রিমান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376466 01799428632 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮২৯ আল আপমন পবম্বাস আবু বক্কার পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19905519573000200 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩০ পমা: শমরশর পশকদার পমা: পমাকারিস পিারসন পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 55195733776513 01856254169 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩১ পমা: আবুল খারয়র পমায়ারজ্জম পশকদার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376533 01980923370 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩২ প্রপদি কুমার দাস রবীন্দ্র নাথ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376182 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩৩ পমা: বাচ্চু পময়া আলতাি পিারসন পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376105 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩৪ পমা: দপবর মুন্সী আলতাি পিারসন মুন্সী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375563 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩৫ ভ াসা: িনহ া ভবগ ভ া: িহ াি আলী খাি িািী গৃনহিী টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ৪৬২২৪৯২১৪০ ১৪০৩৫৬৩৪৪২ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৮৩৬ পমা: জাপিদুল ইসলাম মৃত সুজ্জাদ আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 269602533153 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩৭ পমা: পসপিক পবশ্বাা্স মৃত মতরলব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376108 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩৮ িাসমত পমখ পমা: জামাল পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375858 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৩৯ পবরু পময়া ইকরাম আপল পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573377975 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৪০ পমািােদ পমাল্যা রুস্তম আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376023 01780457847 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৪১ পমা: পজয়াউপিন পবশ্বাস ভাদু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376219 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৪২ পমা: নাপসরুল ইসলাম পমা: আব্দুল গপর্ খান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376008 01992520139 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৪৩ কপল রানী পচন্তািরন পশকদার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376398 01744435444 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৪৪ আব্দুল গপন মৃত তরসল খান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376006 01689573064 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৪৫ লুকমান  পশখ আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573000135 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৪৬ রপিকুল ইসলাম আবু তারলব পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375927 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৪৭ আব্দুল ওিাব পমাল্যা মৃত আবুল কারসম পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442339 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৪৮ পবনয় কুমার মৃত বাঞ্চারাম সরকার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376274 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৪৯ শংকরী রানী পনতাই পসন মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376313 01944818291 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫০ পমািা: পসপলনা পবগম জামাল পমািা মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375911 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫১ পশলা রানী পসন উত্তম কুমারদাস মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376310 01742039219 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284



৫৮৫২ পমা: ইবরািীম খান পমা: পররজ্জত আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376753 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৩ পমাা্:  পমলন পবশ্বাস সারয়ন্ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442352 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৪ পচৌিরী কাজী মৃত পমঠন কাজী পুরুষ গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376446 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৫ বলাই কুমার পবশ্বাস মৃত সুিীর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376441 01753729163 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৬ বাবলু পময়া আবুল রপিম পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375622 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৭ মালা পবগম পখাকন পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376657 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৮ শপিদুল ইসলাম মৃত পকিমত পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375937 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৫৯ পমা: কারদর পশখ আবুল পশক পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375872 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৬০ বাবুল পশখ ইউসুি পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375936 01861040206 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬১ কারশম পমাল্যা জয়নাল পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376688 01996987243 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬২ পমঠু রানী পবশ্বাা্স শ্রী শ্যামল কুমার পবশ্বাস মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376235 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬৩ পমা: রাজ্জাক পশখ জুলমত পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573377968 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬৪ পরজাউল ইসলাম পকসমত পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376223 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬৫ পমা: পসরাজ পশখ মধু পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376667 01734816607 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬৬ ভ া: ভসাহাি ন য়া ভ া:  নফজ ন য়া পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ২.০০০৫৫E+১৬ ১৭৬৬১৭৩৩৭০ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৮৬৭ তপজবর পময়া সুজাত আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375644 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬৮ নাপজরুল পবশ্বাস খুরমান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376442 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৬৯ পমািা: পরপজয়া পবগম পজল্লুর রিমান মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375701 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭০ পমা: রপিকুল ইসলাম আব্দুর রপিম র্সদ ডার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376651 01985534600 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭১ পগালাম  আিেদ পমািা মৃত রস্তম পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376014 01957537714 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭২ পুরবী রানী আনন্দ পসন মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376315 01736823842 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৩ মারিৎ পময়া মৃত শওকত আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375683 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৪ আজাদ পময়া আবু বক্কার পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19875519573000000 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৫ ইয়াসপমন আক্তার শপিদুল রিমান মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375842 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৬ নাপসরুল ইসলাম মপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376057 01718589867 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৭ পমরাজুল ইসলাম আব্দুল লপতব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376339 01957843468 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৮ পমা: মুক্তার পশকদার মকরিদ আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376525 01932246031 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৭৯ মপরয়ম খাতুন মারজদ পমাল্যা মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376882 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮০ পমা: পতাপিদুল ইসলাম সসয়দ  আলী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376473 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮১ পমািা: িারতমা পবগম সুলতান পবম্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376122 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮২ োনকল আহরেদ ন টুল আরতায়াি িহ াি পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ১৯২২৬৪৩৫৬২ ১৯১৮৩৬৩৯৫১ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৮৮৩ পবষ্ণুিদ মন্ডল িীররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376401 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮৪ পমা: মরনায়ার পমাল্যা মৃত িারকন পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573441392 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218



৫৮৮৫ আকরাম  পশখ সব্দুল পশখ পুরুষ গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375750 01309379588 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮৬ সাঈদ পবশ্বাস মৃত উত্তম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376015 01954641677 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮৭ পখাকা পমািা পগালাম পিারসন পমািা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375812 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮৮ পমািন কুন্ডু মৃত মদন কুন্ডু পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376454 01918716426 ভখান্দ আবু ভসারহল 01713-907218

৫৮৮৯ ভ াহাোদ আলী ভ াল্যা আরতায়াি িহ াি পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ৭৩২২৪৪১৩৫৮ ১৭২৭৯৪১৮২৩ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৮৯০ পসপলনা পবগম আশরাফুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376064 01957536316 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৯১ ভ াছা: িাজ া ভবগ ভ া: আব্দুল  নজদ ভ াল্যা িািী গৃনহিী টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ৭৩২২৪৪০৮৬৩ ১৭০৭৫৯৪২৭১ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৮৯২ শাপিনা িারিজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 8210719802625 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৯৩ পমাকারিস পমাল্যা পগালাম পিারসন পমািা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375853 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৯৪ পমা: পিররাজ পবশ্বাস সারলক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573405378 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৯৫ পমা: আলতাি পিারসন পসানাউিাি পজায়ািডার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376861 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৯৬ ভ া: ন লি নবশ্বাস ভ া: হারিজ উনিি নবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ৭৭৭২৬০৯০৬৬ ১৯১৭২২১৬৭৭ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৫৮৯৭ আপতয়ার রিমান কুরমান পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573373107 ভখান্দ আবু ভসারহল 01799-051284

৫৮৯৮ সাজ্জাদ পিারসন ইসলাম পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375972 01924-228830 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৮৯৯ পগৌতম কুমার পবশ্বাস পগাপবন্দ কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19925519573000100 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০০ শ্রীকানাই লাল পবশ্বাস মৃত পনবারন চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376431 01971-503602 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০১ আবু পবশ্বাস মৃত আব্দুল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376418 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০২ আপমরুল পমাল্যা নওরশর আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375962 01992-236627 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০৩ জসদা পনপশত চন্দ্র মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442148 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০৪ নাজমা পবগম শুকুর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376066 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০৫ পরশমা পবগম কাপমরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376061 01749538180 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০৬ পবশ্বপজৎ কুমার পবশ্বাস অপূব ড কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376176 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০৭ িয়রত পশখ জুলমত পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573377290 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯০৮ হৃদয় আহেদ আলী পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬  শ্রীরকাল ২.০১১৫৫E+১৬ ১৪০১৭৭৫৯২৯ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৫৯০৯ আব্দুল মান্নান পময়া  সামাদ পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573441394 01925217560 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১০ বাবর আলী পবশ্বাস মৃত আব্দুল িক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376042 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১১ মাছুমা পবগম আশরাফুল পশখ মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19835519573000000 01759-419017 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১২ িবুরজান আব্দুল লপতি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376259 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১৩ আপকদুল পময়া নবুয়ত পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375866 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১৪ িাররজ উপিন পবশ্বাস পমারমন উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376350 01917-221677 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১৫ পমাস্তাক আিরমদ সাইফুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19945519573000000 01792-366648 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১৬ রুরবল ইসলাম পবলারয়ত সরদ ডার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375825 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১৭ িলাশ কুমার কুন্ডু িররশ কুন্ডু পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19925519573000100 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284



৫৯১৮ মারিম পমািা জয়নাল পমািা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376689 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯১৯ রপবউল মুন্সী আলতাি পিারসন মুন্সী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375561 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২০ ইমামুল পশখ পকতাবপদ পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376725 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২১ মুক্তার মুকুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19915519573000000 01954-386414 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২২ পনন্দু কাজী মৃত সমঠক কাজী পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376448 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৩ িপমর পময়া িামাদ পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573441396 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৪ দাউদ আলী বাদল আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573442330 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৫ পমা: দুিাল পশখ মৃত আব্দুর রিমান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376730 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৬ নজরুল ইসলাম সুজাত আলী পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376665 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৭ িারজরা খাতুন ওমর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376018 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৮ মপমনুর পময়া আকবর পময়া পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375748 01775-912725 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯২৯ সতয়বুর রিমান মৃত সারদক পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376734 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩০ নুর ইসলাম পবশ্বাস ওমার আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376019 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩১ পনরািদ পবশ্বাস মৃত নবদ্বীি পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376291 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩২ সুরত আলী মৃত মসরলম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376268 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩৩ স্বপ্না খাতুি ভ া: বাবুল ন য়া িািী গৃনহিী টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ৬৪১৩৪৭৭৯১৭ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৫৯৩৪ আকরাম আকবর পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19935519573000100 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩৫ পমটন পশখ পকাবাদ পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376628 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩৬ পমা: আরনায়ার পমাল্যা িারকন পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573441382 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩৭ পনজাম পিারসন মৃত ইনতাজ পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375765 01736465713 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩৮ িাসু পবশ্বাস ওিাব আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376722 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৩৯ িাপিজার পশখ মধু পশখ পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376676 01750343812 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪০ আশরাি  খান মৃত মপিউপিন খান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375909 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪১ পমরুল পমাল্যা সাকাওয়াত আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376690 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪২ সালমা পবগম পসাবিান পময়া মপিলা কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376194 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৩ প্রহ্লাদ কুমার লস্কর মৃত কাপঞ্চরাম লস্কার পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376176 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৪ পমা: পখয়াল উপিন পবশ্বাস মৃত মঙ্গল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573379719 01993-555286 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৫ পমািা:  আরপজনা খাতুন ইপলয়াস খান মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376760 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৬ পমািা: সান্তনা খাতুন শাপমম পশখ মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376049 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৭ ঝন ডা খাতুন সারিব আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573439482 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৮ সৃতী খাতুন আজিার পশখ মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 19885519573000000 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৪৯ জয়ন্তী রানী শংকর কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376277 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৫০ সুপনতা দাস তরুন কুমার দাশ মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376164 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284



৫৯৫১ িারুল দাস িানু দাশ মপিলা গৃপিনী টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376257 ভখান্দিঃআবুআিসাি আো01799-051284

৫৯৫২ পমা: সবুর পজায়ািডার মপজদ পজায়াদ ডার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370469 01965-887620 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৩ পমা: পরজাউল পবশ্বাস পমা: আিাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370319 01942-297501 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৪ রপবউল ইসলাম মৃত পখাররশদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573440165 01959-471217 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৫ পমা: পসরকনন্দার পবশ্বাস পিলু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370260 01922-874348 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৬ িত্তার আলী পবশ্বাস মৃত তারির আলী পুরুষ গৃপিনী দারইরিাল শ্রীরকাল 5519573370305 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৭ পমা: মপতয়ার পবশ্বাস মৃত পনিাজ উিীন পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370351 01960-059303 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৮ আপমন পশখ মৃত পমান্তাজ আলী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371070 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৫৯ রপিদুল পশখ পলয়াকত আলী পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370377 01784-617139 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬০ মপিন পমখ জাররমান পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573440149 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬১ িাপলম পবশ্বাস িামাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441744 01864-124360 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬২ পসপলম পবশ্বাস িামাদ  পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441770 01932-634752 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৩ পমা: সপজব পবশ্বাস আিলাম পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441748 01735-118619 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৪ পমা: সপিদ পময়া মৃত আরনায়ার পিারসন পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371164 01922-378562 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৫ মারজদুল িক আিাদ আলী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371169 01788-567609 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৬ পমা: দুলাল খান মৃত পমাশারি  খান পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370916 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৭ পমা: এরশাদ পশখ পমা: ইব্রাপিম পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573381348 01863-327662 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৮ আব্দুর রপিম পজায়ািডার জামাল পজায়ািডার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370914 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৬৯ পমা: সদর আলী মৃত িারদক পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573381349 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭০ পমা: িরজ আলী ইয়াদ আলী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573381355 01775-221579 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭১ পমা: ওপিদ পশখ পমা: িারসন পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371015 01995-014661 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭২ আপমরুল পবশ্বাস পদরলায়ার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370266 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৩ আরনায়ার জরয়ন উপিন পজায়াদ ডার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370270 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৪ মন্টু পশখ মৃত  ইসমাইল পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441774 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৫ আপমরুল পজায়াদার মৃত জয়নপিন পজায়ারদার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370477 01920-873448 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৬ পমা: পিকুল পশকদার মপজদ পশকদার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370289 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৭ পসিন পবশ্বাস িালাম পশকদার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370917 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৮ কামাল উপিন িামাদ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 551957338166 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৭৯ পমা: সইম পশখ মন্তাজ আলী পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371071 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮০ পমা: চুন্নু কাজী পসপিক কাজী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370390 01937-745952 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮১ পমা: লাড্ডু পশখ পমা: পিারসন পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371013 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮২ পমা: আকা পশখ মৃত িারকন পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441737 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮৩ আবুল পিারসন মির আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 4124704055023 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৫৯৮৪ িাপিজার পময়া মৃত আরনায়ার পিারসন পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 55195733771189 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮৫ মিন পশকদার মৃত রাজ্জাখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371171 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮৬ বাবু আলী পশখ মৃত ইসমাইল পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370915 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮৭ পমা: আকরাম পশকদার িালাম পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371167 01759-445388 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮৮ সবুজ পশখ বাদশা পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573381324 01961-969544 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৮৯ নুরুল ইসলাম মৃত আলী পিারসন খান পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370496 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯০ নান্নু পশখ মৃত মসরলম পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371428 01750-162314 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯১ আকমল সরদার মৃত চরয়ন উপদদন পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370673 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯২ পমা: শপিদুল ইসলাম পমা: পকসমত পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370418 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৩ পমা: পরজাউল পজায়াদার মৃত জয়নপিন পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370482 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৪ পমাপমন কাজী আরদল কাজী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370397 01765-315713 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৫ পমা: দপবরর পময়া মৃত মুন্নাি পময়া পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573381337 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৬ পমা:: রওশন পমাল্যা মপিদ উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370547 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৭ পমা: পমরুল পময়া পমা: পসরাজুল পময়া পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371087 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৮ পবপুল পময়া পমা: পসরাজুল পময়া পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371088 01784-617141 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৫৯৯৯ পমা: এলাপি পশখ মৃত পগািাল পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371196 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০০ ভগন্দ খাতুি িজি আলী নবশ্বাস িািী গৃনহিী দাইিরপাল ৩ শ্রীরকাল ৫৫২২৪০০৩৮০ ১৯১৯৪৩৪৭৯৪ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬০০১ সরব আলী আ: জব্বার পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441767 01845-764403 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০২ মিেদ পশখ মৃত আিসার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371208 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৩ পমা: ওবাইদুল ইসলাম মৃত জব্বার পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441739 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৪ সারিব  আলী মৃত মকরিদ মন্ডল পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370401 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৫ শপিদুল পশখ মৃত আিসার পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371179 01799-378836 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৬ পরাস্তম আলী খান পনয়ামত আলী খান পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573442545 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৭ পমা: লালচাদ পজায়াদার জামাল পিারসনন পজায়ািডার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370652 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৮ নয়ন পশখ ইসরাইল পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370247 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০০৯ পমাক্তার পিারসন পমাল্যা িাইজাল পিারসন পমাল্যা পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371223 01726-522930 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১০ পমা: ইপিস আলী পবশ্বাস কপমর উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371217 01739-499667 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১১ পমা: জািাঙ্গীর পমাল্যা মৃত সামসুপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371098 01703-771613 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১২ নারয়ব মন্ডল মৃত মকরিদ মন্ডল পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370389 01703-771613 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১৩ কানু পবগম আ: সালাম মপিলা কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370601 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১৪ পমা: আরজান কাজী পমা: ইপিস কাজী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 19905519573000300 01753-727457 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১৫ পমা: আপমরুল পশখ কারশম আলী পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370654 01927-274547 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬০১৬ পমা: আপজম কাজী পমা: মপমন কাজী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441781 01724-340923 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১৭ পমা: শপিকুল ইসলাম মান্নান পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371429 01855-257080 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১৮ কুদ্দুস পশখ মৃত িারান পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370678 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০১৯ ইমান আলী পবশ্বাস িাপিজার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370230 01624-819629 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২০ সররায়ার  পশখ  মৃত আপিল উপিন পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370443 01927-488436 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২১ আমজাদ পশখ আ: গফুর পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370365 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২২ সুরুজ পশকদার মপজদ পশকদার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371172 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৩ জপিরুল  ইসলাম মৃত পখাররশদ ইসলাম পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370422 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৪ পমা: িজলুল কপরম পমা: পকসমত  আলী পশখ পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 550064000717 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৫ পমা: রওশন আলী পকসমত আলী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370428 01954-835777 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৬ িারসম  পময়া মৃত ইউনুস পময়া পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370309 01931-372321 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৭ আবু সারলি িারুন আর রপশদ পশকদার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370405 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৮ িাপববুর রিমান মান্নাি পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371093 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০২৯ সািজািান পমাল্যা মৃত শামসুপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371096 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩০ িান্না পময়া মৃত আরনায়ার পময়া পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371126 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩১ পমা: আপলম  পবশ্বাস পমা: আ: িামাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573441749 01843-929854 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩২ ইসরাইল পবশ্বাস পিাবার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370335 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৩ মারজদা খাতুন মকরিদ পশখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370630 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৪ রত্না আক্তার পমা: শাপকল  খান মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 19935519573000100 01731-049700 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৫ শপরি পবগম পরজাউল পশখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371054 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৬ রাপশদা পবগম  সাইফুল পসখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370616 01920-885143 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৭ সারলিা পবগম কাজী আব্দুল আরলক মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370458 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৮ নাপিমা পবগম পমা: িপববর পশখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370343 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৩৯  মািমুদা মপনরুল পশকদার মপনরুল পশকদার মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 6715879693419 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪০ পশউলী পবগম িজলুল পশখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370367 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪১ মরনায়ারা পবগম নপজর পিারসন খান মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370550 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪২ পরপজয়া পবগম পমা: ইসরাইল খাতুন মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371082 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪৩ পমা: মপতয়ার মঈনউপিন মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370505 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪৪ পমাসা: পবদানা পবগম মৃত িারদক পময়া মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370243 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪৫ পররক্সানা খাতুন তহুর পশখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371060 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪৬ পমািা: র্াপলম পবগমম পময়া আক্তার পিারসন মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371187 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪৭  লতা পবগম আসালত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370381 01799-051294 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬০৪৮ আয়পরন পবগম বাবলু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370317 01942-297501 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৪৯ পরিা খাতুন উপকল পশকদার মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371158 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫০ তািপলমা সুপিয়া পবগম মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370297 01928-300317 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫১ রপিমা খাতুন লুতিার মন্ডল মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370382 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫২ বপবতা পবগম সবুজ পশখ মপিলা গৃপিনী দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573371058 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৩ শওকত আলী পবশ্বাস মৃত ইন্তাজ আলী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573369807 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৪ শাি আলম মৃত ইব্রাপিম পজায়ািডার পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370170 01988-351720 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৫ পমা: আয়ুব পিারসন পমারাদ আলী পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369080 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৬ পমা: পশিাব পমািা আ: িাপকম পমাল্যা পুরুষ কৃষক  দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369178 01930-547492 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৭ রপিকুল ইসলাম আসমত পমাল্যা পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369887 01891-862197 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৮ ইকারুল পমাল্যা চাদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369171 01771-738317 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৫৯ ইপলয়াজ পময়া মৃত ওয়াদুদ পময়া পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370121 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬০ আব্দুল মান্নান আব্দুল মারলক পুরুষ কৃষক  দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369258 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬১ সাপিনুর পময়া সাকাওয়াত পময়া পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369172 01920-689204 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬২ িাপববুর রিমান িারসম পমাল্যা পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369153 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৩ পজয়ারুল ইসলাম চাদ আলী পমাল্যা পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 19935519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৪ পমাতারির পিারসন গাজী পসালাইমান পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573366652 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৫ পরকাত আলী মৃতআব্দুল আলী পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369958 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৬ পমা: জামাল পবশ্বাস পমারাদ আলী পুরুষ কৃষক  দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369078 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৭ পমা: িাসমত আলী নপজর পিারসন পমাল্যা পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369972 01778-486536 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৮ পমা: পরজাউল মুন্সী মৃত আব্দুল গপন মুন্সী পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369959 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৬৯ নুরুল খান মৃত ইন্তাজ খান পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370060 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭০ মপনরুল ইসলাম গফুর ইসলাম পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369307 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭১ পনজাম পময়া মৃত ওয়াদুদ পময়া পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370044 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭২ পমা: শপিকুল ইসলাম নুরুর ইসলাম পুরুষ কৃষক  দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370052 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭৩ পমা: শপিনুর রিমান কারদর পসখ পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370026 01928-843857 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭৪ পমা: পিকুর খন্দকার মৃত আশরাি খন্দকার পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370094 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭৫ রপির পময়া আব্দুল কারদর পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370056 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭৬ মুক্তার পিারসন মান্নান পমাল্যা পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369303 01951-258286 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৭৭ শপিদুল ইসলাম কামাল উপিন পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370023 01924-326754 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬০৭৮ হরিন্দ্রিাথ  ন্ডল উরপন্দ্রিাথ  ন্ডল পুরুষ কৃষক খানলয়া ৩ শ্রীরকাল ৬৮৭২৫৪৮০৪২ ১৭০৬৯৪৩১৫২ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬০৭৯ পরাকন পমাল্যা পমা: আব্দুল রপশদ পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573369889 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮০ আরলি পজায়ািডার খারলক পজায়ািডার পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370029 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮১ রবীন্দ্র নাথ পবশ্বাস মৃত ব্রজসাবী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 4418012895012 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮২ পমািা: সুপখ মুিােদ আব্দুি সালাম মপিলা গৃপিনী দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370133 01726-032511 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮৩ রওশন আক্তার আ: মপজদ পজায়ািডার মপিলা গৃপিনী দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370071 01720-153921 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮৪ পমািা: নুরুন্নািার পনকবার পিারসন পমািা মপিলা গৃপিনী  দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 4418094962773 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮৫ পমাসা: আরনায়ারা পবগম রতন আলী মপিলা গৃপিনী দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573339952 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮৬ রুনা পবগম িজলুর রিমান মপিলা গৃপিনী দপরপবলা-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370081 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮৭ পমািা: র্াপলম পবগম পময়া আক্তার পিারসন মপিলা গৃপিনী দাইররিাল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371187 01914-092994 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৮৮ হানসিা ভবগ জা াি ভেখ িািী গৃনহিী দনিনবলা ৩ শ্রীরকাল ৪১৭২৫৩০৬৮৭ ১৭৯০০১৬৫২২ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬০৮৯ স্বররাপজৎ বালা মৃত জনক চন্দ্র বালা পুরুষ কৃষক খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371488 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯০ জীবন মন্ডল তারিদ মন্ডল পুরুষ কৃষক খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371471 01982-848039 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯১ জয়ন্তী িািী পনিরতাষ নবশ্বাস িািী গৃনহিী শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ২৮২২৫৯৬৯৭৫ ১৮৬১৫৮৬৬০৫ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬০৯২ অপজৎ পবশ্বাস কালীিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371465 01875-972215 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯৩ সপবতা রানী উত্তম কুমার মপিলা গৃপিনী খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 551957342242 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯৪ মমতা লস্কার প্রশান্ত লস্কার মপিলা গৃপিনী খপড়চাই-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371548 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯৫ কাজলী রান বারই পগালক বারই মপিলা গৃপিনী খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370968 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯৬ স্বপ্না মন্ডল অমল মন্ডল মপিলা গৃপিনী খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573381404 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯৭ যমুনা সরকার ক্ষুপদরাম সরকার মপিলা গৃপিনী খপড়চাই-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370951 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬০৯৮ ভসাহাগী সিকাি িারজন্দ্রিাথ সিকাি িািী গৃনহিী খনড়চাইল ৩ শ্রীরকাল ৪৬২২৫১৯৯৬৭ ১৮৮৪৪২০৫০৮ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬০৯৯ গান্ডারী মন্ডল প্রমথ নাথ মপিলা গৃপিনী খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371459 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০০ পমনু রান মন্ডল পকরশার কুমার মন্ডল মপিলা গৃপিনী খপড়চাই-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573442248 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০১ চন্দ্র কান্ত রায় মৃত রািাচরন পুরুষ কৃষক খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573381499 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০২ পমলন পবশ্বাস পগািালন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370932 01739-372166 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০৩ গারীষ পবশ্বাস মৃত সুিীর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খপড়চাইল-৩ ৩ শ্রীরকাল 551957337133 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০৪ িাজকু াি সিকাি তািাপদ সিকাি পুরুষ কৃষক খনড়চাইল ৩ শ্রীরকাল ৪৬২২৫২৬৪১৮ ১৮৫১০৩৩৬৫৪ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬১০৫ পবরনাদ পবশ্বাস ননী পগালাি পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371312 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০৬ জয় পনতাই পবশ্বাস মতৃ ভরবন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370706 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০৭ পদরবন্দ্র নাথ মৃত পনতয পগািাল পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573372585 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০৮ সপঞ্জত পমত্র ভরবন পমত্র পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573377193 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১০৯ রাজকুমার পবশ্বাস সুনীল কুমার পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371249 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬১১০ পকামল বালা মৃত পকরনচন্দ্র বালা পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371344 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১১ ভক্ত পমত্র মৃত পনতাই পমত্র পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370902 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১২ পদ্বদল মন্ডল দীনবন্ধু মন্ডল পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573440163 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১৩ পসানাতন পবশ্বাস সুিীর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370721 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১৪ িাজারী লাল মন্ডল বৃন্দাবন  মন্ডল পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370725 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১৫ ভেফালী ভবগ ভ া: বাবু নেকদাি িািী গৃনহিী দাইিরপাল ৩ শ্রীরকাল ৫.৫১৯৫৭E+১২ ১৯৮৫৭৭১৮১১ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬১১৬ পশপরশ চন্দ্র পবশ্বাস মৃত সুরবন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 4418069930544 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১৭ নীল পকামল অপিকারী মৃত পনতযানন্দ অপিকারী পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370746 01993-085597 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১৮ বারিাক পমত্র পনমাই চাদ পমত্র পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573371272 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১১৯ িা চন্দ্র েিৎ চন্দ্র পুরুষ কৃষক খানলয়া ৩ শ্রীরকাল ১৯৩৯৮৭২৬২৬ ১৭৭৩৭৯৩৩০২ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬১২০ রাজ কুমার রায় শ্রীকান্ত রায় পুরুষ কৃষক খাপলয়া-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573370754 01757-279635 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২১ পমা: জাপিদুল ইসলাম মৃত মকবুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366681 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২২ খুদু বালা রানী লক্ষন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366913 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৩ পমািা: রপশদা খাতুন পমা: পবিাল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573368953 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৪ পমা: আপতয়ার পমািা পমা: মারলক পমািা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366773 01925-516157 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৫ মরনায়ার পমাল্যা আ: মারলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367422 01736-140900 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৬ পমা: মরনায়ার লস্কর আমজাদ লস্কার পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367144 01765-458223 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৭ নুররাল পমাল্যা মকবুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366663 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৮ শির আলী মৃত মুনছুর আলী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 55195733674096 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১২৯ পমািা: রাপজয়া আক্তার িাসান পময়া মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 4819294801619 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩০ িাপজকুল ইসলাম পমা: ইরান পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366722 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩১ পমািা: তিপমনা পবগম আিমত পশখ মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367358 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩২ পমািা: আপবরন পবগম আমীর আলী মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573381520 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩৩ পমরাজ পসরাজ মন্ডল পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 19895519573000100 01927-620612 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩৪ পমজানুর রিমান আমীর আলী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367004 01926-441324 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩৫ পমা: সাইফুল ইসলাম আলম পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367372 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩৬ ভ া: এিোদ ভেখ ভ া:  হি ভসখ পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৯৫৬১২৮৭৪৩৫ ১৯৯৪৬৮৮৯১৫ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬১৩৭ পমা: িাপকম পসখ মৃত আরদলুিীন পসখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573381524 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩৮ পমা: আলী উিাি পশখ শপরফুল পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 19895519573000000 01980-419691 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৩৯ পমা: ইসরাইল পমাল্যা অরমদ আলী পমািা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367306 01704-942286 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪০ পমা:পমাকারিস পশখ মৃত আরদলুদিীন পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573381523 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪১ পমা: িাপবব পসখ পমা: মুপজবর পসখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573381544 01759-652237 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪২ পমা: মপজবর পমাল্যা মৃত কওিার পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 19645519573000000 01957-542761 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬১৪৩ পমা: রপবউল ইসলাম খায়রুল আলী লস্কর পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367326 01925-196246 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪৪ পমা: শওকত মুিিী শির আলী মুিিী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366886 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪৫ ভ া: িানজি ভ াল্লা ভ া: জব্বাি ভ াল্লা পুরুষ কৃষক সিইিগি ১ শ্রীরকাল ৭৭৭২৪৬১২৬০ ১৯১৫৬৪৬৩২২ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬১৪৬ মাতু পশখ মগ্গ ল পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367250 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪৭  নুরুল ইসলাম মৃত আব্বাস পসখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367452 01731-728953 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪৮ পমা: আপমরুল লস্কার খয়রাত আলী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367323 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৪৯ মিেদ উমর পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366749 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫০ পমা: তাপরকুল পশখ শির আলী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366949 01826-401881 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫১ পমািা: িাপিনা পবগম মাছুদ পশখ মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367446 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫২ আরলয়া পবগম আিেদ পসখ মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367374 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৩ মুক্তার পিারসন আয়ুব পিারসন পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367280 01925-590275 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৪ আব্দুল িাই পমাল্যা ইয়ার উপিন পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366627 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৫ পমা: িত্তার পসখ মৃত িটিক পসখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366671 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৬ আতর আলী িাচু পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 2611852517124 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৭ পমা: আনারুল ইসলাম জপলল পসখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366709 01981-672591 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৮ পমািা: মারনায়ার পবগম পমা: পগালাম নপব মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366583 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৫৯ রুপবয়া পবগম রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366721 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬০ স্বরপজত পবশ্বাস মৃত পগৌর চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366825 01715-264805 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬১ মপনরুল মৃিা মৃত পমািেদ আলী মৃিা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367397 01944-227294 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬২ পনপখল কুমার কুন্ডু কাপলিদ কুন্ডু পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366894 01920-513739 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৩ মাছুদুর রিমান বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366766 01935-033793 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৪ বাদশা পমাল্যা মসরলম পমািা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366734 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৫ পমািা: লালমপত পবগম পমা: জপমর পশখ মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366699 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৬ পদিালী পবগম পিকুল পসখ মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367445 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৭ পমা: পিকুল পশখ মগ্গ ল পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367286 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৮ বকুল পিারসন পমাল্যা মৃত মকবুল পমািা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366991 01933-495835 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৬৯ পমা: আক্কাচ আলী মৃত আমজাদ পিারসন পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366578 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭০ পমািা: মপলনা পবগম পমা:  জাপিদুল মন্ডল পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366694 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭১ নাজমুল পশখ আলম পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366761 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭২ শ্যামল পশখ পমা: গফুর পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366834 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭৩ পসপলম পমাল্যা আপজজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367426 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭৪ পমা: আবু সামা পমা: উমর  পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366635 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭৫ পিরমলা খাতুন মরনায়ার পশখ মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573416388 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬১৭৬ কামরুল পজায়ািডার মরয়ন উপিন পজায়ািডার পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366852 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭৭ পরমাোঃ আনিার পবশ্বাস মৃতোঃ নাপির উপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 6422527017 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭৮ তাজমুল পমাল্যা মসরলম পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 19935519573000200 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৭৯ পমজানুর রিমান আনিার আলী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367319 01956-462346 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮০ ইসলাম পসখ মৃত রপিম পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366741 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮১ রপিরতাষ রামরগািাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366909 01929-874820 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮২ পমািা: পসানা বানু গফুর পশখ মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366836 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৩ পমন্টু িপকর পতায়াজ উপিন পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367304 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৪ আপনচ পজায়ািডার পমা: আক্তার পজায়ািডার পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573416399 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৫ পমাসা: মরনায়ারা পবগম পমা: কুরবান আলী মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367290 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৬ পমািা: দুলু পবগম মৃত মির আলী মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366833 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৭ কাপলিদ পবশ্বাস মৃত ভাদু পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366817 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৮ আবু তারলব পশখ মৃত সসয়দ আলী পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366723 01911-660790 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৮৯ পমািা: িারজরা পবগম পমা: পমামররজ িপকর মপিলা গৃপিনী সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367298 01948-138117 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯০ পমা: পসরাজ পবশ্বাস মৃত পখাররশদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367330 01927-283069 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯১ িারুক পমাল্যা পমা: সাইফুল পমািা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366684 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯২ পমা: নাপসর পশখ পমা: আলাউপিন পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366740 01967-109019 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৩ পমা: ওবায়দুল পমািা আপল আিেদ পমািা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366624 01734-028891 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৪ পমা: সারিব লস্কার আ: মারলক লস্কার পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367262 01734-310614 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৫ শপরফুল ইসলাম আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366747 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৬ িান্নু পমাল্যা পমা: পরজাউল পমাল্যা পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573416254 01874-592617 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৭ পমা: আপতয়ার পশখ মৃত িাপলম পসখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366744 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৮ পমা: কাপবল পশখ পমা: মুপজবর পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366753 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬১৯৯ পমা: আমীর আলী মৃত জব্বার পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573381536 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০০ পমািা: রুিালী পবগম িান্নু মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366882 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০১ পররবকা খাতুন পমাজািির আলী মপিলা কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 19885519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০২ সাজ্জাদুর রিমান মৃত কুদ্দুস পশখ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367328 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০৩ পমা: আপকদুল লস্কার  পসািরাব  আলী পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367278 01770-058624 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০৪ পমা: মপশয়ার রিমান আরিক মুিপি পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367255 01867-193416 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০৫ পমা: ইপলয়াস পমাল্যা পমা: আপজজ পুরুষ কৃষক সরইনগর-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366776 01856-154844 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০৬ পমা: ইলাপি পমাল্যা মৃত আ: মতরলব পমাল্যা পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367216 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০৭ পমা: আবু জাির পমাল্যা বাপরক পমাল্যা পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 55195733670366 01934-587528 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২০৮ পমা: িাপনি পবশ্বাস পমা: আলামত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 44180923407 01939-420206 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬২০৯ পমজানুর পশখ সররায়ার পশখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573444951 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১০ পমা: আরলি পসখ মৃত আরয়নপিন  পসখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল ৫৫১৯৫৭৩৩৬৭০৬৭ ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১১ পমা: রপিকুল পসখ ইপিস আলী পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367105 01921-920852 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১২ পমা: পরকুল পশখ পমা: পমািন পসখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367509 01928-890696 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৩ লুৎির পশখ মৃত আিালত পশখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573442107 01937-554472 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৪ পমািা: নাজমা পবগম আ: িাপকম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367037 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৫ পমা: মসরলম পবশ্বাস ইব্রাপিম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 19655519573000000 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৬ পমা: রপবউল তারির পশখ পমা: আবু তারির পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573442115 01731-576964 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৭ আপজরুল পশখ আবু বক্কার পশখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573444945 01931-962542 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৮ পমা: আিরেদ উপিন মৃত আরদল উপিন পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367210 01935-514655 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২১৯ পমা: িত্তার পশখ মৃত আরশাদ  আলী পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573366987 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২০ পমািা: শাবানা খাতুন শওকত আলী মপিলা গৃপিনী পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367561 01706-373216 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২১ শপরফুল পশখ আনিার আলী পশখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573442109 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২২ পমা: নুররাল পশখ পমা: িাত্তার পশখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573442126 01971-500942 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৩ পমা: ওসমান আলী পসখ পমা: ছুররাত আলী পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367080 01926-304213 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৪ পমা: িাপবব খান মৃত িান্নান খান পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367025 01947-852459 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৫ পমা: আপকদুল ইসলমা িাররজ পসখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367057 01919-443895 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৬ পমািা: সাপিয়া পবগম পমা: ইপিস আলী পমাল্যা মপিলা কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573442235 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৭ শপিকুল ইসলাম পমা: পিতাম আলী পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367059 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৮ পমা: মুকারিস পশখ মৃত পনয়ামত পসখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367085 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২২৯ পমা: সাখাওয়াত পশখ মৃত পতারাি আলী পশখ পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367198 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩০ মুকুল পিারসন পজায়ািডার গফুর পজায়ািডার পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367515 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩১ পমা: পগালাম রসুল মৃত ওয়ারজদ লস্কার পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367084 01914-341803 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩২ পমরিদী িাসান তাররক আবদুর তাররক পুরুষ কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573405349 01980-101220 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩৩ নবধাি কু াি বসু নদিবন্ধু বসু পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল ২ শ্রীরকাল ৫৯৭২৫৩৪৩০৮ ১৯৯৯৭১৫১১৭ ো সুনিি ফনকি ১৭১৩৯০৭২১৮

৬২৩৪ চন্দ্র কান্ড পবশ্বাস সুরবাল পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573393777 01709-782714 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩৫ প্রভাস পবশ্বাস আনন্দ কুমার পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573444947 01776-251637 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩৬ শংকর কুমার  পবশ্বাস মৃত পবনী মািব পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367562 01721-856806 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩৭ রনপজৎ পবশ্বাস মৃত সুররান্দ্রনাথ  পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367612 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩৮ পচত্ত রঞ্জন পবশ্বাস িপকর চাদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367629 01759-292703 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৩৯ স্বরপজৎ কুমার পবশ্বাস সূয ড কান্ত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367636 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪০ পবজয় চন্দ্র পবশ্বাস মৃত পগাি পবিারী পুরুষ কৃষক রািাকান্তপুর ১ শ্রীরকাল 5519573367659 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪১ পমা: িারুক পশখ িারকন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19935519573000000 01924-479657 ো সুনিি ফনকি 01713-907218



৬২৪২ পমা: আজাদ আলী পমা: আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373407 01720-929986 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৩ পমা: বাবর আলী পমা: পসাবািান খান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372829 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৪ পমা: পগালাম নপব খান মৃত আিসার আপল পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372669 01936-630973 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৫ পমা: ওয়ারজদ পমাল্যা মৃত আবু িাপনি পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372774 01771-322425 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৬ পমা: বপশর পশখ মৃত আনারুপিন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373290 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৭ মনরজল রপিম পবশ্বাস মারজদা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19945519573000100 01942-297164 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৮ পমা: মপতয়ার রিমান মৃত আব্দুল িামাদ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441399 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৪৯ নুর জািান কওসার মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372949 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫০ সারদকুর রিমান মৃত আ: রিমান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373822 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫১ পমা: পমািন সরদার মৃত মকরিদ সরদার পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372920 01752-006439 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫২ উজ্জল পমাল্যা উসমান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372822 01928-449759 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৩ ইবাদত আলী মৃত জুমারত আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373862 01938-146569 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৪ পমা: পকবপরয়া পমাল্যা পমা: জরবদ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373814 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৫ পমা: আরজুল পমাল্যা পমা: পিারসন আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373496 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৬ পমা: আশরাফুল পমািা পমা: পিারসন আপল পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373491 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৭ পমা: লাল্টু পমাল্যা পমা: পগালাম পমাস্তিা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373395 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৮ শ্রীবাস কুমার পবশ্বাস মৃত শ্রীিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573376271 01723-680714 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৫৯ মুলাম পিারসন পমা: পশামরশর আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373752 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৬০ পমা: এনামুল কপবর আ: রপিম পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373711 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৬১ নাপির পবশ্বাস কালাম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372851 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৬২ আবুল কারশম পশখ মৃত আব্দুল ওরিদ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441486 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৬৩ টিপু সুলতান মৃত িরলামান পমািা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19935519573000100 01963-256238 ো সুনিি ফনকি 01713-907218

৬২৬৪ পমা: শািাদত পমাল্যা মৃত পজামারত পমািা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441485 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৬৫ পমািাোঃ খাপদজা পবগম আরবর আলী মন্ডল মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 2822553109 01992923965 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৬৬ পমা: বাবুল আলী পমা: শািাদৎ পসখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19855519573000000 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৬৭ পমা: আবু সাইদ পমাল্যা মতৃ জুমারত আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373897 01916-506366 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৬৮ পমা: মন্টু খন্দকার আব্দুর িাপমদ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372881 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৬৯ পমা: তুষার পিারসন িাপলম পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19915519573000100 01952-104245 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭০ জুরলখা আকামত পশখ মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373643 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭১ পমা: খপলল পময়া পমা: জপলল পময়া পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373576 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭২ উজ্জল পমা: ইসলাম পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 198955195733000000 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭৩ িাপবব পশখ তাইজাল পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573000032 01937-801579 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬২৭৪ নাপির পসখ ওপলয়ার পসখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442410 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭৫ সনজীবন কুমার পবশ্বাস মৃত পগাপবন্দ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373071 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭৬ পমা: আবু সাইদ পমা: সরবদ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373196 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭৭ পমা: পমাকারিস পশখ ইয়াপসন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373457 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭৮ পরজাউল পশখ িারনায়ারা পিারসন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373272 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৭৯ আবু তারির  তুতা আ: গফুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373239 01757-777618 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮০ পমা: সপিদ পশখ পিারচন আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441417 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮১ মপিজুর রিমান পমা: আমজাদ পিারসন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373776 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮২ ইউনুি আলী  পমাল্যা  ওয়ারজদ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441406 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৩ ফুলজান লুৎির পজায়ারদার মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441456 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৪ পিকুল পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373518 01932-698032 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৫ সাপিদা পরাস্তম মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372938 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৬ িজলুল িক মৃত ইন্তাজ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573439835 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৭ কুদ্দুস পবশ্বাস মৃত মতরলব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372581 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৮ পমা: পদলবরর পশখ মৃত িারনি পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372564 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৮৯ পমা: ওপিদুল জ্জামান পমা: আলতাি পিারসন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373826 01915-517131 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯০ পমা: খপবর  পিারসন িাপকম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372754 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯১ ইসরাইল পবশ্বাস পমা: মতরলব পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19715519573000000 01768-092778 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯২ পমা:: কুমা পমাল্যা মৃত নুরুল ইসলাম পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373626 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৩ পমা: টগর পবশ্বাস মজািারা পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373408 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৪ শপরফুল ইসলাম এরজর আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441427 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৫ পমা: পসপলম পশখ মৃত আলী িায়দার পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405388 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৬ পমা: পটাকন পবশ্বাস মুজজািার পবশ্বাা্স পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373411 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৭ পমা: ইউনুচ পশখ িারনায়ার পিারসন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373265 01724432584 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৮ পলটন পমাল্যা পিকমত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373011 01778-793305 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬২৯৯ পমা: জপসম পশখ পমা: িাররজ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372575 01960-058037 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০০ পমা: আযান পমা: পিকমত পমািা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 2627206030106 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০১ পমা: সাইফুল পশখ পমা: সরবদ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373159 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০২ ইদুল পসখ মৃত ইনিারুপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442222 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০৩ পরাকন মুন্সী পতািারজ্জল মুন্সী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442218 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০৪ মািাবুল আলম আব্দুর আপজজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373563 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০৫ রাজু পশখ আিেদ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372671 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৩০৬ পমা: িপববর সসরয়দ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372643 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০৭ পমা: বাচ্চু পসাবািান খান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372827 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০৮ আপবদুল পমা: মপজদ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373211 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩০৯ মপিদুল পশখ জপলল পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372959 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১০ রপবউল পশখ িাররজ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372573 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১১ পমা: িাসান কারসম পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373593 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১২ বপদয়ার রিমান মৃত আব্দুস িামাদ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373710 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১৩ উজ্জল পশখ আ: আপজজ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373428 01990-707756 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১৪ পমা: পতায়ারক্কল আলী ইব্রাপিম পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373706 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১৫ বাচ্চু পবশ্বাস পসা: পসািরাব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 550066000393 01954-035607 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১৬ পমা: িাপনি খান পমা: অপজত খান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372813 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১৭ পনকবর পশখ মৃত পজয়ারুপিন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405241 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩১৮ সুজি কু াি নবশ্বাস অনজত কু াি নবশ্বাস পুরুষ কৃষক বািইপাড়া ৪ শ্রীরকাল ৫০৭২৪৬৬৬৫৮ ১৯১৯৬৪৭০৫৫ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৩১৯ আলম পশখ অপজজ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373154 01941963789 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২০ ইপিস পমাল্যা রারিন উপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373542 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২১ দাউদ পশখ পনয়ামত পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373015 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২২ পরখা আিপরন বক্কার পবশ্বাস মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 20015519531017700 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৩ ইমারুল পশখ মিন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372555 01734-692100 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৪ আকবর আলী পজয়ারপিন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442224 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৫ পমা: এয়াকুব আলী কপলমউপিন পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441546 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৬ সুজন খান ইসলাম খান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405321 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৭ ইপিস পসখ ইনিার পসখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373501 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৮ িাপবব পমা: জপলল পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19905519573000100 01931676833 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩২৯ পমা: আশরাফুল ইসলাম আব্দুস িালাম পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405330 01947-837107 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩০ পমা: আপনি খান অপজৎ খান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442420 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩১ বািারুল ইসলাম ওরমদ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372988 01756-238126 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩২ বাবু পমাল্যা  সামছুল পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405431 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩৩ ওপলল পময়া জপলল পময়া পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373507 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩৪ পমা: আলম পশখ আিমদ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373204 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩৫ শওকত পশখ পমা: মান্নাি পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372964 01931-676544 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩৬ প্রশান্ত কুমার পবম্বাস পগাপবন্দ কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373069 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৩৩৭ তিন সরকার তারািদ সরকার পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373043 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩৮ পরাজদার পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405250 01941-389459 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৩৯ ইউনুি আলী মৃত আিেদ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373690 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪০ মারজদ মুন্সী িপববর রিমান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373477 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪১ পমা: ঝন্টু পবশ্বাস আব্দুল জব্বার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373183 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪২ জপমর পশখ মৃত কপরম পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573444964 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৩ এনামুল পশখ আপজজ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405428 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৪ পমা: সারিবব আলী মািাতাব উপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373753 01981-671600 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৫ পমা: িান্নান পবশ্বাস  িাত্তার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372579 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৬ পজল্লু র রিমান মৃত জুমারত পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373802 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৭ আয়ুব আলী আরলি উপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372623 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৮ রাজ্জাক পশখ আপজজ পশশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373155 01725-847058 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৪৯ পমা: মপিজুর রিমান আ: বাপরক পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573405231 01738-322744 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫০ পমা:  আশরাি রব্বানী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573000010 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫১ পবপুল কুমার পবশ্বাস পগাউর চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373075 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫২ পমািা: জাির পবশ্বাস আ: রাজ্জাক পবশ্বাস মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373200 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৩ সুকুমার মৃত সুনীল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373048 01938-138288 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৪ আব্দুর রপিম পবশ বাস মির আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442206 01918878177 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৫ আব্দুর রপসদ ইয়ারুপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373649 01812-827805 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৬ রপিকুল ইসলাম আবুল পিারসন পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372929 01966-961171 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৭ পমা: ওপিদুল পবশ্বাস মৃতআ: রাজ্জাক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372722 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৮ আপবর পিারসন আিেদ আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373678 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৫৯ পমা: পশাভন রাবু  আব্দুল মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573673528 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬০ িপরদুল ইসলাম পমাসরলম উপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441540 01938-132072 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬১ পমা: মপসয়াল রিমান আ: িামাদ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373712 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬২ পমা: কারদর আলী আ: মতরলব পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373725 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬৩ পটাকন সদ ডার পমা: মকরিদ সদ ডার পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372930 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬৪ জাপমরুল খান ছুবান খান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372810 01995-015071 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬৫ পমা: পরজাউল পসখ  মৃত পিারসন আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 55195734414199 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬৬ আব্দুল িাই   পমাল্যা মৃত পগালাম রব্বানী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372781 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬৭ মপশয়ার  রিমান পমা: রাজ্জাক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372966 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৩৬৮ পমা:  িাপববুরর রিমান এরজর আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441429 01998394478 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৬৯ পমা: সরািত পমাল্যা মৃত জুমারত আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372806 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭০ পমা: মপতয়ারর রিমান জুমারত আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373805 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭১ পমাকারদদিস পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373565 01950-128481 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭২ পমা: আপলম পশখ পমা: মপজদ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 550066000250 01938-615245 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৩ জাপমরুল পবশ্বাস ওরমদ আলী পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441521 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৪ সাবানা িাপলম মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373205 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৫ পমা: বাবর আলী মৃত জয়নাল পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373198 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৬ শান্ত কুমার পবশ্বাস প্রকাশ কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373096 01982-323248 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৭ পমা: রাজ্জাক পমাল্যা পগালাম তহুর পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373271 01917494952 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৮ প্রদীি কুমার আপজত কুমার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373092 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৭৯ রপিক পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442223 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮০ পমাচাই পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442589 01938-615428 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮১ পমা: তাইজাল পশখ আনারপিন পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373338 01917-154107 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮২ আব্দুল জব্বার পবশ্বাস ইন্তাজ উপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373193 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৩ পমা: পলয়াকত পশখ পমা: আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373424 01713-865533 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৪ লুৎির মন্ডল মৃত জসীম মন্ডল পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441505 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৫ পমা: পমাররশদ পমাল্যা মৃত সুলতান পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373386 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৬ পমা: বাবু পশখ পমা: আপজজ পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442413 01912-974257 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৭ বািাদুর  পবশ্বাস মৃত এয়াকুব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 551957340526 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৮ পলাকমান আলী মৃত মপমন উপিন পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373451 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৮৯ পবদুযৎ কুমার মৃত বলরাম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373055 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯০ নওরশর আলী পশামরশর আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573439836 01932-696778 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯১ রজব আলী মৃত রতন আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373295 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯২ পমা: িাপববুর রিমান শািাদত পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373115 01724-431597 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯৩ পমা: রুরবল  পশখ শািারুল পশখ পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573000105 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯৪ পমা: ওিাব কাজী মৃত ইউসুি কাজী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373327 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯৫ পমা: ওপিদ কাজী মৃত ইউসুি কাজী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 55195733725415 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯৬ পমা: অপলয়ার পবশ্বাস িাপিজার   পবশ্বাস পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573441491 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯৭ মরনায়ারা পবগম আবাইদুিা মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372856 01716-004203 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৩৯৮ সাপিদা পরাস্তম মপিলা কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19944418010000100 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৩৯৯ পররবকা খাতুন মৃত আত্তার  উপিন মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373677 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০০ চাম্পা মুকুল মুন্সী মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373671 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০১ সবুরা খাতুন আবুল পিারসন মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373475 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০২ আরনায়ারা পবগম পমা: বপির পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373618 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০৩ শাররজান পনিা  লুৎির পজায়ারদার মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372630 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০৪ পররবকা খাতুন আবু সাইদ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373110 01747065899 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০৫ পমািা: মপজডনা পবগম পমা: সাপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373010 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০৬ চম্পা খাতুন ইকরাম পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519510356013 01725-325186 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০৭ ভ া:  নিরুল ইসলা  কাজী ইউসুফ আলী পুরুষ দনজে বািইপাড়া ৪ শ্রীরকাল ২৮২২৪৮৩৮৯৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৪০৮ আপখরন পনিা জপলল খন্দকার মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373771 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪০৯ পমািা: পরবা পবগম িাইজাল পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373336 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১০ পমািা: িাপিনা  পবগম মৃত আনসার মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372953 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১১ সাপিদা পবগম এরলম পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372570 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১২ পরনু পবগম ইসলাম মন্ডল মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373411 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৩ পশিালী পবগম িারসম  আলী মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373595 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৪ মমতাজ ওিাব মুন্সী মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373480 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৫ পমািা: িারজরা পবগম মান্নাি পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373170 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৬ পমাসা: জহুরা পবগম পমািন পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372553 01996499935 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৭ মপনরা পবগম পমলন  পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372831 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৮ পমািা: আরলয়া আরদল পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372926 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪১৯ সাপকনা পবগম বকুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372862 01929-593639 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২০ পমািা: আরপজনা পবগম আশরাি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372840 01965-407821 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২১ সাপিয়া খাতুন রপিকুল পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5518511496457 01791-441242 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২২ বুলবপল  পবগম িররায়ার পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573442216 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৩ পমাসা: তৃপপ্ত পবগম পরিন পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372955 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৪ পমাসা: জারমলা পবগম মৃত কপরম পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373151 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৫ পমািা: পকাপিনুর পবগম পমা: কামাল পময়া মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373616 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৬ পমাসা: িারতমা পবগম মৃত কপলমপিন পশখ মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573372878 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৭  রমািা: আরপজনা লুৎির মপিলা গৃপিনী বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19895519573001600 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৮ পমা: আওয়াল পিারসন পমা: আরব আলী পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19965519573015800 01839-891650 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪২৯ নুর ইসলাম পমাল্যা আ:  মপজদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 19945519573014800 01924-663251 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩০ আব্দুল িাপকম আবু বক্কার পমািা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374532 01883-389044 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩১ সপিদুল পমাল্যা পবলারয়ত আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375338 01969800154 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৪৩২ পসপিক পজায়ািডার আজািার পজায়ািার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375475 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৩ পমা: আপকদুল ইসলাম পমা: িাসমত আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375139 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৪ নাপির উপিন আবু তারির পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374464 0130805735 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৫ রারিজ খান মৃত আমজাদ খা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374698 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৬ পমল্টন আলী মৃত গফুর পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375198 01741-424381 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৭ গফুর পশখ বািাদুর পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 19835519573000100 01915-558432 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৮ বুপি িপকর জপিরুপিন িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374671 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৩৯ িারুক পরজাউল পময়া পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 197729247063000000 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪০ মপনরুল বক্কার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 33652881 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪১ িাপিজার পশখ মৃত আব্দল িই পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374781 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪২ রাজু মৃিা সারিব  আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374962 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪৩ িাসান মৃিা শপিউিীন মৃিা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374940 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪৪ পমািাোঃ পিরা খাতুন তুপিন পজায়ারদার গৃপিনী কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 1995144801201030 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪৫ িাররজ িপকর মৃত পখলামত িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374491 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪৬  াহাবুবুি িহ াি খাি আিোদ আলী খাি পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ১৪৭২৪৪২৬১৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৪৪৭ নজরুল পশখ ইমারত পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375336 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪৮ নারয়ব আলী  মপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372558 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৪৯ আকবর পমািা মৃত িারমদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374610 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫০ শুকুর আলী মৃত জপসম িরামাপনক পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374777 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫১ আ: িাপকম পশখ মৃত জপসম উপিন পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375154 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫২ পমািা পজল্লুর রিমান পমা: পমাকারিি পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375361 01721247062 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৩ রপিকুল ইসলাম পমা: কালাম পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372541 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৪ আব্দুল রউি সামাদ িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372547 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৫ কাজী আিাদ কাজী মপতয়ার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374734 01724-078261 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৬ মারুি পবিাি ওবায়দুিাি খান পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373944 01868-704745 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৭ নবাব আলী মৃত িারনি পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375268 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৮ পমা: আনরজন পমাল্যা মৃত সরব আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375252 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৫৯ কওরির পময়া মৃত িাচান পময়া পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374474 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬০ পকামর আলী মৃত আলীম উপিন পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375515 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬১ কারিদ আলী পশখ িারসম  আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374646 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬২ মপজদ পশখ মৃত গপন পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375391 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬৩ মাপনক পমাল্যা পমায়ারজ্জম পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375349 01763546295 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬৪ অ ারিে নেকদাি নিতাই নেকদাি পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৪১৭২৫৫১৫৯২ ১৭৪৭৫২৩১৮৮ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০



৬৪৬৫ আব্দুর রাজ্জাক পবশ্বাস মৃত এয়াকুব উপিন পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374541 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬৬ রাজ্জাক পমাল্যা মৃত আজািার পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372237 01986-245826 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬৭ আবুল পিারসন মন্ডল মৃত ইব্রাতুি মন্ডল পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375414 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬৮ পমঠু সিডার আনিার উপিন সিডার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল ৫৫১৯৫৭৩৩৭ ৫৪৯৭ আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৬৯ আলম পময়া আব্দুল মারলক পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375720 01919-828739 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭০ মাকছুদুর রিমান মপতউর রিমান পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573378900 01937-952422 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭১ িনহ া ভবগ ভ া: ছরবদ আলী নেকদাি িািী গৃনহিী খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৩২৭৭৭৬৮৭৩৯ ১৭৩৭৪০০০৯০ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৪৭২ নওরশর কপির কওরসর িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374884 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭৩ হানফজাি ফনকি মৃত ইসিাইল ফনকি পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ২৩৭২৪৪২৬৬১ ১৯২১৪৫০৮৬৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৪৭৪ বপদয়ার রিমান জুলমত আলী খান পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374700 01925532260 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭৫ আলমগীর পমািা মৃত পখাররশদ পমািা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 550067373940 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭৬ ভ া: হানসবুি ভহারসি ভ া: ভ াজারেল ভ াল্যা পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫  শ্রীরকাল ৪১৯১৫৪৭৮২৯ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৪৭৭ টিপু পমাল্যা পসািরাব পিারসন পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374539 01630283058 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭৮ তালাশ পশখ আয়ুব আলী পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375192 01956-008114 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৭৯ আব্দুর রউি পশখ লাল চাদ পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374986 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮০ পমা: িত্তার িপকর পসরাজুল ইসলাম পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375282 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮১ আবু কারশম পশখ ইমারত পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375333 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮২ বখপতয়ার খন্দকার দুিাল খন্দকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375425 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৩ পমা: আব্দুিাি আল মামুন পগালাম িররায়ার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 19935519573000100 01742-648630 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৪ আব্দুর  রপশদ পময়া মতৃ বপদদউজ্জামান পময়া পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374472 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৫ শািাবুপিন  সররায়ার আলী মত্তজা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375436 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৬ ইউসুি আলী মৃত পকচমত িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375249 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৭ চাঁদ আলী পশখ মৃত মরয়ন উপিন পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375233 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৮ কাপমর িপকর মৃত পমম্বার িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374903 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৮৯ পশমুল পবশ্বাস ইসিাক পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375295 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯০ কাজী আপিি উপিন কাজী  আব্দুল ওিাব পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374740 01730-993127 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯১ পমা: মপনরুজ্জামান মৃত গপন িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374574 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯২ মিাপসন িপকর মৃত আিালত িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375145 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯৩ আবুল খারয়র পবশ্বাস মৃত আব্দুল অরিদ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573371693 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯৪ মপকদুল পসখ আররক পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573378919 01757-250827 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯৫ ইলািান কপবর মপজবর রিামান পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573442548 01921-206808 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯৬ জনাব আলী পশখ মৃত আব্দুল বাপরক পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375379 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯৭ কপবর মৃিা মৃত আপমর মৃিা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375041 01920-760915 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৪৯৮ পময়া নজরুল ইসলাম মৃত  উমর আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375303 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৪৯৯ পমা: সাজ্জাদ পশখ আ: বাপরক পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374984 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০০ পমা: মুস্তাক পমা:আকরাম পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 551957348921 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০১ পময়া পমাকারিস পিারসন পময়া পমাশারি পিারসন পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374523 01731-279754 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০২ পরিন িপকর দপলল উপিন িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374503 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৩ সঞ্জয় কুমার পশকদার কাপত্তডক চন্দ্র পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573371655 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৪ পগৌতম সরকার পগাপবন্দা্ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374184 01852-348616 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৫ রাজ কুমার পগাপবন্দ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573000299 01748-967782 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৬ সুখরদব কুমার সুকুমার পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372568 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৭ িথক সরকার মতৃ  অপনল সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374087 01718-256697 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৮ রনপজৎ সরকার মৃত পকরন সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374153 01963-256239 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫০৯ ভ া: জানকি ভহারসি ভ া: হানববুি ভেখ পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ১৪৭২৪২৫১৮৮ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৫১০ িাররভজ পময়া মৃত পগালাম পিারসন পময়া পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375508 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১১ পমা: শাপিনুর পশখ আলাউপিন পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 550796648435 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১২ আমজাদ িপকর মৃত পকচমত িপকর পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375134 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৩ সারিব আলী মৃত আব্দুল কপরম পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375057 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৪ খায়রুল ইসলাম পমা: আব্দুল ওয়াব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573000004 01924395677 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৫ পবশু কুমার পশকদার মৃত প্রভাত কুমার পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573441661 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৬ সরন্তাষ সরকার সন্নাসী সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373960 01797-232382 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৭ পনপখল কুমার শাখারী সরন্তাষ কুমার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519572301235 01952413354 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৮ আমল পশকদার মৃত অমূল্য পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374113 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫১৯ রতন কুমার সািা শ্রী পবররন্দ্র নাথ পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374182 01727-015927 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২০ অপসত পশকদার মৃত অমূল্য পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374116 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২১ পবষ্ণু কুমার কুন্ডু রামরগািাল পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573442366 01734859352 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২২ সশলন্দ্র নাথ পবশ্বাস মৃত বাঞ্চারাম পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374353 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৩ িপরমল সরকার মৃত মরনারঞ্জন  সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374210 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৪ রাজ কুমার সািা শ্রী পজাপতষ চন্দ্র সািা পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374049 01922-622670 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৫ বাটুল  পশকদার মৃত অমূল্য পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374117 01728-618199 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৬ সুখলাল পবশ্বাস মৃত সদানন্দ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374354 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৭ ররমন কুমার পবশ্বাস মৃত নররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374233 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৮ তিন কুমার দাস মৃত রািািদ দাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573442392 01747-523423 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫২৯ পগাপবন্দ কুমার পবশ্বাস প্রমথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374295 01922-857208 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩০ িপরমল কুমার পবশ্বাস প্রমথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374297 01731-957691 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৫৩১ আনন্দ কুমার অন্ত কুমার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374292 01933-186135 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩২ শ্রী িরর কৃষ্ণ মৃত  পখপতশ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573442404 01930-360359 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৩ তরুন কুমার পবশ্বাস বাসুরদব পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374315 01723-718488 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৪ স্বিন কুমার পবশ্বাস মৃত নররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374421 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৫ তিন কুমার নররন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 55195706132292 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৬ শ্রী নন্দ  কুমার সরকার মৃত সুরবাল সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372376 01778-792672 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৭ অনীল কুমার সরকার মৃত তুলসীরাম পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374277 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৮ িলাশ সরকার মৃত-িররশ চন্দ্র সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 19995519573018300 01916108193 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৩৯ শ্যামল কুমার পশকদার মৃত কুমাররশ চন্দ্র পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374401 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪০ ভ াছা: িাজ া খাতুি  নতয়াি িহ াি পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৫০৭২৪২৭০৪৯ ১৭৫৩৭২৬৭৯৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৫৪১ চানকয  রায় পদবাকর রায় পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5518511512498 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪২ পবপ্লব কুমার পবশ্বাস খরগন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573405445 01921-660855 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৩ পবশ্বপজৎ সরকার আশুরতাষ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573416427 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৪ পদলীি কুমার পশকদার মৃত অমূল্য পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374177 01719-631285 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৫ পনলকমল সরকার পনমাই চন্দ্র সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573371679 0191515779 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৬ অনন্ত কুমার পবশ্বাস নররন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374426 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৭ পনম ডল কুমার পশকদার পনমাই চন্দ্র পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374392 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৮ রপবন পবরনাদ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 19915519573000100 01990-540225 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৪৯ পবশ্বনাথ পবশ্বাস সুশীল কুমা   পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374349 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫০ পগপরন্দ্র নাথ সবদ্য নাথ পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374304 01965-547123 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫১ মুকুল কুমার পবশ্বাস মৃত পনররাি বরন পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374420 01748-941911 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫২ ররমশ চন্দ্র পবশ্বাস মৃত নীররাদ চন্দ্র পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374512 01965-438734 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫৩ আনন্দ সরকার মৃত রতী কান্ত সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374200 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫৪ ভ া: আছাদুল ভেখ দনবি ভেখ পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ১.৯৯১৫৫E+১৬ ১৯৫৭৮৬১০১৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৫৫৫ কৃষ্ণ কুমার নররন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374168 01789-350906 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫৬ পনপখল চন্দ্র সরকার পনপশিদ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373955 01931-049568 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫৭ পসামনাথ সরকার সন্যাসী পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373952 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫৮ মুরালী সরকার মৃত মুসুিন সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373951 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৫৯ পনিার কুমার পশকদার মৃত রারজন্দ্রনাথ পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374398 01746-663783 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬০ পশকদার নয়্ন কুমার পনমাই চন্দ্র পশকদার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374394 01921-258782 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬১ সুকুমার সরকার মৃত রনপজৎ কুমার সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573441666 01718-020923 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬২ পবমল লপক্ষকান্ত পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373981 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬৩ পমপল খাতুন পিকুল মৃিা মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374952 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৫৬৪ পমাসা লাইলী পবগম পমা: রমযান আলী মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375197 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬৫ পমাসা: স্বপ্না কাজী আপমরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375219 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬৬ পমািা নুপরয়া পবগম পমা: আকামত আলী মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374714 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬৭ পমািা: পবরদনা খাতুন আিজাল পশখ মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373924 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬৮ পমািা: শপরিা খাতুন আবু তারলব পময়া মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375385 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৬৯ পমাসা: ইপত পবগম আিেদ আলী মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375222 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭০ তাপসপলমা খাতুন পমা: আপতকুর রিমান মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 4418012906801 01961-614972 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭১ পমািা: পশউলী পবগম িারুন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573372660 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭২ পমািা: তাপনয়া সুলতানা  জাপমরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374063 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭৩ পমািা: মপজডনা িারভীন আকবর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573000720 01866-364720 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭৪ িারজরা পবগম মৃত স্বিন পবাস মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375407 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭৫ ভ া: আকা ত আলী ভেখ  রয়ি উনিি ভেখ পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৫৫২২৫৫৩২২০ ১৭৯৬৩১৫৬৫৮ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৫৭৬ পকাপিনুর পবগম আপতয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573370328 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭৭ পমাসা: জহুরা পবগম পমা: নজরুল পজায়াদার মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375346 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭৮ পমাসা: মারজদা পবগম  পমা: মরয়ন উপিন িপকর মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375101 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৭৯ ভ াছা: আনছিি ভিছা ভ া: খনবি ভেখ িািী গৃনহিী খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৮৬৭২৪৮০৬৮১ ১৩১৭৫২৮৯৩৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৫৮০ ভ াছা: িািী ভবগ ভখান্দকাি লুৎফি িহ াি িািী গৃনহিী খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৫৫২২৫৯৬৯০৬ ১৯৫৩৯৭৩৭৫০ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৫৮১ পমািা: পশপল্প খাতুন রপিম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375099 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮২ পমািা: জাপকয়া খাতুন পমািা: কাজল পরখা মপিলা গৃপিনী খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373916 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৩ পমািা: কাজল পরখা পমা: িাপিজার রিমান মপিলা কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373916 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৪ আরলা রানী সরকার সিরদব সরকার মপিলা কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373972 01755-271203 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৫ বাসন্তী সরকার  নারান চন্দ্র সরকার মপিলা কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374157 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৬ অচ ডনা রানী মৃত সূর্য্ড পশকদার মপিলা কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573375396 01738-199137 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৭ পমনতী রানী পবশ্বাস অমররশ পবশ্বাস মপিলা কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573374287 01726-967661 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৮ িাপস রানী সরকার নয়ন সরকার মপিলা কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 19915519573000100 01741-001805 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৮৯ নারায়ন চন্দ্র সরকার মতৃ পদরনাবন্ধ  সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573373966 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৯০ িররশ কুমার সরকার মৃত নররন্দ্রনাথ সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573441686 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৯১ মাপনক কুমার মধুসুিন সরকার পুরুষ কৃষক খামারিাড়া ৫ শ্রীরকাল 5519573441667 01937-877845 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৯২ সপরজৎ কুমার সন্যাসী সরকার পুরুষ কৃষক বারইিাড়া ৪ শ্রীরকাল 5519573373979 01745-147492 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৯৩ িীররন্দ্রনাথ সরকার মৃত পগািাল চন্দ্র পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368305 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৫৯৪ পমা: মপতয়ার রিমান মৃত গফুর পমািা পুরুষ কৃষক বারইিাড়া-৪ ৪ শ্রীরকাল 5519573373237 01725-152602 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৫৯৫ পমা: নুরুল ইসলাম মৃত দুপখ মামুন পুরুষ কৃষক বপরশাট-৯ ৯ শ্রীরকাল 5519573378465 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪



৬৫৯৬ আবু তারলব পবলারয়ত আলী পুরুষ কৃষক দারইরিাল ৩ শ্রীরকাল 5519573370160 01948-113722 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৫৯৭ পমা: ওমর আলী পমা: পিম্বাত পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379390 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৫৯৮ আ: রপিম পবশ্বাস পবলারয়ত পিারসন পুরুষ কৃষক শ্রীরকাল-৩ ৩ শ্রীরকাল 5519573368093 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৫৯৯ িাওয়া পবগম মৃত পসরাজ পবশ্বাস মপিলা  গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573378674 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০০ পরজাউল ইসলাম পমা: পসািরাব িপকর পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441554 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০১ পমা: ইউসুি আলী মৃত ইসমাইল পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379648 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০২ পমা: রপিক পময়া মৃত কদম পময়া পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379529 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৩ পমা: আরমনা পবগম িারমদ মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379511 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৪ রুরবল পমাল্যা ওিাব পমাল্যা পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 19905519573000100 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৫ িারলক পমাল্যা আব্দুল আপজজ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379598 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৬ পমািা: পরারক্সানা রানী আলমগীর মপিলা গৃপিনী বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441611 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৭ পমা:আয়নাল পশখ মৃত মুজািার পশখ পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573441584 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৮ পমা: ওপলয়ার পশখ আতর আলী পুরুষ কৃষক বপরশাট-৮ ৮ শ্রীরকাল 5519573379409 ভখান্দিঃ ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৬০৯ পমা: মপিউল আজম পমা: পতলাম পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375483 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১০ ভ া: িনবউল ন য়া েওকত আলী ন য়া পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ১৯৫৬৭২৩৩৯৭ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬১১ মুক্তার পমািা মৃত আ: মারলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375036 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১২ পমা: মাসুদ পমাল্যা আ: খারলক পমাল্যা পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375040 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১৩ ইসমতআরা ইনতাজ পিারসন পুরুষ গৃনহিী খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573370128 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১৪ কপবতা খাতুন বাবলু পমািা মপিলা গৃনহিী খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374515 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১৫ নবপুল কু াি নেকদাি নিতাই নেকদাি পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৯১২২৪৫৩৭৫৭ ১৭৯১১৩৭৮২০ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬১৬ মুরাদুজ্জামান পমাল্যা খারলক পমািা পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573370440 01795391800 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১৭ পমা: পমজানুর রিমান আপজজার রিমান পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374823 01926-289392 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১৮ পমা: নজরুল পমাল্যা পমাকারিস পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375366 01756-394147 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬১৯ কাজী িারুক পিারসন কাজী আব্দুল জব্বার পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374770 01720-298783 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২০ িাপমদুর রপশদ পময়া িারুন পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573000043 01916-662500 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২১ িপরমল সািা পজযাপতষ চন্দ্র পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374051 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২২ সাইফুল ইসলাম মৃত আব্দুল িারলক পময়া পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374290 01724-503900 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২৩ পখাকন সরকার পনতাই চনি পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374193 01943-245434 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২৪ ঝুনু পবশ্বাস ভজন কুমার পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 19945519573000100 01940-376341 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২৫ পমা:নপজর  পময়া মৃত আবু তারির পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374463 01751-455248 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৬২৬ পচত্ত রঞ্জন পবশ্বাস রাখালচন্দ্র পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374457 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২৭ মঞ্জু  রানী পবশ্বাস অিীন্দ্রনাথ পবশ্বাস মপিলা কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374237 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২৮ বাপকপবিাি খান মৃত আরশদ আলী খান পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 2611280820092 017111528844 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬২৯ জািাঙ্গীর পশখ িপববর পশখ পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 19915519573000000 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩০ ইব্রাপিম মৃিা মৃত আিেদ মৃিা পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374961 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩১ পমাসা: পজাৎন্সা পবগম মপনরুল ইসলাম মপিলা কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375096 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩২ ভ া: োনহি ভখান্দকাি ভখান্দকাি আব্দুস সা াদ পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ১৯২২৪৮৭১৩৫ ১৭৯৮৭৭৮৩৭৪ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬৩৩ পমািারজ্জরজল পিারসন  মৃত পমাশারি পিারসন পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374073 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩৪ কাজী মািমুদুর রিমান পমা: দাউদ আপল কাজী পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375231 01915-007897 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩৫ শাপিদুল ইসলাম িাসমত  আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375277 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩৬ লাবলু পমািা মৃত আ: জলীল পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375011 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩৭ ওয়ারজদ আলী বাপরক পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375013 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩৮ রারশদুল ইসলাম মৃত আমানত পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375066 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৩৯ পমা: আক্তার পিারসন আ: িত্তার লস্কার পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374919 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪০ ভ া: মুেনফক ন য়া ভ া: হাস ত আলী ন য়া পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৯৫৬১২১৬৮৯৭ ১৭৫৮০১৯৩১৩ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬৪১ আবু সাইদ পবশ্বাস আ: সত্তার পবশ্বাস পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573379998 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪২ িাপচ রানী সরকার সন্যাপস সরকার মপিলা কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573373963 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪৩ পমা: খুরপশদ আলম পমলন মৃত  আক্কাস আলী পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573379825 01759-344318 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪৪ িলাশ কুমার শ্রীদাম পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374421 01917718518 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪৫ ভ া: আব্দুল লনতফ খাি ভ া: জুল ত আলী খাি পুরুষ কৃষক খা ািপাড়া ৫ শ্রীরকাল ৫.৫৯১৫৭E+১২ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬৪৬ র্পল রানী পবশ্বাস পনিার পবশ্বাস মপিলা কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374318 01771-738301 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪৭ পমা: দুলাল পশখ মৃত আ: গপন পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573375257 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪৮ পমা: পলটন পময়া িাপববুর রিমান পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573372573 01915-833628 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৪৯ ররমশ চন্দ্র পশকদার মৃত কুমাররশ চন্দ্র পুরুষ কৃষক খামারিাড় ৫ শ্রীরকাল 5519573374407 01715-368431 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৫০ জপমর খান আকবর খান পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573442258 01946-590688 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫১ পমা: িপরদ কাজী নাপজত কাজী পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368424 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫২  রমা: কাজী মপজদ উল িক মৃত কাজী অপিদ পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573378401 01939-682413 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫৩ জহুর পমাল্যা মৃত আরবদ পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573378566 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫৪ পমািা: জারমলা পবগ খান নবাবুল ইসলাম মপিলা কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573378550 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮



৬৬৫৫ সপিজুল ইসলাম মৃত ইয়াদ আলী পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573371735 01954-641526 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫৬ করমলা পবগম িাপিজার সদ ডার মপিলা কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573368574 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫৭ পমা: মপতয়ার রিমান আ: খারলক পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573366402 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫৮ পমািা:ময়না পবগম নজরুল পমাল্যা মপিলা কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573441712 01947-629713 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৫৯ আ: কুদ্দুস খন্দকার পকিমত খন্দকার পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 55195735425122 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৬০ পমাতািার পমাল্যা আ: গফুর পমাল্যা পুরুষ কৃষক রামনগর-২ ২ শ্রীরকাল 5519573373238 01944-980108 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৬৬১ পমািা: নুরপিয়াতুন িন্দুল পশখ মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল ৫৫১৯৫৭৩৩৭ ১৯৪৪ আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬২ পলটন আলী পশখ পগালাম আকবব পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371733 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৩ নািার পবগম পমা: পমরির পশখ মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372426 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৪ িাসান পমাল্যা ওয়ারজদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372356 01915-832704 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৫ মাসুদ পবশ্বাস আব্দুল বাপরক পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372517 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৬ িারতম   পবগম মৃত আব্দুল গপন মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371629 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৭ নারয়ব আলী িরমাল পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372423 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৮ আলম পমাল্যা আতাউর রিমান পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372451 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৬৯ পবটন পশখ মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371769 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭০ পনকবার পিারসন মকবুল  পিারসন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573375244 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭১ বাবর আলী পশখ পমা: পগালাম আকবর পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371729 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭২ সালমা আক্তার িজলু মপিলা গৃপিনী পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372341 01918-929323 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৩ িাপলমা িপকর িরমান িপকর মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372457 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৪ জপসম মৃিা পমা: সাপিদুল পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 19915519573000200 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৫ সারিব আলী িরমান িপকর পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372469 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৬ সতয়ব আলী মপতয়ার রিমান পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371728 01757-254912 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৭ আরবদা খাতুন বপদয়ার রিমান মপিলা গৃপিনী পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371727 01919-466110 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৮ আরমপররকান পশখ মৃত আলিাত পমখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372525 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৭৯ আতর পশখ কাওসার আলী পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573375243 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৬৮০ পলটন  পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371778 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮১ পমা: সারিব আলী পরয়াজ উপিন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573000001 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮২ পমা: আিাদ  পমাল্যা মৃত মকরিদ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573373714 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮৩ মঞ্জু  পবগম িান্নু  পমাল্যা মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372138 01794948121 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮৪ ভ া: হারুি ভ াল্যা ইনিস ভ াল্যা পুরুষ কৃষক পূব েশ্রীরকাল ৪  শ্রীরকাল ৬৮৭২৪৮৮৬৪৫ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬৮৫ পশমুল পমাল্যা ইউনুস  আলী পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371940 01845413593 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮৬ কারদর পশখ মৃত কপমরউপিন পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372302 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮৭ পমরাজ পমাল্যা আব্দুর রাজ্জাক পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573370089 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮৮ পমািা: পরজয়া পবগম মৃত আলী আিরেদ মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371648 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৮৯ শািাব উপিন মৃত শপিউপিন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371732 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯০ সাঈদ িাসান পময়া পমাসরলম উপিন পময়া পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573375464 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯১ শপরফুল ইসলাম পমরির পমখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372496 01883875633 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯২ আিজাল পশখ কপিল উপিনুড়ড় পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372136 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯৩ পমা: চন্নু পমাল্যা মন্তাজ পমাল্যা পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372187 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯৪ পমা: নবুয়াত পশখ পগালাম আকবর পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372502 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯৫ এনামুল িক মৃত ইনিার পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372407 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯৬ কারিদ পশখ মৃত নারজর পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372470 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯৭ ভ াছা: কানহনুি ইবাদত ভেখ িািী গৃনহিী পূব েশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল ৯১২২৪১৯৯৪৯ ৮৫১৫০০৩৮৯ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৬৯৮ আয়বু পিারসন িরমাল  িপকর পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372419 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৬৯৯ ইব্রাপিম কাওিার আলী পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 19945519573000100 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০০ সাবুয়ত আলী পগালাম আকবর পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371735 01934251296 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০১ সনিারজ্জল পশখ মৃত পগালাম রসুল পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372182 01925-590299 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০২ জারমলা পবগম পমািারজ্জল পশখ মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372180 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০৩ শপরফুল মুন্সী মৃত কুদ্দুস পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372301 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০৪ ইসরাইল মন্ডল িপববর পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372310 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০৫ সারজদা পবগম রপিকুল  ইসলাম মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 269481097811 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০৬ িপবরন পনসা পমা: পমরির পশখ মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372427 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০৭ আকরাম পিারসন মকবুল পিারসন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372468 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭০৮ আজাদ পমাল্যা ইন্তাজ আলী পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল   ৫৫১৯৫৭৩৩৭২০৪২ আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০



৬৭০৯ রারবয়া পবগম আ: রপশদ মপিলা গৃপিনী পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372119 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১০ সু ি ইসলা ভ া: দাউদ আলী  ন্ডল পুরুষ কৃষক পূব েশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল ৫৫৪৯৫১৬৫৮০ ১৯৯৪৬৮৮৯১৫ আবু আিসাি আো ১৭১৬০৭১৩০০

৬৭১১ আবু সাইদ পমাল্যা মৃত িটিক পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372038 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১২ পমা: সুমন পশখ পসিীক পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371760 01964-101775 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৩ জািানারা পবগম আকবর পমাল্যা মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 550065372225 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৪ যমুনা পবগম পজল্লু রিমান মপিলা গৃপিনী পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372134 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৫ জপসম উপিন মন্ডল আবু বক্কার মন্ডল পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371862 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৬ পমা: চুন্নু  পশখ পমা: আরনায়ার পিারসন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372488 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৭ পসািরাব পিারসন পরয়াজ উপিন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371705 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৮ আলী িায়দার মৃত পরয়াজ উপিন পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 55195733748123 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭১৯ পমািা: চায়না পবগম পমা: আরমান পশখ মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371697 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২০ ইকামত পশখ শপিউিীন পশখ পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371699 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২১ খয়বার পিারসন মকবুল পিারসন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371764 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২২ িারতমা পবগম পসপিক পিারসন মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371645 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২৩ আিাদুজ্জামান আপদল উপিন পুরুষ কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372034 01708-626450 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২৪ পসমা পবগম বপদয়ার মন্ডল মপিলা গৃপিনী পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573372105 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২৫ সম্পা পবগম রারশদুল ইসলাম মপিলা কৃষক পূব ডশ্রীরকাল ৪ শ্রীরকাল 5519573371651 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭২৬ পমা: নজরুল ইসলাম মকরিদ আলী পুরুষ কৃষক পিানগািা-৭ ৭ শ্রীরকাল 5519573377921 ভখান্দ আবু ভসারহল ০১৭৯৯-০৫১২৮৪

৬৭২৭ পমািা: সপখনা পবগম ইউনুচ পমাল্যা মপিলা কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367165 01941-948339 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৭২৮ সাথী পবগম রারশদ পবশ্বাস মপিলা কৃষক পখািডরহুয়া-১ ১ শ্রীরকাল 5519573367140 01830-677145 ো সুনিি ফনকি ০১৭১৩-৯০৭২১৮

৬৭২৯ শপরফুল পমাল্যা ইজািার পমাল্যা পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573375778 01914718116 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭৩০ পানিজাত অ ল অনজত কু াি নব: পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ২৩৭২৪২৪৬৭৭ ১৯১৫৭২৩৫২৪ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৬৭৩১ ভ া: টুইল ন য়া একা ত আলী ন য়া পুরুষ কৃষক টুনপপাড়া ৬ শ্রীরকাল ১.৯৮২৫৫E+১৬ ১৮৮৫৭১৫৩৮৩ ভখা: আবু ভসারহল ১৭৯৯০৫১২৮৪

৬৭৩২ আনারুল খান পসরাজ খান পুরুষ কৃষক টুপিিাড়া-৬ ৬ শ্রীরকাল 5519573376893 আবু আিসাি আো ০১৭১৬-০৭১৩০০

৬৭৩৩ পমা: আব্দুল মপতন িাপিজার রিমান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 617278007137 01921-571875 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৩৪ পমা: পসারিল মৃিা পমা: ইসলাম মৃিা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 551958438207 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৩৫ পজয়া পশখ মৃত পমান্তাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584342003 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৩৬ পমা: শুকুর আলী পমা: আপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381907 01920-193454 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৩৭ সপরফুল ইসলাম পগালাম নবী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000132 01929-657758 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৩৮ আপমরুল পমািা মৃত শমরসর পমািা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5515774254499 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৩৯ পমাতারলব পমািা মৃত জুলমত পমািা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382197 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪০ নবীরন পনিা মৃত মসরলম পমািা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382341 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪১ পসপিক পশখ মৃত মান্নান পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443826 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৭৪২ পমা: পসপিক পশখ পমা: গপর্ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405072 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৩ পমা: দুলাল পবশ্বাস মৃত আজািার আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382497 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৪ সুিল পবশ্বাস সুকুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382536 01914-873183 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৫ পমা:ইপিস আপল পব: মৃত আজািার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382501 01722-652171 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৬ পমা: আশরাফুল পব: মৃত আজািার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382498 01722-652179 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৭ পমা: তাপরকুল ইস: পমা: আবুল পিারসন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000064 01944-949260 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৮ পমা: বাবু পময়া পমা: মারলক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382228 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৪৯ রপিকুল ইসলাম মৃত িাপববুর রিমান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000015 01752-183358 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫০ আনল হাসাি ভ াল্যা সা রছল ভ াল্যা পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ১ শ্রীপুি ৯১৩৭৪৫১৩৯০ 1928468255 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫১ জািানারা পবগম পমা: কারশম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 55195284382249 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫২ শাপিদা পবগম মৃত িপজর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382401 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৩ পমা: িারয়ম পশখ মুত আ:সামাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405082 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৪ ভ াছািঃ রুপালী ভবগ ভ ািঃ ইিছাি আলী ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি শ্রীপুি ১ শ্রীপুি ৭৩২২০১৭৪৪৮ 1968158952 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৫ পমা: আসরাফুল ইস: মৃত আপজজ পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382300 01945-928404 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৬ পমা: ইনিার আলী মৃত পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382334 01916-186084 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৭ পমা: আয়ুব মৃিা মৃত িপকর মামুদ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382008 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৮ মািাবুবুর রিমান মৃত িারতম পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382379 01811-798472 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৫৯ আবু বক্কার পশখ মৃত পমান্তাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382000 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬০ পমা: িপববর রিমান মৃত সামাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382064 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬১ শািাজািান মৃিা পমা: মারিম আপল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584540947 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬২ পমা: সািাম পমাল্যা আবুলকারশম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000124 01982-453726 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৩ পমা: আ: মারজদ মৃতমািাতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519573378405 01627-484801 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৪ পমা: জামাল পশখ পমা: আপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381914 01784-183237 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৫ রপিমা পবগম মৃত কারশম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382413 01931-262248 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৬ পমািা: িরবদা পবগম পমা: আরবদ আলী মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584673685 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৭ পমা: আিাদ পশখ পমা: আরলব উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382084 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৮ পমা: আবু সাইদ মৃত িানার উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405069 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৬৯ আ: আউয়াল পমা: আরব পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 2617294946167 01914-700905 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭০ পমা: তহুর পশখ মৃত িানার উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405068 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭১ পমা: জহুর পশখ মৃত িালার উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382140 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭২ মরনায়ারা পবগম আবুল িাওলাদার মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382015 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭৩ ভ ািঃ হাসাি ভেখ ভ ািঃ আবুল ভহারসি পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ১ শ্রীপুি ৫৫১৯৫৮৪৪৪৩৮৯৮ 1967584578 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৭৭৪ রাপশদুল ইসলাম পমা: কালু পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000125 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭৫ পমা: কালু পশখ মৃত পমান্তাজ পসখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382002 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭৬ মপনরুল আলী পব: মৃত ইজািার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382516 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭৭ আরনায়ার আলী পব: মৃত মুজািার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382486 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭৮ পমা: ইসারত পবশ্বাস মৃত বাদল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382456 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৭৯ বাসুরদব দাস পভালা দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382716 01925-430821 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮০ পমা: নজরুল পশখ পমা:মপজবর রিমান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382875 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮১ স্বিন পবশ্বাস বাদল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382566 01719-630641 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮২ পমা: িারদক আলী পমা: আব্দুল পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381978 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৩ পমা: আয়ুব আলী আমানত পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000308 01920-795378 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৪ আপরনা পবগম পমা: জপলল পব: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382239 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৫ আলাউপিন পশখ মৃত আপমর পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382690 01710-612681 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৬ সাখাওয়াৎ পমাল্যা মৃত িব্দার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382685 01764-504510 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৭ সুপিয়া পবগম পসরকন্দার আলী মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381992 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৮ পমািা: আঞ্জুমান মকরিদ পব: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382449 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৮৯ পরনপজনা পবগম পমা: গনরজর আলী মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382096 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯০ পমা: পমরিদী িাসান পসািরাব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382218 01922-613207 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯১ পসরকন আলী পব: মৃত ইনাতুল্য পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584673584 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯২ উত্তম কুমার মৃত মঙ্গল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000002 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৩ আপজজুল ইসলাম আপজজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381858 01982-877685 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৪ অরপবন্দু পবশ্বাস অপনল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382561 01709-609345 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৫ সুজন কুমার পবশ্বাস পনম ডল কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382727 01925-061541 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৬ পদরনশ চন্দ্র পবশ্বাস মৃত পক্ষত্র মিন দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382462 01791-138095 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৭ মীর আকরিদ আলী মৃত গরন্জজর আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381974 01764-504688 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৮ পমা: রিমত পশখ মৃত গপন পসখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382050 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৭৯৯ পনজাম খন্দকার মৃত পকয়ামত খন্দ: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382640 01925-367036 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০০ শপরফুল ইসলাম মৃত ওিাব পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584383729 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০১ মুশপিকুর রপিম মৃত: আ: রপিম পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382582 01718-400430 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০২ পমা: শাপিনুর পশখ পমা: কারশম আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382393 01954-152140 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০৩ পমা: মনরজর আলী মৃত: আ: িাপমদ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443465 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০৪ রঘু নাথ পবশ্বাস মৃত: িারান পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382542 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০৫ পখাকন িাল কালী িদ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382550 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৮০৬ পমা: আলাই মন্ডল পমা: সত্তার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382453 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০৭ মলপতিা পবগম পমা: মারিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382470 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০৮ পমািা: িাপখ পবগম পমা: চাদালী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381949 01993-108380 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮০৯ আরমনা পবগম পমা: ইয়াকুি পশখ মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382014 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১০ পগালাপি পবগম আ: রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382070 01954-380721 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১১ অমর পবম্বাস মৃত: সুবল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443491 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১২ পমা: রাজ্জাক পবশ্বাস পমা: পরাস্তম আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443497 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৩ নজরুল ইসলাম পরাস্তম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382475 01934-540217 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৪ পমা: িামছুল পবশ্বাস পরাস্তম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382477 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৫ প্র াতী িাণী নবশ্বাস পুনলিা নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি শ্রীপুি ১ শ্রীপুি ৫৯৭১৯১০৯৪৭ 1404577174 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৬ পমা: বাবুল পশখ পমা: কুরবান আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382595 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৭ শাপিন পবশ্বাস পমা: পসরকন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382203 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৮ কারয়ম আলী পব: মৃত: ইনাতূল্য পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382697 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮১৯ পমা: টুকুল পবশ্বাস পমা মুকুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382699 01990-702690 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২০ পমা: ওপিদুল পবশ্বাস পমা: গকুন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382711 01925-442506 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২১ পমা: মুকুল পবশ্বাস মৃত: পজনাতূল্য পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382737 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২২ পমা: পমন্টু পবশ্বাস পমা: গকুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382739 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৩ শাজািান আলী পব: মৃত পমাজািার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382493 01775-736289 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৪ ভ াছািঃ হান দা ভবগ ভ ািঃ কুদ্দুস  ন্ডল  নহলা নদি  জুি শ্রীপুি ১ শ্রীপুি ৬৪২১৯০২০৮৮ 1993108314 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৫ পমা: নূর পবশ্বাস পমা: পসরকন্দ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000007 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৬ পমা: রপিক খান মৃত: পতরিম খান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382658 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৭ আপকদুল পবশ্বাস মৃত পমাজািার আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382480 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৮ করমালা মুত িপরিদ মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382742 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮২৯ পদরনাবন্ধু পবশ্বাস অপনল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382564 01950-405721 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩০ সঙ্জয় পবশ্বাস সরন্তাষ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382518 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩১ সরন্তাস কুমার পবশ্বাস মৃত: ভরত কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382522 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩২ জািাঙ্গীর পবশ্বাস পমাবারক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381966 01925-367028 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩৩ ভ াছািঃ সুনখ ভবগ  ারলক ভেখ  নহলা নদি  জুি শ্রীপুি ১ শ্রীপুি ৫০৭১৯৮৩২৬৫ 1918718438 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩৪ আলমগীর পবশ্বাস পমআবারক আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381936 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩৫ মীর মপনরুর ইস: মীর মকরিদ আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381919 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩৬ িাপসনা পবগম পমা: উপজর পশক মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381982 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৮৩৭ পমা: বাবুল পশখ মৃত: বুদাই পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382077 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩৮ পমা: নাপির পশখ পমা: পিপিক পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443466 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৩৯ পমা: র্াবলু পমাল্যা আ: জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382037 01911-736171 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪০ পমা: নুরু পমাল্যা পগা: পমাস্তিা পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000064 01778-383469 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪১ পমা: িারুন খা পমা: পসপিক খা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405081 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪২ পমা: ইসলাম মৃিা মৃত: িপকর মামুস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382051 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৩ বািারুর ইসলাম মৃত: ওিাব পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443470 01753-433281 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৪ জরবদ আলী পশখ মৃত: গপর্ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382056 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৫ পমা: তুষার পশখ পমা: জরবদ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382019 01775-627343 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৬ শপরফুল ইসলান পমা: শপিক উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382515 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৭ শুকুর আলী পমাল্যা মৃত তারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382060 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৮ আশরাফুল ইসলাম মৃত: আত্স্ত্স্ি পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382227 01748-986820 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৪৯ পমা: িবুর মৃত: িারকন আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381454 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫০ সুকুমার পবশ্বাস মৃত: িপররভালা পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382528 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫১ পনিাল িাল কালীিদ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382551 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫২ মপনরুর ইসলাম উপজর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405094 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৩ পব: আ: পমাতারলব মৃত: ইব্রাতূল্যা পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381397 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৪ পমা: পসারাি পিারসন পমা: আব্দুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381977 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৫ পসারাি পমাল্যা আমানত পমাা্ল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443469 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৬ পমা: কামরুর িাসান পমা: মুনছুর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382294 01937-209138 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৭ পমা: আওয়াল পমা: পমাবারক আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381937 01917-979759 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৮ পমা: রুকমান পশখ মৃত: গপন পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381988 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৫৯ মরয়ন উপিন পবশ্বাস পমা: মারলক পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382267 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬০ পসামা পবগম মৃত: আপতয়ার রি: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382391 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬১ শাবানা পবগম নাপজরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381469 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬২ পনছুব আলী পময়া মৃত: িারকন পময়া পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382375 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬৩ আনিার আলী পব: পমা: রারিন  পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382214 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬৪ পমা: মুনছূর আলী মৃত:পগালাম রিমান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382293 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬৫ পমা:আয়ুব আলী পব: মৃত: বানু পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382332 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬৬ শপরফুল ইসলাম মৃত: শমরসর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382656 01735-788556 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬৭ পমা: তারির পমল্যা মকবুল পিা: পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382278 01934-415066 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৮৬৮ পমাস্তািা পমাল্যা মৃত: পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382338 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৬৯ পমা: ইমান আলী মৃত: মািাতাি পবশ্বাব পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382221 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭০ নজরুল ইসলাম আবু তারলব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382403 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭১ জাপকর পিারসন পব: মৃত:িরবদ আলী পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381931 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭২ পমা: শপরফুল পবশ্বাস আবু তারলব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382254 01918-592276 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৩ কাপমরুল িাসান মৃত: িারকন পময়া পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 331306089995 01985-314538 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৪ পমা: জাপকর পমাল্যা পগালাম নবী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382373 01920-876636 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৫ পমা:পমািারজ্জল মৃতরমা: রমজান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000072 01943-197822 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৬ আবু বক্কার পসপিক মৃত পগালাম রিমান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382291 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৭ পমা: কুদ্দুস খা পমা: আিালত খা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382128 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৮ পসরাজুল ইসলাম মৃতআরতায়ার আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405092 01730-823243 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৭৯ পমা: কারয়ম আলী মৃত: পমান্তাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382075 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮০ আমজাদ পিারসন মৃত: করবদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382397 01927-274892 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮১ আব্দুল: িাই পবশ্বাস মৃত:আ: িাপকম পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 2617294937007 01727-940787 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮২ তাইরজল পবশ্বাস মৃত: রমজান পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443467 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৩ পমা: পলাকমান পশখ মৃত: আমজাদ পমখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443461 01920-923864 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৪ আপবর আলী িারসম আলী পমাল্য পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382347 01731-476842 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৫ পমা: িামরসল মন্ডল মৃত: িাচু মন্ডল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381933 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৬ এনামুল পবশ্বাস িাপিজুর রিমান পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382340 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৭ নারয়ব আলী পশখ মৃত:মপনর উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382012 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৮ পমরাজুর ইসরাম আব্দুর সত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584382193 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৮৯ অপনল চন্দ্র মন্ডল মৃত দুগ ডাচরর্ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381609 01775-735514 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯০ অবনী চক্রবপতড মৃত বংরকশ চকডবপতড মপিলা গৃপিনী চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381730 01715-298039 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯১ পদ্বরজন নাথ মন্ডল যপতন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381614 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯২ সসয়দ আলী আজগর পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443435 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯৩ পমা: উজ্জল পশখ রজব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000038 01743-682264 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯৪ পমা: জাপমরুল ইস: পগয়াস উইিন ইব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000003 01963-258264 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯৫ আরািন চন্দ্র পনতযরগািাল রায় পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381556 01946-541204 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯৬ পপ্রম কুমার রায় মৃত পতরুিদ রায় পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381828 01746-491934 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯৭ শ্রীকান্ত বালা মৃত শরৎ চন্দ্র বালা মপিলা গৃপিনী চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381834 01754-541874 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৮৯৮ কুমাররশ মন্ডল মৃত পজরতন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381673 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৮৯৯ সচতন্য পব: পিমন্ত পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381675 01785-013398 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০০ জনক কুমার মন্ডল শ্রামচরর্ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381588 01942-277497 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০১ পবপুল পবশ্বাস মৃত বরুন চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০২ ভারত কুমার মন্ডল মৃত িপরিদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381681 01738-493077 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৩ পনমাই পব: শ্রঅমরুি পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381752 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৪ কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল মৃত বাপশরাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443485 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৫ সাগর পবশ্বাস মৃত বুিশ্বর পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443438 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৬ তাপসী িায় অতুল িায়  নহলা নদি  জুি চি হনিন্দী ১ শ্রীপুি ৭৮০৬১৮২১৪৮ 1929599171 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৭ সরপজত মন্ডল মৃত নীলকান্ত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443479 01860-216328 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৮ িটিক চন্দ্র পব: বুিশ্বর পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381821 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯০৯ সঞ্জত কুমার মন্ডল মৃত তুি  মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381729 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১০ পনমাই চন্দ্র মন্ডল মৃত তুি  মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381728 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১১ পদপলি পব: বুিশ্বর পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381745 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১২ মরনাপজত পব: মৃত পদনবন্ধু পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381723 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৩ রাজা রাম পব: মৃত সুশীল পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405189 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৪ পমল্টন পব: মৃত সুবাস পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000012 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৫ ঞ্জারনন্দ্রনাথ মন্ডল মৃত সুশীল পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381744 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৬ অরশাক পব: মৃত অরপবন্দু পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381662 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৭ পবনয় চন্দ্র রায় মৃত িঞ্চানন রায় পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381560 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৮ রসময় মন্ডল সপখচরন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381648 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯১৯ পমন্টু রায় পগাপবন্দ রায় পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381734 01755-410064 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২০ শ্রীকান্ত লস্কর মৃত মনমথ লস্কর পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381597 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২১ সুশান্ত লস্কর মৃত মম্নথ লস্কর পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381610 01952-486627 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২২ চঞ্চল পবশ্বাস সচতন্য পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381747 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৩ পনপির পব: মৃত যুরগাল পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381731 0185-2051167 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৪ জ্ঞারনন্দ্র নাথ মন্ডল মৃত ব্রজবাসী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381758 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৫ িপররতাষ পবশ্বাস মৃত কাপলিদ পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381786 01763-646598 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৬ পবজয় চন্দ্র লস্কর মৃত মম্নথ লস্কর পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381611 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৭ সুরকশ চন্দ্র পিরা লাল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000276 01757-367854 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৮ তািস পব: পবশ্বরঞ্জন পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443904 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯২৯ পবমল পব: মৃত অির চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381797 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩০ গরনশ চন্দ্র পব: মৃত অির চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381808 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩১ যুপিপষ্ঠর পব: মৃত িনভূষন পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405213 01706-546940 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৯৩২ পবপুল মন্ডল পবররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381796 01798-135207 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৩ সবুজ কুমার বালা মরনারঞ্জন কুমার পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000077 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৪ মুক্ত রঞ্জন বালা মরনারঞ্জন কুমার মপিলা গৃপিনী চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584405198 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৫ সনন্দপ কু াি নবশ্বাস েোঙ্ক ভেখি নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি চি হনিন্দী ১ শ্রীপুি ৪১৭২০০১৫৯৮ 1777428108 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৬ পকৌপশক পব: সচতন্য পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000131 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৭ সুবাস পব: মৃত কাপতডক পব: পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443901 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৮ স্বিন কুমার মন্ডল শাপন্ত রাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381567 01992-520136 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৩৯ পমািা: পরনু খাতুন পমা: িজলুল পব: মপিলা পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584443431 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪০ সািন চন্দ্র মন্ডল মৃত িঞ্চানন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর-শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584381603 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪১ পবমল কুমার কুন্ডু রনপজত কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383069 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪২ পমা: রপকব পময়া পমা: রপবউল পময়া পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000013 01949-316717 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৩ ঝন্টু পব: পগািাল পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383368 01771-740574 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৪ রঘু নাথ পব: পগািাল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383371 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৫ পদপলি কুমার সরকার দুলাল চন্দ্র সরকার পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383419 01912-109807 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৬ পলপু ইস: পমা: আক্কাস আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383458 01712-993292 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৭ পমা: আক্তার পব: মৃত জব্বার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383274 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৮ মমতা পবগম ঈমার্ আলী মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383752 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৪৯ পগািাল িাল মৃত: বসুরদব িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383384 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫০ সুশান্ত িাল ব্রজ পগািার িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195844085181 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫১ পমা: আবুল মৃত পমরির পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000001 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫২ ভ ািঃ আহাদ আলী ভ ািঃ ভ াকরছদ আলী পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি ৩২৫৩৮৯০৮০৪ 1911354343 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৩ অমর চন্দ্র দাস মৃগ পগাকুল দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382933 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৪ নুরুল ইসলাম মৃত পিপকর আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383451 01685-022930 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৫ ভ ািঃ মুিাদ নবশ্বাস ভ ািঃ আকিা  নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 9121943972 1798743226 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৬ পমা: আক্কাচ আলী মৃত জব্বার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383276 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৭ পমা: মগরব আলী পব: মৃত িজর আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383287 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৮ পমা: িত্তার পব: মৃত জব্বার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383474 01792-359463 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৫৯ আকা ত ভ াল্লা আকবি ভ াল্লা পুরুষ নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 5972032766 1950799412 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬০ িপমর পিারসন মৃত আলীমপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383447 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬১ পমা: আকবর আলী পমা: আক্কাস আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383278 01717-996938 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬২ পমা: মনা পব: মৃত ররস্তাম পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383343 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬৩ আ: আওয়াল িপকর আলী পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 2627205622790 01772-657152 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬৪ পমা: শাপিন পব: মৃত পিপকর আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383459 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৯৬৫ জািানারা মৃত আ: রপিম পব: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383461 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬৬ পমা: পবশারত পব: মৃত ররস্তাম পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383466 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬৭ সুপিয়া পবগম পচপনরুিন পমািা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383431 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬৮ পমা: সারিব আরী কুদ্দুচ পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383226 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৬৯ আবু বক্কার পব: মৃত জব্বার পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195843843332 01923-540244 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭০ জুপল পবগম ওয়াপসম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383467 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭১ সুজন কুমার মন্ডল শ্যামল কুমার চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383331 01917-115611 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭২ পদপু িাল পবশ্বনাথ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383485 01723-950226 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৩ পবষ্ণু কুমার িাল মৃত মরিন্দ্র নাথ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383445 01790-016696 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৪ ভ াসািঃ ভফিরদৌসী ভ ািঃ ভখািরেদ আল  নহলা নদি  জুি শ্রীপুি ২ cal 2.61724E+12 1788666183 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৫ পমািা: আসমা পমা: কারয়ম পব: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383768 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৬ পমা: রমজান পব: মৃত িজর আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383290 01957-852158 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৭ োনহদা ভবগ  াসু  আলী পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 197055195840000১২ 1829745241 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৮ লৎির রিমান মৃদ িপকর আিরমদ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383383 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৭৯ পমা: রপিকুল ইসলাম মৃত লালু পময়া পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383356 01937-731119 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮০ ভ ািঃ বাদো ভ াল্লা আব্দুল গনি ভ াল্লা পুরুষ নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 9121894852 1905967811 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮১ ভ ািঃ আব্দুল  ান্নাি ভ ািঃ তারহি নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি ৫৯৭২০৩০২৪০ 1759595985 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮২ অজয় কুমার িাল অপনল চন্দ্র িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383490 01766-847875 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৩ পমািা: শািানাজ পবগম আজাদ পিা: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383197 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৪ সঞ্জয় কুন্ডু মৃত সুিীর কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383060 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৫ পমা: আপনচ পব: আবুল পিারসন পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383722 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৬ আন্না পবগম পমা: আশরাফুল মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584388396 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৭ অমর কুমার অিীকারী মৃত অজীত কুমার পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 2220308010710080 01912-455885 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৮ ভ াছািঃ সুনফয়া ভবগ িবাব আলী ন য়া  নহলা নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 7321907375 1405208975 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৮৯ উজ্জল কু াি পাল নি াই চাঁদ পাল পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি ৭৩২১৯০৯০৩৩ 1733312514 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯০ কানতেক কু াি কুন্ডু নজরতন্দ্র িাথ কুন্ডু পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 4622036855 1756828018 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯১ সুপচত্রা রানী শচীন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383805 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯২ অন য় কানন্ত অনধকািী অনজত কু াি অনধকািী পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 7321961802 1834302430 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯৩ সিনজত কু াি নবশ্বাস িরিন্দ্রিাথ নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 3271934964 1762720268 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯৪ পকি অপিকারী পনমাই অপিকারী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383302 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯৫ পমা: িামাদ পময়া মৃত পিিক পময়া পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383759 01927-488525 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯৬ সুভাস পব: মৃত মাখন পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383428 বাবুল ভিজা 01736-068948



৬৯৯৭ মঞ্জুরী পব: মৃত রতন পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383396 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯৮ বাসুরদব চক্রবপতড সুপির চক্রবপতড পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383862 বাবুল ভিজা 01736-068948

৬৯৯৯ সাগর পব: মৃত জাপকর পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195840000014 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০০ কানাই দাস মৃত রািা চন্দ্র পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382822 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০১ পজরতন দাস মৃত পগাকুল দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382909 01938-138045 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০২ পমািা: ইয়াসপমন পমা: আকামত পমাল্যা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000081 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৩ িালাম মন্ডল মৃত এরলম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000293 01926-125125 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৪ পমা: িাসান পব: পমা: মান্নান পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000004 01777-257092 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৫ শ্রী গুরু কু াি দাস আলতা িািী দাস পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 8221948709 1746279979 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৬ অরুি কু াি দাে িবীন্দ্রিাথ দাে পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি ৭৭৭২৫৬৭২৭২ 1726917754 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৭ পিরু কুমার দাস পবমল দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382961 01952-306217 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৮ পগাপবন্দ্র দাস কাপশনাথ দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382765 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০০৯ পরিন দাস মৃত িপনন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382754 01713-020610 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১০ অপচন্ত দাস নরগন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382763 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১১ পভাজনা রানী সনপজত কুমার দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000087 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১২ শ্যা ল কু াি দাস ভকা ল চন্দ্র দাস পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি ৬৪৫২৫৪৩৫৯৫ 1931370975 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৩ অপির কুমার দাস মৃত কাপলিদ দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382871 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৪ সুপির চন্দ্র দাস মৃত কাপলিদ দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382419 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৫ নীপখল কুমার দাস মৃত পদরবন দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382951 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৬ সুপজৎকুমার দাস জয় পগািাল চন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382947 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৭ সরপজত কুমার দাস পবমল চন্দ্র দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195840000052 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৮ পজরতন চন্দ্র দাস মৃত রারজন্দ্র নাথ দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382824 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০১৯ অরশাক কুমার দাস মপনপন্দর দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382956 01946-414322 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২০ শ্রীবাস চন্দ্র দাস মৃত পদরবন দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382465 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২১ সুমন দাস িপরমল দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382911 01922-404026 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২২ িরগন্দ্র িাথ দাস ভকদাি িাথ দাস পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 9121893037 1902805414 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৩ সুনজৎ দাস নিতয ভগাপাল দাস পুরুষ নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 1471928398 1929874793 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৪ সুিা রানী মৃত বাদল দাস মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382780 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৫ সুপনল দাস মৃত শ্রীকান্ত দাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382776 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৬ পমনপত দাস মৃত কুমার দাস মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382949 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৭  ায়া ভ ৌন ক িারজন্দ্র িাথ ভ ৌন ক  নহলা নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 1010975660 1720587766 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৮ সওম অপিকারী মৃত অপনল অপিকারী পুরুষ পদনমজুর ওশ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383318 01710-749660 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০২৯ ররমশ চন্দ্র পবশ্বাস রপবন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584388442 বাবুল ভিজা 01736-068948



৭০৩০ ভ ািঃ ই াি আলী ভ াল্লা নবলাত আলী ভ াল্লা পুরুষ নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 5071928336 1791092935 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩১ শাওন পমাল্যা পমা: সারিব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195840000007 01952-304875 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩২ সসয়দ নুরুন্নবী পরজভী মৃত সসয়দ মািফুজুর পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383834 01782-143855 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৩ পগািাল কুমার িাল কাপতডক িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383150 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৪ পনিাল কুমার িাল কাপতডক িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383152 01748-974603 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৫ অপসত িাল মৃত আদ্যনাথ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383112 01930-779267 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৬ পনপখল কুমার িাল মৃত কাপলিদ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383844 01934-036456 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৭ পবষ্ণু িদ পবশ্বাস পগারািদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383845 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৮ পমা: পরাকন মপিক তকব্বর মপল্রক পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195840000014 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৩৯ পমা: আপনচ পমাল্যা পমা: িরবদ আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584441247 01985-962149 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪০ পমা: পিররাজরশখ িরবদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584441251 01917-979780 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪১ সুপনল কুমার পবশ্বাস সুপির কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383810 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪২ সপবতা রানী পবনু িদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383779 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৩ সম্ভ নাথ সরকার মৃত নররওন সরকার পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383813 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৪ মপন কুমার পবশ্বাস মৃত কাপলির পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383833 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৫ সুপনল পবশ্বাস মৃত পভালানাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383808 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৬ সািন কুমার পবশ্বাস পনিাল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383847 01917-979780 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৭ পমািা: পিনা খাতুন মৃত আনচার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 55195840000011 01760-068639 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৮ উত্তম িাল সগার চন্দ্র িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383413 01716-244616 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৪৯ স্পিন কুমার িাল মৃত প্রমনাথ িাল পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383007 01736-555475 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫০ পমা: মপশউর রিমান মৃত দররবশ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383670 01822-814627 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫১ জরবদা খাতুি ভ ািঃ আয়ুব আলী ভেখ  নহলা নদি  জুি হনিন্দী ২ শ্রীপুি 4171885504 1866364694 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫২ তপরকুল ইসলাম মৃত জহুর পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383705 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৩ পমা: ওপিদুল ইসরাম পমা: আরকর আলী পব: পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383380 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৪ পমা: পগালাম মওলা মৃত আ: কপরম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383518 01954-641562 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৫ সসয়দ বজলুর রিমান মৃতসসয়দ আিাদ আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584443323 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৬ পমা: সুবািান মপিক তরকাব্বর মপিক পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584000146 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৭ পমা: বাপরক পমাল্যা মৃত মকবুল পময়া পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383660 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৮ পমা: আব্দুর রাজ্জাক পমা: শািাদত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584443624 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৫৯ সালমা িানজাব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383700 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬০ পমা: নারয়ব আলী পশখ মৃত থুয়াজ উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382836 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬১ পমা: পরিন পশখ পমা: গফুর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383701 01767-875358 বাবুল ভিজা 01736-068948



৭০৬২ পমা: আয়ুব আলী পব: মৃত থুয়াজ উপিন পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584382817 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৩ বপব পবগম আকামত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584443619 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৪ সািানাজ িারপভন জামাল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ২ শ্রীপুি 5519584383436 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৫ ভিারকয়া খাতুি কনি  ভেখ  নহলা নদি  জুি শ্রীপুি ২ শ্রীপুি 6421943728 1932601331 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৬ ভ ািঃ ভসারহল ভ াল্যা আকা ত ভ াল্যা পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৩৭৫১৪০৪৯৫৯ 1946515374 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৭ সপি পশখ কদম আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384005 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৮ বুলু পবপব মৃত িরবদ পমািা মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383934 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৬৯ পমা: পমজানুর রিমান পমা: পমাকারিি পিা: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000303 আরখরুজ্জা াি 01736-068948

৭০৭০ পমা: বকুল পমািা আ: রপিম পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383929 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭১ পমা: ইন্তাজ পমািা মৃত সসয়দ আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384615 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭২ পমা: আপলয়ার রিমান পমরির পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384641 01736-945183 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৩ আলম পসখ মৃত পতায়াজ উপিন পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000006 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৪ পমা: ইপিস পশখ তুিান পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384539 01778-978407 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৫ পমজানুর রিমান ইসমাইল খন্দকার পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383956 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৬ ভ ািঃ  াহাবুি আল  বাবলু ভ ািঃ নছনিক সিোি পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৪১৫১৬৬৫৬৪৫ 1710036590 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৭ ররমন্দ্রনাথ পব: মৃত ররকশ পব: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384001 01710-036590 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৮ পমা: মুকুল পশখ আ: রপিম পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383931 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৭৯ ররমশ কুমার সরকার মৃত পপ্রয়নাথ সরকার পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383973 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮০ পমা: পতাকাব্বর মপিক মৃত িারিজ মপিক পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383949 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮১ পমা: পিকুল পমািা মৃত আকামত পমািা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384309 01737-691588 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮২ পমরির আলী মৃত পকয়াম উপিন পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519531350485 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৩ তুজাম পশখ ঝড়ু পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384126 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৪ িামছুল পশখ আিাতাব পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384024 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৫ পমা: আিমত পশখ মৃত পকয়ামুিন পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384607 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৬ পমা: উপজর সদ ডার পমা: পসিক সদ ডার পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384586 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৭ পমা: মপি পশখ পমা: কদম আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384127 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৮ সাপিদা মৃত আমালত মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384143 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৮৯ অমল কুমার সর: অপনল কুমার সর: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384041 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯০ অপলয়ার রিমান পজয়ারত পিারসন পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584340213 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯১ পমা: সপিদুল ইসলাম পমা: ইনিার পব: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384626 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯২ রমজান আলী পমা: ইমান আলী পুরুষ পদনমজুর শ্রীপুর ১ শ্রীপুি 5519584000164 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯৩ ভ ািঃ িজব আলী ভ ািঃ নবলারয়ত  ীি পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৫৫১৫৭৬৭৩২৩২২৪ 1988038168 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯৪ সবুজ কাজী ইউসুব কাজী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384035 01962-037574 বাবুল ভিজা 01736-068948



৭০৯৫ আলম পশখ পমা: আকামত আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000137 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯৬ ভ ািঃ বকুল ভেখ িানছি ভেখ পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ১৯২১৯৯৮১৩২ 1931262208 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯৭ পমা: রাজা পশখ পমা: একামত পসখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584405155 01728-257740 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯৮ রিমত পশখ জির পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384075 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭০৯৯ িামজা পসখ আিাতাব পসখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384021 01966-693967 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০০ রপিকুল পশখ কদম আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384140 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০১ িাসনিি ভবগ হানববুি িহ াি পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি 5973842114 1765290497 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০২ ওমর পশখ মৃত আপদলপি পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384072 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৩ খররশদ পমািা মৃত িটিক পমািা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383914 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৪ পমা: গফুর পমািা মৃত আজগর পব: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384111 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৫ পমািন পশখ আপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384149 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৬ পমাস্তিা পশখ আিাতাব পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384141 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৭ ভ ািঃ ই িাি ভেখ ভ াসরল  ভেখ পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ১০১০৯৮৩৮০৫ 1915621248 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৮ শপিদ পশখ িারান পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384271 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১০৯ জপমর পমািা মৃত িরবদ পমািা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383947 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১০ ভ ািঃ ইব্রানহ  ভেখ আব্দুল সা াদ পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ২৩৭১৯৬৩৩১১ 1997240389 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১১ ভ ািঃ জন ি ভেখ ভ ািঃ আন ি উনিি ভেখ পুরুষ নদি  জুি ভগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৫৫১৯৫৮৪৩৮৪২৯৪ 1924485697 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১২ আজম পব: মারলক পব: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384260 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৩ পমা: ইসলাম পব: আ: খারলক পব: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384258 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৪ পমা: মাসুদ পশখ মৃত জব্বার পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384540 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৫ শ্রীমন মৃত রারিন মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384299 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৬ পমা: আবু সাইদ পমাল্যা পমা: জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384297 01984-753693 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৭ পমা: িান্নান পমাল্যা সমরশর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384290 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৮ পমা:আিাদুল পশখ পমা: িািজার পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384289 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১১৯ সামছু পশখ আপমন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384358 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২০ পমা: মসরলম পশখ মৃত জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384291 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২১ পমািা: মারজদা খাতুন মৃত রতন পব: মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383910 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২২ পমািা: লতা পবগম কারিদ পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384065 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২৩ তারা পবগম পমাসরলম পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384278 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২৪ পরপজয়া পবগম মৃত পবলাতালী পব: মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384250 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২৫ সাইদ পব: মৃত বক্কার পব: পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384156 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২৬ পমা: চাদ পমাল্যা লুকমান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000206 বাবুল ভিজা 01736-068948



৭১২৭ আরমনা মুজািার পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000001 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২৮ পমা: কালাম পশখ মৃত তুয়াজ উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384203 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১২৯ পমা: আপমর িামজা রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384351 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩০ িাপিনা খাতুন িজলু রিমান মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384535 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩১ আরমাদ আলী পশখ কালাম পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000283 01919-868929 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩২ মীলন পশখ গফুর পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384506 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৩ পমা: িাপবব পমাল্যা আরশাদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384570 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৪ পসানাবানু পবপব গপর্ পশখ মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384505 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৫ আপমর পশখ আরয়ন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384445 01939-419486 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৬ পমা: পশমুল পশখ নাপসর উিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384547 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৭ পমািা: নাজমা পবগম পমািা: শাপিনা পবগম মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000003 01941-728116 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৮ পমা: মুকুল পশখ িারলিা পবগম পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384292 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৩৯ পমা: আমদ আলী পমা: নপজর পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384359 01913-739838 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪০ শপি পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384284 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪১ পিররাজ পব: পমা: আ: িাই পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584443728 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪২ জািাঙ্গীর পশখ মুপজবর পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584383917 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৩ আবু কালাম মরনায়ার পিারসন পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384131 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৪ সপিদ পশখ আপমন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384227 01919-880837 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৫ ওসমান পশখ মৃত পকয়াম পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584443744 01940-024939 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৬ পমা: পলটন আলী পমা: বাররক আলী পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384567 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৭ আরনায়ার পিারসন পমা: জামাল পশখ পুরুষ পদনমজুর পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384561 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৮ নাজমা পবগম িাপকম মুন্সী মপিলা গৃপিনী পগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384205 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৪৯ আলমগীর পিারসন পশখ একপদল পিারসন পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584443921 01765-248861 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫০ ভেখ সানবি আলী ভেখ আিব আলী পুরুষ নদি  জুি চিরগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৩২৭১৮৯৩১৪৫ 1979212526 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫১ ভ ািঃ জনি নবশ্বাস ভতাবারিক আলী নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি চিরগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৫৫৫২৫৭৯১৬০ 1754238897 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫২ িারশম পশখ পগা: রাব্বানী পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385112 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫৩ পমািা: িারতমা পবগম মৃত পতাবাররক পব: মপিলা গৃপিনী চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384680 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫৪ আরমনা পবগম বপির উপিন খপলিা মপিলা গৃপিনী চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384889 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫৫ ভ াছািঃ  নজেিা খাতুি ভ ািঃ  নজবাি নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি চিরগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৬৮৮৬৮৫৩৮১৮ 1725911281 বাবুল ভিজা 01736-068948



৭১৫৬ আবু সাইদ খপলিা জহুর খপলিা পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384985 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫৭ শাপিন পশখ মৃত পমাতািার পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385047 01778-141860 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫৮ পশখ পিারাি আলী মৃত আ: সামাদ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384947 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৫৯ আিাদুজ্জামান পমা: পতাবাররক পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384807 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৬০ আকুল পব: পমা: আব্দুল পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384678 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৬১ শাপিনুর পশখ আবু বক্কার পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385135 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৬২ আপজজার খপলিা আক্তার খপলিা পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384961 01700-907437 বাবুল ভিজা 01736-068948

৭১৬৩ নওরশর পশখ মৃত জব্বার পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385051 01937-284211 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৬৪ সুজন পশখ আবু বক্কার পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি ৫৫১৯+৫৮৪৪৪৪৩৫৬ আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৬৫ শপিকুল ইসলাম মৃত আত্তাব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384880 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৬৬ পমতু পবগম নুর ইসলাম মপিলা গৃপিনী চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584443951 01922-873993 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৬৭ সুপিয়া পবগম জাপমর পিাসন মপিলা গৃপিনী চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384365 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৬৮ পবিাল আিরেদ মৃত মািাতাব পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384675 01770-997813 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৬৯ পমা: িামাদ পব: পিালাল পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384956 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭০ আকুল খান মৃত পমাতারলব খান পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000020 01745-591877 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭১ পমা: রাজ্জাক পব: মৃত ময়ন উপিন পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384687 01934-190875 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭২ আওয়াল পব: মৃত ময়নউপিন পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384684 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭৩ িজলু মন্ডল জনাব আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384747 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭১৭৪ পমা: জামাল পশখ কারিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384692 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭৫ আপকদুল ইসলা পসারাব আলীম পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি ৫৫১৯+৫৮৪৩৮৪৬৫৮ আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭৬ আপবজার পব: মৃত ময়নউপিন পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384636 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭৭ প্রভাতী পবগম পমা: কামাল পশখ মপিলা গৃপিনী চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384698 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭৮ মিন পব: মৃত মািাতাব পব: পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384663 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৭৯ সাইফুল মন্ডল মৃত িালামত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384788 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮০ িাপসয়ারা পবগম পমা: পরজাউল কপরম মপিলা গৃপিনী চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384796 01734-619563 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮১ পমা: বক্কার পশখ কারিদ পশখ পুরুষ পদনমজুর চররগায়ালিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384699 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮২ মমতা পবগম মৃত ময়নউপিন পব: মপিলা গৃপিনী সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385151 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৩ পকারমলা পবগম লুৎির রিমান মপিলা গৃপিনী সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385266 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৪ সাইফুল ইসলাম পমা: পবিাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385158 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৫  কারয়ম পব: মৃত মুন্তাজ পব: পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385350 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৬ ভ ািঃ ভ াোরিফ ভেখ  হি আলী ভেখ পুরুষ নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ৩৭২২০৫৬৩২৬ 1905443709 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৭ ভ ািঃ উনজি আলী ভেখ আিঃ খরয়ি ভেখ পুরুষ নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ৪১৭২০৩৭২৭৯ 1762078354 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৮ রাজ্জাক মন্ডল মািাতাব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385359 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৮৯ কাপমরুল ইসলাম পমা: আিালত পশখ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584405225 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯০ পমা: ইরান পব: জপলল পব: পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385298 01932-697477 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯১ পমা: শমরসর পব: মৃত মুন্তাজ পব: পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584405220 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯২ পমা: আিাতাব পমািা িারান পমািা পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385267 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৩ নওরশর পশখ মৃত আ: গপর্ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385281 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৪ পমা: পরজাউল পশখ পমা: পমারশ ডদ পসখ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000002 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৫ পমা: আওয়াল মন্ডল মৃত আ: রউি পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385645 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৬ পমা: আরকন আলী পমা: িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385417 01930-360328 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৭ পমা: আয়ুব আলী খান মৃতআপমন উপিন খান পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385228 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৮ পমা: আশরাি মন্ডল মৃত আিসার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385419 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭১৯৯ আ: ওিাব মন্ডল মৃত আ: রপিম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385193 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০০ ভ াছািঃ পাি ীি ভবগ ভ ািঃ ভকছ ত সিদাি  নহলা নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ১৯২১৯৪২৮৬৬ 1315493507 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭২০১ ভ ািঃ নিজুল ভেখ ভ ািঃ িওেি ভেখ পুরুষ নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ৭৭৭১৯৬৫২১২ 1795242782 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০২ ভ ািঃ আিঃ  ারলক  ন্ডল আিঃ জব্বাি  ন্ডল পুরুষ নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ৫০৭২০২৪১৬৮ 1938131148 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৩ ভ ািঃ নলয়াকত  ন্ডল িনহ   ন্ডল পুরুষ নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ১৯২১৯৪০৪৯৮ 1775737307 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৪ পমজানুর রিমান মৃত এয়াকুববার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584405221 01926-700463 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৫ পমা: পসপলম পশখ িামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385418 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৬ আ: কালাম আজাদ মৃত িাররজ উিন পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584443957 01790-935952 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৭ ভ ািঃ আব্দুল আলী  ভেখ ভ ািঃ হানল  ভেখ পুরুষ নদি  জুি সারহবপাড়া ৩ শ্রীপুি ৪৬৩৮৪৪৮১৯৩ 1930577849 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৮ কওিার পশখ মৃত আরতি পশখ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584405217 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২০৯ পমা: আরজু মন্ডল পমা: লপতি মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584384653 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১০ পমা: খপবর মািমুদ পমা: আরবদ আলীরশখ পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584000156 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১১ পমা: আরনায়ার মন্ডল মৃত আলী পিারসন পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385243 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১২ পমা: রুহুল মন্ডল পমা: মািাতাব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584442615 01944-977506 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৩ পমা: িারনি মন্ডল মৃত আরী পিা: মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385245 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৪ ভ ািঃ নসিাজ ভেখ জব্বাি ভেখ পুরুষ নদি  জুি চিরগায়ালপাড়া ৩ শ্রীপুি ৯৫৬১০৯১৮৬০ 1935790715 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৫ পমািা: মপরয়ম পবগম পমা: টিরটা মন্ডল মপিলা গৃপিনী সারিবিাড়া ৩ শ্রীপুি 5519584385165 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৬ ভ াছািঃ জুরলখা ভবগ ভখায়াজ আলী  নহলা নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ৭৩২২০২০০২০ 1973218955 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৭ এনামুল িক মপতয়ার রিমান পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386244 01710-390781 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৮ ইসরাইল মজুমদার মৃত িারদক আলী পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386213 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২১৯ ভ ািঃ জা াত আলী খন্দকাি ভগালা  তহুি খন্দকাি পুরুষ নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ২৮২২০২১০১৬ 1938138562 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২০ িামছুল পব: পসািবান পব: পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584673521 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২১ পমািা: কুলছুম পবগম মৃত আ: রপশদ পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386101 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২২ সাগপরকা পবগম চাদ আলী পমািা মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386111 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৩ রারশদ পশখ পমা: শাখাওয়াত পশখ পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385880 01929-361445 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৪ বাবুল পমািা মৃত পসািরাব পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386562 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৫ আপিরন িাপনি পমািা মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386365 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৬ শপরফুল ইসলাম িাপববর পসকদার পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385900 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৭ বপবতা খাতুন সারদক পব: মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386139 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৮ পসপলনা পবগম খন্দকার মাছুদ কপবর মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386140 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২২৯ নাপগ ডস পবগম বাবুল পমািা মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 55195847386094 01952-306202 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩০ নাপজর পমািা মৃত বাপরক পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386120 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩১ পতািারয়ল পবশ্বাস মৃত আব্দার পিারসন পব: পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386243 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩২ আরবর আলী খন্দকার পকিমত আলী খন্দকার পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386246 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩৩ পরজাউল খন্দকার মৃত পকিমত খন্দকার পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386231 01925-075677 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭২৩৪ আইয়ুব পমািা মৃত রাইিান পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386040 01739-799359 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩৫ িাপবব পব: লুকমান পব: পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386252 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩৬ জামাল উপিন আ: আপজজ পব: পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 2696827837828 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩৭ রজব পমািা আকবর পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386080 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩৮ পমাক্তার পশখ মৃত খয়রাত পশখ পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385871 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৩৯ িালাম পমািা মৃত আরয়ন পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386116 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪০ ভ াছািঃ কুলছু  ভবগ খারলক ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ১৪৭১৯৫৬৫৩০ 1904573139 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪১ ভ াছািঃ িানেদা ভবগ ভ ািঃ আফাজ উনিি ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ৭৩২১৯৮১২৭১ 1749181226 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪২ পিমালা মৃত আশুরতাশ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386337 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৩ আিমা খাতুন খন্দকার শাপিন আলম মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386205 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৪ িপল পবগম মাসুদ পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386454 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৫ িাপববর পশকদার মৃত সামরশল পশকদার পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385898 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৬ পনলা মৃত কাপতডক চন্দ্র মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386326 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৭ স্বিন পব: শাপন্তরাম পব: পুরুষ পদনমজুর কাগপজিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385773 01758-074705 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৮ খন্দকার রপিকুল ইস: মৃত রপিম খন্দকার পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385853 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৪৯ পগয়াস উপিন মৃত পিমারয়ত উিন পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 2696536091837 01739-530268 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫০ পগপন মৃত আজািার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584386208 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫১ িারপভনা পবগম আ: মপজদ পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386455 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫২ পরবা পবগম আবু তারির পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385995 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৩ রপিমা পবগম পমাশারি পিারসন পময়া মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385843 01983-114833 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৪ পমায়ারজ্জম পিা: পমািা মৃত সব্দার পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386584 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৫ পমা: পবিাল পিা: মরনায়ার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386590 01929-189716 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৬ জাপকয়া সুলতানা শরািত আলী মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385567 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৭ আরলয়া পবগম পমা: ইকমান পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385574 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৮ পমািা: িপসনা পবগম পমা: মুপজব পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385499 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৫৯ মারজদা পবগম আপমর আলী মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385494 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬০ মাজারুল ইসলাম সামছুল িক পময়া পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386085 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬১ নুরজািান পবগম মৃত মপমন পময়া মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385893 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬২ পিাসরন আরা পবগম আ: কারদর খপলিা মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386434 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬৩ পরারকয়া খাতুন শপরফুল পমািা মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386565 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬৪ কাকলী পবগম আবু নারির পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386458 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬৫ পরখা রতন দাস মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386373 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬৬ ন স রুন  খাতুি ভ ািঃ আবু কাউছাি  নহলা নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ৬০০২৫৮০২৫৩ 1906189398 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭২৬৭ ভ াছািঃ সানবিা ইয়াসন ি ভ ািঃ আনতয়াি ভেখ  নহলা নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ২৮২২০২২৮২৪ 1947837146 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬৮ সপখনা পবগম কুদ্দুস পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385957 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৬৯ চান্দ পবগম আ: রপমদ পব: মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385953 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭০ সুকুরন পনিা মৃত করমলা পবগম মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386003 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭১ ভ ািঃ ফারুক ভেখ ভ ািঃ  ছরল  ভেখ পুরুষ নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ৪৬২৩৩২২২৩৯ 1926606781 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭২ স্বরসতী পব: কাপতডক চন্দ্র পব: মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584386546 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৩ রাপজয়া পবগম িারুন পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385565 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৪ পজসপমন পবগম পিরন পশখ মপিলা গৃপিনী মদনপুর ৪ শ্রীপুি 5519584385561 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৫ িান্ন পমাল্যা পসারাব পমািা পুরুষ পদনমজুর মদনপুর ৪ শ্রীপুি 509584386581 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৬ ইউসুি আলী মৃত নাপজমুিন পব: পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 19845519584000000 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৭ শামীম খপলিা নুরল আলম পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584386570 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৮ িালমা পবগম পসপলম পরজা মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385852 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৭৯ হানস খাতুি ভ ািঃ কনফল উনিি  নহলা নদি  জুি মুজনদয়া ৪ শ্রীপুি ৭৩২২০৪১৪৬৩ 1738865354 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮০ পমাক্তার পশখ মৃত পিারসন আলী পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385736 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮১ মপনরুল ইসলাম মুসা খা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385714 01997-968196 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮২ পবলাসী পবগম মৃত িালাম খা মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385550 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৩ পতারাব আলী মৃত কপিল পজা: পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385667 01915-160211 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৪ মপিদুল ইসলাম এরিান আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385741 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৫ িাপনি লস্কর মৃত মতরলব লস্কর পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385720 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৬ আব্দুিাি পমািা লুৎির পমািা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385600 01934-188009 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৭ ভ াছািঃ সুনফয়া ভবগ আিঃ বারহি ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি  দিপুি ৪ শ্রীপুি ৪১৭১৯৬৪৪৭৩ 1992721818 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৮ পমা: রানা পকাওিার আলী পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584000083 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৮৯ িাপসনা পবগম নাপজমুিন পশখ মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385516 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯০ পগালাম পমাস্তিা মৃত পিারসন মুন্সী পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385656 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯১ আ: আপজজ পমাল্যা মৃত জপির উপিন পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385469 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯২ মপনরুল খপলিা মৃত ইবাদত খপলিা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519573377132 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৩ ইউসুি খপলিা মনরির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385476 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৪ মনরির পমাল্যা মৃত জপির উপিন পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385473 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৫ নবুয়াত পমািা মারলক পমািা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385614 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৬ ইয়ািপমন পবগম সুলতান মািমুদ মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385999 01932-704836 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৭ সুমন কুমার মালী দুলাল মালী পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385538 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৮ আ: িাপলম পশখ মৃত বািারুল পশখ পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5515740163403 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭২৯৯ ভিছািি ভবগ  ারলক  নহলা নদি  জুি মুজনদয়া ৪ শ্রীপুি ৫৯৭১৯৩৭৩৪৬ 1991669779 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৩০০ পিরু পশখ পসরাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385542 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০১ পমরাজ পশখ পসরাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385540 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০২ পমা: মুক্তার পিারসন িজল করীম পব: পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584000009 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৩ জারমনা পবগম ওমর আলী মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385716 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৪ লুৎির পমাল্যা মৃত রারিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385605 01943-197825 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৫ পম নাথ কম ডকার মৃত পনরািদ কম ডকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584386281 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৬ ভুবন কম ডকার মৃত পমরঠনাথ কম ডকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385461 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৭ ভারতী রানী সরন্তাষ কম ডকার মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385467 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৮ অচ ডনা রানী ঝন্টু কম ডকার মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385455 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩০৯ কাপলিদ কম ডকার মৃত পকি কম ডকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385528 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১০ মন্টু কম ডকার জঞ্জাল কম ডকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385525 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১১ তিন সরকার সুবল সরকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584000114 01730-239200 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১২ সঞ্জত কম ডকার মৃত পমিন্দীর কম ডকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385459 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৩ রতন কুমার কম ডকার ঝন্টু কম ডকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385448 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৪ পবপ্লব দাস নারান দাস পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584000114 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৫ মন্টু কম ডকার মৃত মরনাির পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584385463 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৬ পদপলি কুমার মৃত িপরিদ সরকার পুরুষ পদনমজুর মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584443773 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৭ সুনাই পবপব মৃত আরমান মপিলা গৃপিনী মুজপদয়া ৪ শ্রীপুি 5519584000272 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৮ পবররন দাস মৃত লপক্ষকান্ত দাস পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584386370 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩১৯ রতন দাস মৃত লপক্ষকান্ত দাস পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584386523 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২০ নকুল চন্দ্র পব: মৃত পবিারীলাল পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385822 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২১ সুরবাধ কু াি নবশ্বাস সুধীি নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি কাগজীপাড়া ৪ শ্রীপুি ৫৯৭২০৩৪৫৪৯ 1627154645 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২২ সুপির পব: মৃত পগৌর পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385809 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৩ তিন পব: স্বিন পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584000122 01938-131063 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৪ আনন্দ কুমার পব: পবরনাদ কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385827 01723-719107 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৫ নররন্দ্রনাথ পব: মৃত পিয়ারীলাল পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385781 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৬ সুদশ ডন কুমার পব: নকুল চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385797 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৭ প্রশান্ত পব: মৃত পিয়ারীলাল পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385767 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৮ িপররতাষ পব: মৃত পুপলন চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385754 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩২৯ পমন্নতী রানী পব: মপনন্দ্র নাথ পব: মপিলা গৃপিনী কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385752 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩০ মপনন্দ্র নাথ পব: রপিকান্ত পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385750 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩১ সুশান্ত কুমার পব: মৃত পিয়ারীলাল পব: পুরুষ পদনমজুর কাগজীিাড়া ৪ শ্রীপুি 5519584385777 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩২ পমািা: রুিালী পবগম স্বামী পমা: মুপক্ত খান মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443861 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৩৩৩ দুলাল মন্ডল পলাকমান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 55195843869707 01703-770419 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩৪ পগালাম মন্ডল পলাকমান মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387405 01703-770419 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩৫ মুক্তার পমািা মািাতাব পমািা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386704 01758-171456 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩৬ আপমরুল পমািা আ: গফুর পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584000023 01913-004162 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩৭ িাসান পব: সিরাব পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386774 01953-343585 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩৮ পররবকা পবগম মুকুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386812 01921-645122 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৩৯ পজল্লুর রিমান আন্জিার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387111 01729-896206 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪০ িব্দুল পমাল্যা মৃত শািাদত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387483 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪১ জািাঙ্গীর িাপকমুজ্জামান পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 33130331218973 01765-315712 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪২ পমািাোঃ িাপবরন পনিা মৃত-আমরজদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386763 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৩ এরলম পব: মৃত আিাজুপিন পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386757 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৪ ভ ািঃ  নহি উনিি ভ াল্লা আিঃ িহ াি ভ াল্যা পুরুষ নদি  জুি ভহাগলিাঙ্গা ৫ শ্রীপুি ৭৩২২০৪৬৪৩৯ 1768833774 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৫ কালাম পশখ মৃত আবু তারলব পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386790 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৬ আকরাম পিারসন পিররাজ শািা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386816 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৭ পমজানুর রিমান মকরিদ আলী পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386672 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৮ মকরিদ আলী পব: মৃত পতরিম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386658 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৪৯ আইনুল পব: িাররজ পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387347 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫০ িারলিা পবগম মৃত বািারুল মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386733 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫১ সারিব আলী মৃত আপমনুপিন পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386769 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫২ দুলাল পব: মৃত নওরশর আলী পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387143 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৩ রজব পব: মৃত রুস্তম পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386904 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৪ জরগন্দ্র নাথ সরকার মৃত সপতশ সরকার পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387188 01758-987769 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৫ প্রপদি কুমার মন্ডল তারািদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387221 01943-197155 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৬ পসানাতন মন্ডল ষপি রাম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387224 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৭ পবমল সরকার বপষ্কম সরকার পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387163 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৮ নারদ সরকার সচতন্য সরকার পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387209 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৫৯ কপলমুপিন পমাল্যা মৃত আিালত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386609 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬০ পগৌর পগািাল মন্ডল শরৎ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387628 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬১ বাসুরদব মন্ডল জয়রদব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387251 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬২ মন্টু পশখ মৃত পতািারজ্জল পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387597 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬৩ নারয়ব আলী পব: আরতায়ার আলী পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387577 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬৪ পিপিক পশখ মৃত জুলমত পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386787 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬৫ জামাল পমাল্যা মৃত বাবর আলীরমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 551958438678 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৩৬৬ লালচান পমাল্যা গির পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387266 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬৭ ওয়াজ করনী শরািত পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387358 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬৮ পমা: মাছুম পমাস্তিা পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584000093 01734-770995 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৬৯ ভ াছািঃ িানছ া ভবগ িাজ্জাক ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি ভহাগলিাঙ্গা ৫ শ্রীপুি ৮২২১৯৫৮১৭৯ 1409696261 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭০ পমাকারিস পমাল্যা মৃত আপ্তাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386690 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭১ সারিব আলী পজা: মৃত গরির পজা: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386821 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭২ িাসান আলী আ: কুদ্দুস পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387544 01929-658269 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৩ ভিনুকা ভবগ কারস  নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি ভহাগলিাঙ্গা ৫ শ্রীপুি ৭৩২১৯৬৪৯৮৮ 1765770713 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৪ আল আপমন পশখ মৃত পকতাব পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা শ্রীপুি 5519584387648 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৫ কাজী সাজ্জাত কাজী আবু বক্কার পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387313 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৬ জাির পশখ আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387093 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৭ সিন পশখ িত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584000203 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৮ ব্যাং মৃত জব্বার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387345 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৭৯ ওপলয়ার পশখ মৃত মকবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386963 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮০ পসরাজ মুনসী মৃত আক্তার পিারসন পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387032 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮১ উসমান গপর্ মৃত আব্বাচ পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387284 01917-308602 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮২ উপজর আলী পব: মৃত মারলক পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387295 01959-942885 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৩ শাপিন পব: গফুর পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 551958437243 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৪ িপনয়া খাতুন মৃত নান্নু পব: মপিলা পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584000189 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৫ রপবউর ইস: মৃত গপর্ পময়া পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387299 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৬ পিকুল পশখ মৃত পসরাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387065 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৭ পমাকারিস পশখ পমাসরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387063 01976-525255 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৮ মিন কাদীর মৃত আ: কারদর পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387601 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৮৯ জাপকরুল পব: লালন পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386664 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯০ রুপবয়া পবগম পিপিক পমািা মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387421 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯১ মারজদ পব: িারমদ পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584000015 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯২ িারদক পব: মৃত জনাব পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386832 01934-261835 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯৩ রপিকুল পব: কারশম পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386898 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯৪ বপদয়ার পশখ মসরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387052 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯৫ িনেদ ভেখ ভ ািঃ এলাহী ভেখ পুরুষ নদি  জুি ভহাগলিাঙ্গা ৫ শ্রীপুি ৪১৭১৯৪৬৯৮৩ আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯৬ আরয়শা পবগম পতায়ারক্কল খপলিা মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386866 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯৭ পমরিদী িাসান আ: বাপরক খপলিা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387136 01720-584158 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৩৯৮ শাপিন পব: মৃত আনিার পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584388422 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৩৯৯ িাপববুিা খপলিা রব্বানী খপলিা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387083 01918-821936 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০০ সতরয়ব আলী এলািী খপলিা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386736 01911-742321 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০১ জাপিদ খপলিা শপিউপিন খপলিা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386748 01921-916981 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০২ নবুয়াত পশখ ইসরাইল পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386974 01770-355317 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৩ সদর পশখ মসরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387038 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৪ ইবাদত পব: আ: সামাদ পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386986 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৫ নবাব পশখ আ: মজপদ পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386975 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৬ শপিদ পমাল্যা মৃত িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386770 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৭ শপিউপিন পব: মৃত পরাস্তম পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387410 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৮ আলাউপিন পব: মৃত জুমারত আলী পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386681 01927-893360 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪০৯ রুহুল কারদর মৃত আ: কারদর পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387284 01926-814748 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১০ মান্নান পশখ মৃত বাবর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584386952 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১১ আশরাি পশখ মৃত রতন পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387146 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১২ আিাদ পশখ মৃত ইা্য়কুব পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387401 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৩ বাবু পশখ পসরাজ পশখ পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387638 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৪ বাবলু পব: আক্কাচ পব: পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387555 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৫ পজল্লু পমাল্যা মৃত ইসিাক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584000002 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৬ আিরমদ পমািা মৃত আিালত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পিাগলর্াঙ্গা ৫ শ্রীপুি 5519584387559 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৭ কপরম পব: মৃত রব্বাপন পব: পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387967 01914-978210 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৮ ভ ািঃ সুজি ভজায়ািাি ভ া% গফুি ভজায়ািাি পুরুষ নদি  জুি কল্যাণপুি ৫ শ্রীপুি ৫০৭২০০৭০৫৬ 1933127371 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪১৯ শান্তা পবগম জারিদী িাসান মপিলা গৃপিনী কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 6710443095140 01939-649412 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২০ পমাোঃ আোঃরিমান পমাোঃ আোঃরপিম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 19905519584000000 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২১ রপবউল ইসলাম মৃত পজাব্বার পিারসন পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 4414281612725 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২২ আরনায়ারা মৃত জালালউপিন পব: পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 67415837404738 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৩ পরজাউল পশখ আবুল পিারসন পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387905 01734-164551 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৪ অনাত বন্ধু পব: মৃত পদবনাথ পব: পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387929 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৫ িাপলম খান মৃত সরলমান খান পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387980 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৬ িলাশ পময়া পখাকন পময়া পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387985 01866-572587 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৭ সাইদুর পশখ আবুল পিারসন পশখ পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387907 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৮ মপনরা পবগম পমরাজ পশখ মপিলা গৃপিনী কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 55195843879118 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪২৯ পরজাউল ইসলাম মৃত রমজান আলী পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 551958438055 01916-355163 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩০ িাররজ পমািা মৃত পচৌির পমািা পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387752 01954-250539 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩১ আরলয়া পবগম আব্দুল বাপরক মপিলা পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387820 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৪৩২ আপমরুল পমাল্যা মৃত পচৌির পমািা পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387750 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৩ পমাতারলব পমািা মৃত পমাকরিদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387150 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৪ ইসলাম পিারসন মসরলম উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519588442079 01818-526651 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৫ ভ ািঃ আবৃউ সাইদ নবশ্বাস ভ ািঃ আফছাি আলী নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি কল্যাণপুি ৫ শ্রীপুি ১০১৬০৯৯৪০৮ 1638429520 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৬ রপিকুল ইস: মৃত ওয়ারির আলী পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387862 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৭ পমা: শামীম পশখ আ: িাই পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584000062 01943-196878 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৮ পমা: জািাঙ্গীর পমাল্যা পমা: জরবদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387837 01928-113941 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৩৯ পমা: রউি পমাল্যা মৃত আরশাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387824 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪০ পমা: কারশম পমাল্যা মৃত আিাজ উপিন পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387874 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪১ আপরফুল ইসলাম আতর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387853 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪২ পমা: আকুল পমাল্যা মৃত পলাকমান পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584387760 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৩ পমা: পটাকন পশখ মৃত আিসার পশখ পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 5519584442032 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৪ পমা: মজনু পশখ পমা: লালচাদ পুরুষ পদনমজুর কল্যার্পুর ৫ শ্রীপুি 551958442039 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৫ তরক্কল লস্কর মৃত পিারসন লস্কর পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584442024 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৬ পগারলজান পবগম মৃত তবাররক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388243 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৭ আকপলমা পবগম মৃত কুদ্দুি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388244 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৮ পুবালী পবগম উজ্জল ব্যািারী মপিলা গৃপিনী পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584000021 01758-014422 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৪৯ শানপজদা ইয়াসপমন আক্তার পিারসন পব: মপিলা গৃপিনী পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388248 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫০ পরপজয়া পবগম সামরসল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584441800 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫১ রারবয়া পবগম মৃত রপিম পব: মপিলা গৃপিনী পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584442003 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫২ ঝন্টু পব: মৃত সুরত আলী পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584442005 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৩ পিন্ট পব: মৃত সুরত আলী পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584442004 01965-413431 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৪ ওপিদুল পব: নবুয়াত পব: পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584441819 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৫ আরমাদ পব: মৃত সসয়দ পব: পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584441797 01760-786327 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৬ ওপলয়ার পশখ মৃত মপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388100 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৭ পমা: আসাদুজ্জামান মৃত মপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 2694812069859 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৮ সাইদ পশখ মৃত মপমন পশখ পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388102 01927-029272 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৫৯ মপনরুল খান মৃত পসরাজ খান পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388174 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬০ মাপনক পব: মৃত আকবর আলী পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388245 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬১ আ: িাপকম পব: মৃত আকবর আলী পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388168 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬২ আিেদ পব: মৃত আকবার পব: পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388170 01980-170885 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬৩ রপশদ পজায়া: মৃত গফুর পজা: পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388164 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৪৬৪ আ: রিমান পজায়া: মৃত আ: জব্বার পজা: পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388024 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬৫ খপললুর রিমান মৃত দপলল উপিন পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388148 01759-923661 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬৬ আক্তার পমাল্যা মৃত বাপরক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388123 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬৭ ইমরল পশখ মৃত রমজান পশখ পুরুষ পদনমজুর পগািালপুর ৫ শ্রীপুি 5519584388296 01927-029286 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬৮ পমা: জপমর মুন্সী মৃত মগররব মুন্সী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388352 01768-246294 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৬৯ িাঞ্জাব পব: মৃত পবলারয়ত পিারসন পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388590 01762-400935 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭০ পমা: িাপলম কাজী আবতাব কাজী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388365 01960-057948 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭১ কুদ্দুস আলী পব: কারশম পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388328 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭২ গফ্িার পশখ মৃত আ: সামাদ পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388574 01739-137394 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৩ সারলিা পবগম মপতন পব: মপিলা গৃপিনী চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388445 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৪ পশিালী পবগম মৃত আ: রব মপিলা গৃপিনী চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388317 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৫ আকরাম আলী আমজাদ আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388585 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৬ উজ্জল মন্ডল পনরঞ্জন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর চর শ্রীপুর শ্রীপুি 19875519584000000 01917-627525 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৭ আ: সামাদ পজায়া: মৃত আক্কাচ পজা: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388304 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৮ মপনরুল ইসলাম মৃত আজািার আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388383 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৭৯ পসারিল রানা পমা: নজরুল ইস: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388383 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮০ আশরাফুল ইস: আনিার আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 551958400020 01937-499793 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮১ পসরাজুল ইসলাম মৃত ইয়াকুব পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584442051 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮২ এপিজার পব: পমা: মানাি পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388319 01937-658065 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৩ মরয়ন উপিন পমাল্যা পিসকার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388494 01938-146122 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৪ ইপলয়াচ পমাল্যা আ: রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584443682 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৫ শুকচান পমাল্যা রজব আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388569 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৬ মপজডনা পবগম পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388567 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৭ পমা: শপিদুল ইস: মৃত পকরামত পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388492 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৮ পমা: গফুর পশখ মৃত জালাল পশখ পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388483 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৮৯ রারিলা পবগম পমরির পব: মপিলা পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388435 01943-197723 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯০ বাবলু পব: শমরসর আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388467 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯১ নয়াবুল ইসলাম কাজী মৃত এরিম আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388392 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯২ আ: রাজ্জাক পশখ আ: কালু পশখ পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 551958400004 01957-486117 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯৩ পমা: ইসলাম আলী মৃত আকবর আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388506 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯৪ রপবউল ইসলাম আবু তারলব পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388579 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯৫ পমািাোঃজরবদা পবগম মৃত-রওশন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388415 01987-450872 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯৬ পমন্টু পব: িারুন পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 55195840000012 01938-455285 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৪৯৭ লাভলু পিারসন নুরুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388486 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯৮ রারবয়া পবগম শপিদুল ইসলাম মপিলা পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388462 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৪৯৯ পমজানুর রিমান আক্তার পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584000041 01920-275091 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০০ খারলক পব: মৃত নজর পব: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388504 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০১ র্াপলম কাজী পমা: আবতাব কাজী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388366 01921-450737 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০২ পিদারয়ত উিাি রারসল পমািা িারসম আলী পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584443660 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০৩ পমাস্তিা কামাল মৃত লালনস পজা: পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388306 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০৪ আবু বক্কার পমািা জপলল পমািা পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388872 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০৫ িপরদ উপিন মৃত ইশারত পমািা পুরুষ পদনমজুর চন্দ্রিাড়া ৫ শ্রীপুি 5519584388470 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৫০৬ মুক্তার পমাল্যা মৃত পমাতারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389136 01773-406785 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫০৭ পমািা: সািানা পবগম পমা: সব্দাল পশখ মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389114 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫০৮ পমা: তবাররক পশখ মৃত িপকর মািে দ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389131 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫০৯ পমা: আপমন পমািা মৃত জপিরুপিন পমািা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389076 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১০ পমা: জাপকর মন্ডল মৃত িাচু মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389342 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১১ পগালাম মস্তিা পমা: আ: রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389153 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১২ সুপিয়া পখান্দকার পকরামত আলী খন্দ: মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389202 01729-825672 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১৩ মপতয়ার খন্দকার মৃত িারশম আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389450 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১৪ রমজান আলী পমা: কারশম পজায়া: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584000294 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১৫ পমা: জপমর পবশ্বাস মৃত আবুল পব: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389159 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১৬ মপতয়ার খন্দকার মৃত আরখরুজ্জামান পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584390056 01944-250045 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১৭ আজম পখান্দকার মৃত পবলারয়ত পখান্দ: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389817 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫১৮ মপিয়াল পখান্দ: মৃত পখান্দ: পমাতারলব পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389032 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৫১৯ মপনরুল ইসলাম পজা: আিেদ আলী পজায়া: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389174 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২০ িাপমদা পবগম আয়নপিন পমািা মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389531 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২১ প্রভাস রঞ্জন পব: মৃত মনমরথানাথ পব: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389241 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২২ পমা: পতািারজ্জল মুন্সী ইমারত আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584383966 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৩ ভ ািঃ জা াল ভজায়ািদাি ভ ািঃ আহেদ আলী ভজায়ািদাি পুরুষ নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৫৫২১৯৭৩৩১২ 1758016521 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৪ র্াবলু পজায়া: পমা: কারশম পজায়া: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389443 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৫ পরনা পবগম মৃত বকুল পজা: মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389173 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৬ অি ডনা অপিকারী মরনারঞ্জন অপিকারী মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389633 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৭ আকপলমা পবগম পমা: আপমর পিারসন মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389177 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৮ পমা: ইমরান পশখ পমা: সারিব আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389210 01950-644025 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫২৯ আপমরুল পসখ ইব্রাপিম পসখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389310 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩০ রারবয়া খাতুন িারসম আলী পজা: মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389168 01766-161844 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩১ পটাকন পজায়া: আিেদ পজা: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443886 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩২ আবু বক্কার পমাল্যা মৃত আিাদ আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389873 01934-261885 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩৩ পমা: তপিদুল ইসলাম পমা: আরক্কল আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584390077 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩৪ আনিার পখান্দ: আকবর পখান্দ: পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389415 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩৫ রপবউল ইসলাম মৃত মান্নান পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 55195844000230 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩৬ পগািাল পমাল্যা মৃত পসানা পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389285 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৫৩৭ কালু কু াি নবশ্বাস নি াই চন্দ্র নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ১০১০৯৭২৬৫৯ 1920349708 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩৮ পসািরাব আলী পমািা মৃত আবুল পমািা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389562 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৩৯ িারতমা পবগম নপির পশখ মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389366 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪০ মপিয়ার পশখ মৃত বপশর উপিন পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389185 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪১ মসরলম পশখ মৃত বপির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389256 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪২ কমলা পবগম মৃত ওিাব পজায়ারদার মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389178 01731-236086 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৩ চম্পা পবগম নারয়ব আলী পশখ মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389180 01931-371251 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৪ পরারকয়া পবগম আবজাল পশখ মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389355 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৫ ভ াছািঃ হারজিা ভবগ ছারদক আলী  নহলা নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৮২২২০৫৯৫৩০ 1757371864 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৬ রপবউল ইসলাম আপমন উপিন পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389211 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৭ পমাোঃ রিমত খাঁ করবদ আলী খা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584390025 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৮ মদন কুমার অপিকাপর পনতাই চন্দ্র অপিকারী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389576 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৪৯ শুকুর আলী খা মৃত পবলাত আলী খা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389586 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫০ অরলাক কুমার পবশ্বাস পনতয পগািাল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389595 01733-555652 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫১ িঞ্চানন সরকার তুি লাল সরকার পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389248 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫২ মুিাদ পজায়ািার আবুল পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388918 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫৩ মরিার আলী পবশ্বাস আকবর পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584405054 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫৪ পলয়াকত মৃিা রিমান আলী মৃিা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388931 01797-379538 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৫৫৫ কামরুল মৃিা শমরসর মৃিা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 551958444304 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫৬ পমা: পসরাজুল ইসলাম আ: রপশদ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389151 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫৭ রপিকুল পমািা মৃত মনসুর পমািা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389077 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫৮ িাসনা পিনা আকমল খান মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389765 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৫৯ মুন্সী আবজাল পিারসন মৃত ইমারত আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443978 01737-354537 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬০ আপজজুল খান মৃত আরলি খান পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389384 01923-944581 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬১ এরশাদ পশখ কউসার পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389130 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬২ আবু বক্কার পশখ জপির উপিন খান পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389123 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৩ ভ াছািঃ ছাল া ভবগ ভ ািঃ িাজ্জাক  ন্ডল  নহলা নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৭৩২২০৭৩৪৬৬ 1622484485 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৪ পমরাজুল ইসলাম আিিার আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389683 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৫ রপিক মৃিা রিমান মৃিা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389479 01921-455919 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৬ অরপবন্দু অপিকারী সতীশ চন্দ্র অিীকারী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389579 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৭ মঞ্জুর আলী খান মপতয়ার খান পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584390029 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৮ পনকবর খান মৃত জব্বার খান পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389755 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৬৯ িাপবব মৃত কুবাদ আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389426 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭০ ভ ািঃ জাফি খাি জরয়ি উনিি খাি পুরুষ নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৫০৭২০৪০৬৫১ 1771738519 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭১ ভ াছািঃ বনবতা ভবগ আন ি ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ১৯২২০১২৬৩৬ 1969672046 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭২ ভ াছািঃ ছনকিা ভবগ ভ ািঃ দুদু ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৭৩২১৯৫১৮০৩ সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৫৭৩ আরনায়ারা খাতুন মািাবুব পজায়ািার মপিলা পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584000306 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭৪ পমজানুর পজায়ািার আবুল পিারসন পজায়া; পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389335 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭৫ পমািাোদ আলী পসখ আপমরুল ইসলাম পসখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389311 0 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭৬ পরিন পশখ নবাব পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443856 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭৭ মািফুজুর রিমান পশখ আবু জব্বার পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584000067 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭৮ িারুন পশখ মৃত পনয়ামত পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389116 01925-717086 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৭৯ শািাবুপিন পশখ মৃত লাল পমা: পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389081 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮০ মাছুম পশখ আবু বক্কার পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584000023 01776-088193 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮১ রুস্তুম পশখ মৃত পকসমত পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389364 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮২ রারসল পশখ আব্দুল িাত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 2627206569917 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৩ পটাকন আলী পশখ জপির উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443851 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৪ পখাকন পশখ জহুর পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584444304 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৫ কামাল পিারসন পমািা মুপজবর রিমান পমািা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389175 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৬ িাপসনা পবগম মুপজবর পমািা মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389094 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৭ এবাদত পিারসন আ: আপজজ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389464 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৮ ভসনলিা ভবগ ভ ািঃ আকা ত আলী ভেখ  নহলা নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৯৫৬০৯৮০৭৪১ 1998991745 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৮৯ আব্দুল খারলক পমািা পমাতরলব পমািা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389100 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯০ নারয়ব আলী পখান্দকার মৃত িারসম আলী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388886 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৫৯১ আপলম পবশ্বাস তিন পরয়াজুল ইসলাম পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584000041 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯২ পরপজয়া পবগম আকবর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443990 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৩ ভ াছািঃ হানস ভবগ হানফজাি নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি সািঙ্গনদয়া ৬ শ্রীপুি ৮৭১৯৬৩০২৬ 1996986523 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৪ জপরনা পবগম শমরসর আলী মৃিা মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584443982 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৫ শুকুরন পনিা মৃত িাপিজার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388936 01777-428150 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৬ মপতযার পময়া মন্টু পময়া পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388865 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৭ পদরলায়ার পবশ্বাস মৃত গফুর পবম্বাস পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388845 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৮ ইসরাইল মন্ডল রতন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388876 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৫৯৯ জুরয়ল ইসলাম মুক্তার ইনসার লস্কর পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 6715837909846 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০০ পরারকয়া পবগম মৃত রউি পমািা মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388676 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০১ পরিন খন্দকার িপরি খন্দকার পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389613 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০২ মপত পবগম পবকু মন্ডল মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389612 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০৩ সুপিয়া পবগম মপিয়ার রিমান পশখ মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389623 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০৪ ইউনুি খপলিা মৃত ওিাব খপলিা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389521 01938-615624 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০৫ আক্তার পশখ মৃত আক্কাস আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584000056 01934-303109 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০৬ রুস্তুম পমািা এমারত পমািা পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389536 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০৭ সুমন কুমার অিীকারী অরপবন্দু অিীকারী পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389580 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬০৮ নাজমা পবগম িালাম পমািা মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584389606 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৬০৯ সুপচত্রা রানী পবশ্বাস অপসত কুমার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388674 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১০ গীতা রানী পবশ্বাস মৃত অপজত কুমার পব: মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388675 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১১ পরপজয়া পবগম পকরামত পজায়ািার মপিলা গৃপিনী সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388872 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১২ পজা: িারুর অর রশীদ আকবর পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর সারঙ্গপদয়া ৬ শ্রীপুি 5519584388982 01925-523228 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৩ মপিজ পশখ পতলাম পশখ পুরুষ পদনমজুর মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388738 01915-560681 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৪ শপরিা পবগম কুদ্দুস পশখ মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388744 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৫ আরবদা পবগম পবরু পমািা মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388767 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৬ পজযান্সা রানী পবশ্বাস পবরনাদ চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388621 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৭ নাসপরন নািার মৃত আ: সামাদ পশক: মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388745 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৮ কুলসুম পবগম মৃত পকরামত মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388736 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬১৯ পনপশথ কুমার পবশ্বাস পনপখল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584000307 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২০ কাঞ্চনী রানী পবশ্বাস পনপখল চন্দ্র পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388620 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২১ মারলকা ইয়াসপমন বাবলু পশখ মপিলা গৃপিনী মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584444349 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২২ ভ ািঃ বাদোহ ভেখ আনফল উনিি ভেখ পুরুষ নদি  জুি  ালদাহ ৬ শ্রীপুি ৩৭২২০৭১৭১৩ 1305496318 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২৩ মরনাপজত পবশ্বাস সুভাস পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর মালদাি ৬ শ্রীপুি 5519584388616 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২৪ সন্ধ্যা িাণী নবশ্বাস সুধীি  ন্ডল  নহলা নদি  জুি িতুিপাড়া ৭ শ্রীপুি ৮২২১৯৯১৪৯৩ 1783682362 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২৫ সমীরন মন্ডল মৃত পবররন্দ্রনাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391582 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২৬ নররশ পব: মৃত নন্দলাল পব: পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391854 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৬২৭ সুকান্ত বাড়ই মৃত পকরন চন্দ্র বাড়ই পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391860 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২৮ শ্রীকান্ত বালা মৃত নগরকান্ত বালা পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391638 01743-543619 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬২৯ মপিরতাষ মন্ডল পবরনাদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391585 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩০  ানু িািী  ন্ডল  রবি  ন্ডল  নহলা নদি  জুি কানলিগি ৭ শ্রীপুি ১৯২২০১৯৪৫৮ 1745954782 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩১ কৃষ্ণিদ মন্ডল মৃত পকরন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391657 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩২ কুমাররশ অমুল্য পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 6421924124 1742756360 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৩ প্রভাস মন্ডল িীররন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391708 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৪ সঞ্জয় রায় মৃত শাপন্তরাম রায় পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391665 01748-941892 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৫ পবষ্ণুিদ বাড়ই পনম ডল চন্দ্র বাড়ই পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391828 01755-914921 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৬ আনন্দ মন্ডল মৃত িনীভূষন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391596 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৭ অিীর কুমার মন্ডল মৃত জগন্নাথ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391726 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৮ লক্ষন পব: নরগন্দ্র নাথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391710 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৩৯ রবীন্দ্রনাথ বাড়ই মৃত িীররন্দ্রনাথ বাড়ই পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391808 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪০ পগািাল মন্ডল দুলাল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391650 01950-588266 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪১ ভুরলন চন্দ্র মন্ডল মৃত সতযরঞ্জন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584443421 01746-935815 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪২ পবভুপত বাড়ই মৃত সূয ডকান্ত বাড়ই পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391813 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪৩ উত্তম কুমার মন্ডল মৃত দুলাল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া  াটা ৭ শ্রীপুি 5519584391569 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪৪ পবজয় রায় মৃত বুপিশ্বর রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391532 01722-762199 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৬৪৫ সুকান্ত মন্ডল সুিীর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391206 01916-197154 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪৬ মঙ্গল চন্দ্র বাড়ই মৃত সতীশ চন্দ্র বাড়ই পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391533 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪৭ পবকাশ চন্দ্র বাড়ই মৃত বুপিশ্বর রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391534 01851-500394 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪৮ িলাশ রায় সতযরঞ্জন রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391462 01721-938819 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৪৯ অরশাক মন্ডল পগাকুল চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584390313 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫০ দশরথ মন্ডল মৃত ভাপন্ডবন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584390324 01781-390248 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫১ রুিালী পবগম বক্কার মন্ডল মপিলা গৃপিনী পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519542407670 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫২ শুকুর আলী িালাম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391105 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৩ ইউনুচ পমাল্যা মৃত িত্তার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391180 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৪ আয়ুব পিারসন পব: আরতায়ার পিারসন পব: পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584390314 01737-027919 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৫ এরশাদ পব: মািাতাব পসখ পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391235 01930-360833 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৬ নারায়ন মন্ডল িপনভুশন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391294 01775-647079 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৭ পদরবন্দ্রনাথ রায় মৃত পবন্দাবন রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391282 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৮ গ্রীস চন্দ্র মৃত পযারগন্দ্রনাথ পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391342 01737-027919 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৫৯ অনন্ত কুমার পব: মৃত বাদল পব: পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584390336 01709-137276 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬০ পনমাই চন্দ্র মন্ডল মৃত গঙ্গাির মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391329 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬১ কুমাররশ মন্ডল রতন কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584390320 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬২  নি  ালা িািী গকুল অনধকািী  নহলা নদি  জুি কানলিগি ৭ শ্রীপুি ৭৩২২০০২৭৪৭ 1867834425 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৬৬৩ রামানন্দ রায় মৃত অপনল কুমার রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391268 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬৪ নকুল চন্দ্র পব: মৃত পনতাই মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391290 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬৫ শ্যা লী িায় প্র থ  ন্ডল  নহলা নদি  জুি নচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি ৩২৮৫৭৬৭১৭৬ 1312055844 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬৬ িরপষদ কুমার মন্ডল মৃত অপজত কুমার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584000096 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬৭ পসৌি রানী মৃত মঞ্চানন পব: মপিলা গৃপিনী পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584000062 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬৮ নৃরিন নাথ মৃত পনরাঞ্জন পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584391220 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৬৯ প্র থ চন্দ্র  ন্ডল পূণ েচন্দ্র  ন্ডল পুরুষ নদি  জুি কানলিগি ৭ শ্রীপুি ১৯২২০২২৮২৫ 1628878512 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭০ শুকচাদ চন্দ্র রায় পকররান চন্দ্র রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584443542 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭১ অপু রায় মৃত শচীন্দ্রনাথ রায় পুরুষ পদনমজুর পচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি 5519584000054 01799-804359 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭২ অরি ডন্দু রায় মৃত িিপরিদ রায় পুরুষ পদনমজুর নতুনিাড়া ৭ শ্রীপুি 5519584391513 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৩ উজ্জল কুমার পব: যতীশ কুমার পব: পুরুষ পদনমজুর নতুনিাড়া ৭ শ্রীপুি 5519584391385 01762-484257 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৪ সুরদব পব: মৃত সিারদব পব: পুরুষ পদনমজুর নতুনিাড়া ৭ শ্রীপুি 5519584391378 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৫ সনাতন পব: মৃত ঝড়ুলাল পব: পুরুষ পদনমজুর নতুনিাড়া ৭ শ্রীপুি 5519584391364 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৬ নবষ্ণুপদ  ন্ডল গঙ্গাধি  ন্ডল পুরুষ নদি  জুি নচলগাড়ী ৭ শ্রীপুি ১৯২২০৮৫১৬০ 1723189999 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৭ কানুলাল পচব: পগপরশ চন্দ্র পব: পুরুষ পদনমজুর নতুনিাড়া ৭ শ্রীপুি 5519584391382 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৮ অপ েিা িািী  ন্ডল সুকু াি  ন্ডল  নহলা নদি  জুি কানলিগি ৭ শ্রীপুি ২৮৬৪৬৪৮৫৯৩ 1892866673 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৭৯ জয় নিতাই সিকাি বুনিশ্বি সিকাি পুরুষ নদি  জুি কানলিগি ৭ শ্রীপুি ৬৪২২০৫২৮২৬ 1781833832 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮০ অপসত মন্ডল মৃত সিারদব মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390148 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৬৮১ পমা: আবুল পিারসন মৃত শবদুর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390209 01745-244261 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮২ লালন সবদ্য লক্ষী কান্ত বসদ্য পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390222 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৩ প্রদীি বড়াই মৃত যদুনাথ বাড়ই পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390117 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৪ মনপজত মন্ডল মৃত শরৎ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584443531 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৫ ররনাপজত মন্ডল মৃত শরৎ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390109 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৬ পনতাই মন্ডল মৃত শরৎ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390131 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৭ মায়া রানী মন্ডল মৃত শ্যামল মন্ডল মপিলা পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5518584390162 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৮ পমা: কালু পমাল্যা মৃত সব্দুর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390212 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৮৯ আররশদ মন্ডল বাররক আলী মন্ডল পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390205 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯০ মািব সরকার মৃত বুপিশ্বর সরকার পুরুষ পদনমজুর কাপলনগর ৭ শ্রীপুি 5519584390149 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯১ বাবলু পবশ্বাস আকবর আলী পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390453 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯২ শপিদ মন্ডল মৃত কারশম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390728 01980-428291 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯৩ নান্নু লস্কার মৃত দুদ মপিক পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390999 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯৪ সারিব আলী পশখ বদর উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390941 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯৫ রজকুমার মন্ডল িপনভুশন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া াটা ৭ শ্রীপুি 1471978658 1816988319 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯৬ আজাদ পশখ আ: মারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390387 01743-375443 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯৭ সুপনল বাড়ই দুলাল চন্দ্র বাড়ই পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া াটা ৭ শ্রীপুি 9560939506 1728845456 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৬৯৮ মারজদুল পশখ আ: মারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390385 01747-244673 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৬৯৯ হুমায়ন পশখ মৃত আনারুপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390559 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০০ রাপশদুল পব: আবু তারলব পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390530 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০১ ভ ািঃ কারয়  ভেখ জরয়ি উনিি ভেখ পুরুষ নদি  জুি খনড়বানড়য়া ৭ শ্রীপুি ২৩৭২০৪৯৮৯৬ 1770058797 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০২ পমা: নুরুল ইসলাম পমা: ইন্তাজ আলী খান পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390734 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৩ মাছুদার রিমান নাপিরুপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390436 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৪ রুপবয়া পবগম মৃত আরশাদ পব: মপিলা গৃপিনী খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390521 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৫ ভ াছািঃ োনহদা ভবগ ভ ািঃ আব্দুল সা াদ  ন্ডল  নহলা নদি  জুি খনড়বানড়য়া ৭ শ্রীপুি ৪৬২১৯৩৫৯১৭ 1764782122 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৬ ঝর্ ডা পবগম পগািাল পব: মপিলা গৃপিনী খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390413 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৭ িারুন পব: নওয়াব আলী পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390829 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৮ ঝন্টু পব: পমা: পমাবারক পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390422 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭০৯ পমা: কুদ্দুস পব: পমাবারক আলী পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390428 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১০ বািারুল আলী পব: কওিার আলী পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443600 01943-197804 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১১ রুপালী ভবগ কুটি ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি খনড়বানড়য়া ৭ শ্রীপুি ৫৫২১৯১০৬৩৭ 1870372002 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১২ বাপ্পারাজ পশখ জুলমত পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5518584391006 01925-532284 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১৩ জািাঙ্গীর পশখ সসয়দ আলী পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584005004 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১৪ িপববর পশখ জািাদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390367 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১৫ খপবর পশখ মািাতাব পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584000016 01924-768242 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১৬ জহুরুল লস্কার িাপমদুল লস্কার পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443511 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৭১৭ পতারয়ব আলী পমাল্যা সাখাওয়াত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443511 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১৮ সািাদত লস্কার মৃত আররশদ লস্কার পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584391069 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭১৯ জপলল পশখ জািাদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390579 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২০ জহুর পশখ আবু বক্কার পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390395 01933-188780 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২১ নুরজািান পবগম আিসার পজায়া: মপিলা পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584391008 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২২ শমরসর আলী মন্ডল মৃত জব্বার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390621 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৩ আপতয়ার রিমান আবুল পিারসন খান পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443364 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৪ মপনরল ইসলাম বাবুর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443386 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৫ পগালাম রসুল আিসার উপিন পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390900 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৬ আলতাি পশখ মৃত বাপরক পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390788 01882-444019 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৭ পমাস্তিা পশখ মৃত জপলমুপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584391015 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৮ প্রিিাদ বাড়ই প্রফুি বাড়ই পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া াটা ৭ শ্রীপুি 9560982754 1776426645 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭২৯ পমা: ওিাব খান পমা: আবুল পিা: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390826 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩০ জািানারা পবগম আয়ুব আলী মপিলা গৃপিনী খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390881 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩১ আমীরুল ইমান আলী পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 3313047242743 01751-404932 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩২ পনিন আলী পশখ আকরিদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390568 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩৩ সসয়দ আলী পশখ আরিদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 55195843900511 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩৪ পমা: নাজমুল পিারসন আতাউর রিমান পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 6715831452001 01918-443061 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৭৩৫ রুিালী পবগম আ: কারদর পব: মপিলা গৃপিনী খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390414 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩৬ অপলউিা পশখ আবুল পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443371 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩৭ পিপিক পমািা মৃত লপতি পমািা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390812 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩৮ পমা: পসপলম পমাল্যা আতাউর রিমান পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390625 01748-738669 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৩৯ রওশন আলী পমাল্যা মৃত আ: িত্তার পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390588 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪০ পগালাম পমাস্তিা মৃত িরবদ আলী পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390712 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪১ আবু িাসান আ: লপতব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390836 01930-795432 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪২ পমািা: স্বপ্না পবগম আপরিন পিারসন মপিলা পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390972 01799-050487 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৩ শপিউপিন পমাল্যা জামাল উপিন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390704 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৪ পিাব্দুল আলী পমাল্যা মতৃত শািাদত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390632 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৫ মরঞ্জর আলী মৃত জব্বার মন্ডল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443362 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৬ শপিউপিন মন্ডল মৃত কারশম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390692 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৭ পমা: মপতয়ার রিমান মৃত জরয়ন উপিনর পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390465 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৮ নবাব আলী পমা: িারসম আলী পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443385 01736-688943 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৪৯ আক্তার কাজী মৃত কুরজান কাজী পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584444401 01755-410063 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫০ রপিম পশখ আ: কারদর পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390786 01913-085164 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫১ সায়রম পমাল্যা শাখাওয়াত পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443514 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫২ িপরদ পশখ আকবর পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584391064 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৭৫৩ পমা: কামরুল পশখ পমা: আব্দুল পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390903 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫৪ পিরমলা পবগম আনিার পশখ মপিলা পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390959 01768-620100 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫৫ আপমরুল কাজী মৃত রমজান কাজী পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390990 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫৬ পবরদনা পবগম মৃত শািাদাৎ পশখ মপিলা পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390772 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫৭ অপি ডতা রায় অপজত কুমার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর বাপলয়া াটা ৭ শ্রীপুি 1457686481 1859954524 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫৮ পমা: মান্নান পব: মনছুর আলী পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584391040 01779-169828 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৫৯ নবপ্রজীত বাড়ই সুেীল বাড়ই পুরুষ নদি  জুি বানলয়াঘাটা ৭ শ্রীপুি ৭৭৭২০৫৩৮৫১ 1753581148 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬০ পমা: আরনায়ার পব: আ: খারলক পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584000006 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬১ পতািারজ্জল পব: মৃত মকবুল পব: পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390443 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬২ িপিজার রিমান আবু মরক্কল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584000059 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৩ পরজাউল মন্ডল মৃত কারশম মন্ডল পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390618 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৪ নুরজািান পবগম আ: সালাম পশখ মপিলা গৃপিনী খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390499 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৫ পমা: ইসমাইল পশখ মৃত মুনছুর পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390798 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৬ পমা: পিকুল পশখ পমা: আকমল পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584443370 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৭ সুলতান আলী পমাল্যা িারসম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390796 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৮ িারসম পমাল্যা মৃত তারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390795 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৬৯ নওরশর আলী পশখ মৃত আমরজদ পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390857 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৭০ িারকন লস্কার মৃত জপমর উপিন পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584391065 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310



৭৭৭১ রাজু আিরেদ পশখ আপমন উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390348 01925-523300 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৭২ িাপবনা ইয়াসপমন পমাোঃ আপমন উপিন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 3746929631 1908667834 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৭৩ পমা: শাপমম পশখ মৃত জরয়ন পশখ পুরুষ পদনমজুর খপড়বাড়ীয়া ৭ শ্রীপুি 5519584390471 সুধীি কু াি অনধকািী 01716-463310

৭৭৭৪ পমা: আপনচ মন্ডল পমা: পমাবাররক মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392970 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৭৫ পমািা: িাপচরন পবগম মৃত আতাউর পশখ মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393385 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৭৬ নূর জািান পবগম কাজী জহুরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393040 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৭৭ পমা: মসরলম পবশ্বাস মৃত আব্দুল লপতি পব পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391968 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৭৮ তুজা  নবশ্বাস িওেি আলী নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ১৪৭২০৪৯০৬১ 1834717423 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৭৯ পমা: পমজানুর রিমান পমা: সামরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392383 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮০ পমা: সুজন পসকদার পম: রজব পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393184 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮১ মরনায়ার পবশ্বাস মৃত আজমল পিারসন পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 2914763266156 01911-122617 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮২ মপজবর রিমান মৃত অপখল  পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391900 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৩ পলটন পবশ্বাস পমা: নুরুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392110 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৪ পমা: কানন পশখ মৃত আিজাল উপিন পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392574 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৫ পমা: নারয়ব আলী পশখ পমা: আ: খারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392519 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৬ পমা: সুকমান পশখ মৃত মমররজ পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392103 01932-245722 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৭ মপতয়ার পশখ মৃত আ: খারলক পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392513 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৮ আশরাফুল পবশ্বাস আরকন আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392887 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৮৯ সাইফুল ইসলাম পমা: পিারসন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000041 01855-434039 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯০ সুমন পবশ্বাস পমা: িারয়ন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000047 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯১ পমা: সাগর পবশ্বাস পমা: রুহুল পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392217 01962-025083 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯২ পমা: বপদয়ার রিমান পমা:পসপলম পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392263 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৩ পমা: সাইদ পবশ্বাস পতলাম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000257 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৪ মন্নু পবশ্বাস আকরাম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000172 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৫ পমা: মিন আলী পবশ্বাস মৃত িানাউিাি পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000004 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৬ পসরকন্দার পমাল্যা মৃত মারক্কচ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392549 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৭ পসপিক পমাল্যা মৃত মািাতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392067 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৮ পমা: জারবদ পবশ্বাস মৃত িানউিাি পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392886 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৭৯৯ পম: আপিয়া খাতুন পমা: আবু বক্কার পশখ মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392443 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০০ পমা: নঈমুপিন মৃিা পসািরাব মৃিা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391982 01835-430361 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০১ মিবুল পবশ্বাস মৃত মিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393130 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৮০২ কাজী পগালাম রিমান মৃত কাজী পগালাম িায়দার পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392702 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৩ সাজ্জাদ েিীফ কওছাি েিীফ পুরুষ নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ৪৬২২২৪৫০২৭ 1775472050 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৪ সুমী খাতুন পমা: পিকুল পিারসন মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392195 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৫ রপকবুল ইসলাম পমা: আবু বক্কার পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393132 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৬ তপরকুল ইসলাম পিমবাত মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392388 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৭ পমািােদ আলী পজন্নাি পমা: আরদল উপিন পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392589 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৮ ভ াছািঃ িানহলা খাি হক াি  ন্ডল  নহলা নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ৫৫১৯৫৮৪৩৯৩১৭৭ 1784875851 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮০৯ পমা: আরব আলী পশখ মৃত ইয়াকুব পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393380 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১০ পমা: চাদ আলী পশখ আদীল উপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392269 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১১ রাজ্জাক শরীি মৃত কওিার শরীি পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584398402 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১২ পমা: বাবুল মৃত ইউসুি পজায়ািার পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584397729 01734-692595 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৩ সামছু পশখ পমা: জয়নুপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392055 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৪ ভ াছািঃ  ারলকা ভবগ ভ রছি আলী নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ৪৬২১৯৪৫০৬৪ 1625769171 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৫ মপতয়ার রিমান পশখ মৃত শুকুর মািমুদ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584440919 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৬ িনহ া আক্তাি রুরহাল নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ৯৫৬০৯৫৬৯৮০ 1644696282 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৭ ভ ািঃ ন জানুি িহ াি ফানয়দুল ইসলা  খাি পুরুষ নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ১০১১২৩০৪০৪ 1758843826 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৮ আপমরুল পবশ্বাস সসয়দ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393089 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮১৯ পমা:িাপলম পবশ্বাস মৃত িারতম পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392079 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২০ সারজদা পবগম মৃত িারনি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392719 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২১ মাফুজা পবগম রুরিাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392779 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২২ নাপিমা আক্তার ইস্কান্দার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 2697687516393 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৩ পমািা: সারজদা পবগম পমা: শিীদ পশখ মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392550 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৪ মরনায়ারা পবগম মৃত আপমন উপিন মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 55195846673837 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৫ পমািা: বপবতা পবগম পমা: িারুক পশখ মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392485 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৬ পমা: খপলল পশখ মৃত পজাহুর পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392577 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৭ পমা: ওয়ারজদ পশখ পমা: আমজাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393392 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৮ পিে আলী নবশ্বাস গনি নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ২৩৭২০১১১৩৬ 1729899778 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮২৯ অরলাক কুমার মন্ডল মৃত পনতাা্ই চন্দ্র মন্ডর পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393283 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩০ অপমও কাপন্ত মন্ডল মৃত অমূল্য চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393345 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩১ পমা: পমজানুর রিমান মৃত আবদার খান পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393210 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩২ পমা: রাজু খান মৃত আবু আবদার পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393209 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩৩ পমািা: মণ্জজুআরা পমা: মপমনপময়া মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393214 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩৪ স্বিন কুমার মন্ডল মৃত যপতষ চন্দ্র মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393311 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৮৩৫ পমা: রিমত খান কওিার আলী খান পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393251 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩৬ পমা: মপতয়ার পশখ পমা: পদলবার পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393236 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩৭ পমা: আলীম খান মৃত কওিার আলী পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393255 01726-486756 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩৮ আক্কাস আলী পশখ িরবদ আলী পশথ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393307 01869-254982 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৩৯ পমািা: পরখা খাতুন পমা: পখাকন সদার মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393234 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪০ রুি কুমার পবশ্বাস দীররন্দ্রথ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393280 01845-415995 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪১ মারলকা পবগম আজম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 2627206000041 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪২ আবু সাঈদ পমখ পমা: আকরিল পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392682 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৩ নারয়ব পশখ মৃত িাত্তার পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392876 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৪ পমা কপবর মন্ডল মৃত আিেদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392266 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৫ পমািা: িরবদা খাতুন পমা: কারশম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393100 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৬ আরলয়া পবগম আ: কারদর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392689 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৭ আপকদুল ইসলাম লৎির রিমান পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393116 01980-750316 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৮ িপরদা পবগম আব্দুল জব্বার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392679 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৪৯ পমািা: শাপিদা পবগম পমা: মপজবর রিমান মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391969 01622-419896 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫০ পমা: শির আলী মৃত পবলারয়ত পিারসন পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 55195843914921 01727-727633 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫১ পমা: পলয়াকত আলী পমা: রাজ্জাক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391911 01739-598974 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫২ পমা: রারসল মমরসর পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392010 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৩ ভ ািঃ আব্দুল জনলল ভজায়াদ োি  রয়ি উনিি ভজায়াদ োি পুরুষ নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ১৯২২০৯৯২৪৫ 1835118791 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৪ আরলয়া ইয়াকুি আলী মন্ডল মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392876 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৫ পমা: আরনায়ার পিারসন মৃত ইসমাইল পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392266 01957-245068 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৬ রারসল পশকদার িত্তার পবশ্্বস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393100 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৭ আমজাদ পবশ্বাস মৃত জপির উপিন পব: পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392689 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৮ পসপলনা পবগম সুখমান পশখ মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391916 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৫৯ সামাদ পশখ রাজ্জাক আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392679 01925-172999 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬০ পমা: মসরলম উপিন মৃত সদুল পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584391969 01811-151114 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬১ পমািা: নরবলা পবগম মৃত পজন্নাতুিা পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392048 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬২ এনামুল িাঙ্জাব আলী পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 2617218681813 01957-171294 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬৩ ভ ািঃ হাজ্জাত নুি ফায়দুল খা পুরুষ নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ৩৭২২০৭৬৬২১ 1739742755 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬৪ পমা: আপকদুল পবশ্বাস মৃত মারলক মৃিা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393115 01961-970537 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬৫ দীপু পমাল্যা মৃত আক্কাচ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393000 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৮৬৬ পমা: মপিজুল রিমান মৃত আরনায়ার পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392148 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬৭ পমা: ইউনুস পশখ মৃত আিসার পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392465 01778-792824 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬৮ আজাদ পবশ্বাস জারবদ আলী পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392330 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৬৯ বাদল চন্দ্র নবশ্বাস নিল ক ল নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি  নহষারখালা ৮ শ্রীপুি ২৩৭২০১৬৪৯৯ আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭০ িাপববুর রিমান পবশ্বাস মৃত িারনি পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392691 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭১ পমা: আজািার পবশ্বাস মৃত জপিরপিন পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392685 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭২ পমা: পজল্লুর রিমান আব্দুল িাপকম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392344 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৩ পপ্রন্স মন্ডল পমা: আপমর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000035 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৪ আশরাি পিারসন  পজা: মৃত িারমদ মন্ডল পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584000024 01946-515605 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৫ িারশম পশকদার মৃত িারতসম পশকদার পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392063 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৬ মপিজুল পব: মৃত পমাজািার পব: পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392026 01713-143851 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৭  নিিা পাি ীি আব্দুল বানিক ভসখ  নহলা নদি  জুি তখলপুি ৮ শ্রীপুি ১৯২১৯৬৬০১৪ 1830921814 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৮ গাউছুল আজম খন্দকার পগালাম পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392824 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৭৯ পিারসন আলী পব: মৃত িারনি পব: পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392884 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮০ আপজজুল পব: রুরিাল পব: পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393191 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮১ শািাজািান পশখ মৃত আতাউর পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393384 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮২ পসরকন্দার পশখ মৃত আিসার পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584392580 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৩ সালাম পশখ মৃত মসরলম পশখ পুরুষ পদনমজুর তখলপুর ৮ শ্রীপুি 5519584393064 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৪ সবুজ পমাল্যা রইচ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000069 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৫ রাপবয়া পবগম ওমর আলী মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440955 01766-161741 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৬ িাজি ভ াল্যা নবল্লাল ভহারসি পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৪২০০৫৩৩৬১২ 1736662806 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৭ উত্তম কুমার সািা মৃত কাপলিদ সািা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394078 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৮ ভ ািঃ বাচ্চু নবশ্বাস ভ ািঃ েিাফত আলী পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ১৯২১৯৫০১১৭ 1866190435 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৮৯ অপচন্ত কুমার সািা মৃত কাপলিদ সািা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440732 01762-606914 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯০ পজানাব আলী পশখ মৃত আইনুপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 4794510333825 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯১ সু ি িইচ  ন্ডল পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৫১০২৫৪১০৪১ 1858497568 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯২ িাসান পশখ মৃত িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 55195844401978 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯৩ ভ ািঃ নসিাজুল ভেখ মৃত ছারবি ভেখ পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৫৫১৯৫৮৪৪৪০৯৩২ 1818811836 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯৪ িররায়ার পশখ মৃত িারবর পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440984 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯৫ অন্তি নবশ্বাস নবশ্বাস জালাল উনিি পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ১০২৬২৯৬৮৮৭ 1817135364 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯৬ পমাোঃ আকতার পবশ্বাস মৃত-মপজদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440718 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯৭ পগৌতম সািা মৃত কাপলিদ সািা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440995 01770-058356 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৮৯৮ ভ ািঃ ইছাহাক ভেখ আিঃ  নজদ নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৫০৭১৮৯১৫৮৩ 1710876183 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৮৯৯ সুপজত কুমার মৃত সুরবাি কুমার পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441074 01710-786968 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০০ ওসমান আলী শামছুর রিমান পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000064 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০১ আতর আলী পমাল্যা মৃত খালরক পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440968 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০২ লাল চাদ পশখ মৃত পমরির পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440963 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৩ রারবয়া পবগম পরিন পব: মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440975 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৪ রানু সািা অপজত সািা মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394105 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৫ ইয়াকুব পমাল্যা মৃত ইউনুচ পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440878 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৬ োন   ভ াল্লা ভ ািঃ খারলক ভ াল্যা পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৮২১৬০৪৮০২৮ 1612677766 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৭ পশবিদ িাল মৃত অক্ষয় িাল পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440852 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৮ শির আলী আক্কাচ আলী পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 550109440617 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯০৯ আক্তার পিারসন মৃত কালু পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394400 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১০ জনিিা ভবগ জা াল  নহলা নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৭৭৭১৯১৬৮৭৬ 1780907807 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১১ শপিদুল ইসলাম সারিব আলী পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584393877 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১২ আিব আলী ভেখ ইয়াদ আলী ভেখ পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৯১২২০৩৫৬৪৬ 1721415310 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৩ মপিজ উপিন আরব আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394599 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৪ শুকুরন পবগম মৃত পিপিক পশখ মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394478 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৫ পমািা: িারভীন খাতুন রইচ মৃিা মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440899 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৬ পমারমনা পবগম আপতয়ার পমাল্যা মপিলা পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5525702108943 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৭ ভ াছািঃ তাসনল া ভবগ জা াল ভেখ  নহলা নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ১৯২১৯৪৩৯৯৭ 1780305274 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৮ পসপলম পরজা আলী আকবর পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440938 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯১৯ ভ াছািঃ ভসাহাগী ভবগ বাদলা নবশ্বাস  নহলা নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৯৫৬০৯৮৯৭৯১ 1842508302 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২০ আবুল িারসম মৃত দপলল উপিন পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440936 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২১ জুরয়ল ইব্রাপিম পিারসন পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000019 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২২ রুরবল পশখ আসলাম পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000289 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৩ পমািা: রাপশদা পবগম নবুয়াত পশখ মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440897 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৪ পলচু বরগম মৃত আবু বক্কার মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440908 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৫ আসমা পবগম পসপলম মন্ডল মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441010 01985-314866 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৬ পমা: জামাল পশখ আব্দুল পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394098 01773-130625 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৭ িনবিি ভিছা আিোদ আলী  নহলা নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৮৬৭২০১৬৪৩৬ 1720373351 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৮ পমা: আপমরুল ইসলাম পমা: আমজাদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440843 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯২৯ পমা: জাপমর পশখ পমা: আমজাদ পবশ্বাস পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440679 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩০ পখাকন মন্ডল জপমর মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441006 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩১ আয়ুব আলী ত াল নিয়াজ উনিি ভেখ পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ২৮৩২৩৭৮৩৮০ 1629197907 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৯৩২ পদিালী সািা সিন সািা মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441102 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৩ জপমর মন্ডল মৃত দপলল মন্ডল পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441009 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৪ শাপমম পমাল্যা মৃত জপলল পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440636 01734-946670 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৫ অরুন কুমার কুন্ডু মৃত শাপন্ত িদ কুন্ডু পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440700 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৬ রুপবয়া পবগম সাইফুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440933 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৭ স্বিন পিারসন শুকুর আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000008 01759-209842 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৮ েহি আলী ভেখ ছনল নিি ভেখ পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৫০৭২০১৫৩৪৯ 1731077437 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৩৯ রপিমা পবগম আপমন মন্ডল মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584393610 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪০ আলমগীর পিারসন িাপিজার রিমান পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000033 01845-131745 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪১ আরমনা পবগম মৃত-পতরিম পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 6422001468 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪২ আ: রাজ্জাক পব: মৃত বারির পব: পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440799 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৩ ভ াছািঃ আোলতা  সরল  ভ াল্যা  নহলা নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ৩২৭১৯৮৭৮১৪ 1771738534 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৪ নাপির পিারসন পমাল্যা ইসমাইল পিারসন পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440893 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৫ পমা: আক্তার পিারসন মৃত পতাবাররক পিারসন পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440629 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৬ আরমনা খাতুন আকরাম মন্ডল মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584000251 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৭ মতরলব পশখ মৃত িাচু পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394407 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৮ পমা: পিারসন আলী মৃত জরবদ আলী পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584393625 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৪৯ বাবলু পশখ পমাজািার পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440623 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫০ ফুলজান পবগম মৃত-িারতম আলী মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519544440954 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫১ আলতা পবগম শপিকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584540857 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫২ নুরুল ইসলাম জির পব: পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441027 01703-005252 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৩ রুনা পবগম িারুক পব: মপিলা গৃপিনী সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584441021 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৪ মতরলব পব: সামরশল পব: পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584393636 01995-958632 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৫ ইসলাম পশখ মৃত পিপজরুপিন পশখ পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440864 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৬ পরস্তাক পিারসন পবলারয়ত পিারসন পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393824 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৭ পবলারয়ত পিারসন মৃত অরিদ আলী পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393534 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৮ পরমা খাতুন িাপসবুল পশখ মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584000177 01631-723304 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৫৯ আবুল পমাল্যা মৃত আিসার পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393432 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬০ নারয়ব আলী মৃত পখাররশদ আলী পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393410 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬১ আব্দুর রপিম মৃত জারকর পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584394064 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬২ পমা: পসয়াম পশখ মৃত ইবাদতস পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584394035 01838-534476 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬৩ পমজানুর রিমান জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393821 01689-483364 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬৪ পসপলনা জয়নাল পশখ মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584394054 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৯৬৫ রইচউপিন পশখ মৃত জারকর পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584394005 01734-089439 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬৬ লুকমান পব: তারসম পব: পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393427 01771-385302 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬৭ িানগ েস আক্তাি ভ ািঃ আসাদুজ্জা াি আকাে  নহলা নদি  জুি কচুয়া 9 শ্রীপুি ৫৫১৯৫৮৪৩৯৩৪৪৯ 1748795454 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬৮ সমররন পসং ভাদু পসং পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393696 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৬৯ আ: আপজজ পমাল্যা মৃত আিসার উপিন পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭০ আিাদ পশখ মারজদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393435 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭১ আস া ভবগ আব্দুল  নজদ ন য়া পুরুষ নদি  জুি কচুয়া 9 শ্রীপুি ৭৩২২০৫১৬২৯ 1880499802 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭২ পরাকসানা আক্তার কপরম পশখ মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393977 01993-403132 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৩ আ: পসপলম বাবু জয়নাল পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393835 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৪ পমলন পমাল্যা িাপববর রিমান পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584000182 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৫ আরপজনা পবগম নাপসমুল ইসলাম পরংকু মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393906 01775-736699 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৬ িাপববুর রিমান ইয়াকুব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393817 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৭ আরয়ব আলী মৃত পখাররশদ আলী পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393407 01851-670840 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৮ ভ ািঃ বাবলু ভ াল্যা িওরেি আলী ভ াল্যা পুরুষ নদি  জুি কচুয়া 9 শ্রীপুি ৬৮৭২০০৩৫৪৩ 1709137364 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৭৯ মুকুল পশখ মৃত সপির পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393767 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮০ জিাব আলী েখ  রয়জ উনিি ভেখ পুরুষ নদি  জুি সানচলাপুি 9 শ্রীপুি ১৪৭১৮৯৫০০১ 1637858077 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮১ িারুল পবগম নওরশর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393907 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮২ আসমা খাতুন জাপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393981 01932-924602 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৩ আ: আওয়াল পশখ মৃত আিাদ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393702 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৪ আকুল পিারসন মৃত  সপির পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393816 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৫ ভগালা  িসুল  ান্নাি  ীি পুরুষ নদি  জুি কচুয়া 9 শ্রীপুি ৫৯৭২০৫০২৬৩ 1635418957 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৬ শন্তু পব: মৃত দুগ ডািদ পব: পুরুষ পদনমজুর সাপচলাপুর ৯ শ্রীপুি 5519584440744 01788-666437 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৭ আনু পমাল্যা পমা: পমািাতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584000026 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৮ আবু জাির পশখ মৃত খাপলদ আলী পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 55195843393826 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৮৯ জাির পমাল্যা আপলম পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393659 01717-438916 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯০ বাররক আলী পশখ শািাদত পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393778 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯১ মুপক্ত দাস পবমল কৃষ্ণ দাস মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584440850 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯২ রবীন্দ্র নাথ সীং মৃত পকরন পসং পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393811 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯৩ জগবন্ধু পসং মৃত অপভলাস পসং পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393698 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯৪ ইমদাদুল িক মৃত আমান উপিন পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584394032 01779-521336 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯৫ তাসপলমা পবগম নবাব আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584000187 01995-437610 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯৬ শপরফুল ইসলাম আপজজ পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393787 আরখরুজ্জা াি 01724-177940



৭৯৯৭ পরক্তা খাতুন কামরুজ্জামান পিন্টু মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393718 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯৮ পমঠু পব: মৃত মন্টু পব: মপিলা গৃপিনী আিয ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394247 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৭৯৯৯ ভ াছািঃ পানলিা ভবগ ভ ািঃ  ান্নাফ নসকদাি  নহলা নদি  জুি ভহারসিপুি 9 শ্রীপুি ১৯২২০৩৪২৬৭ 1838846023 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০০ পমা: সুজন পরাস্তম আলী পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393891 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০১ পমারনায়ারা পবগম মৃত মন্টু পশখ মপিলা গৃপিনী কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584394062 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০২ মপশয়াল আজম আ: রাজ্জাক পশখ পুরুষ পদনমজুর কচুয়া ৯ শ্রীপুি 5519584393399 01727-216446 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৩ ভ ািঃ োহজাহাি নবশ্বাস ভ ািঃ তারছ  নবশ্বাস পুরুষ নদি  জুি কচুয়া 9 শ্রীপুি ৫৯৭৩৩০৮১৫৭ 1636584457 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৪ পমকুল পমাল্যা পমাতারলব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394180 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৫ আপতকুর রিমান মৃত িারয়ক  পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584000067 01710-349418 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৬ মঞ্জু পমাল্যা পমািাতাব পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394196 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৭ বক্কার পমাল্যা মৃত িাপববর পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394213 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৮ সারহব আলী  র াল্যা কুদ্দুস ভ াল্যা পুরুষ নদি  জুি  াচা াঙ্গা 9 শ্রীপুি ৩৭২২০৫০১২১ 1710116190 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০০৯ আ: রাজ্জাক পমাল্যা মৃত িারয়ক উপিন পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394175 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১০ ইপিস আসলী পমাল্যা মৃত িারয়ক উপিন পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394189 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১১ আপকদুল মন্ডল মপনর উপিন মন্ডল পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394220 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১২ ইপিস পমাল্যা মৃত শির আলী পমাল্যা পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394199 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৩ ওপলয়ার রিমান মৃত শমরসর পব: পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394187 01874-589374 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৪ িারুক মীর মৃত মান্নান মীর পুরুষ পদনমজুর মাচাভাঙ্গা ৯ শ্রীপুি 5519584394314 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৫ পদলবার পিারসন মৃত পকাতাবদী পশখ পুরুষ পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394249 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৬ সারিব আলী পব: মৃত মন্টু পব: পুরুষ পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394248 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৭ সাখাওয়াত পিারসন মৃত মপনর উপিন পুরুষ পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394142 01839-723034 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৮ িারভীন পবগম আশরাফুল ইসলাম মপিলা পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394230 01724-171937 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০১৯ রাজ্জাক পব: মৃত িাচু পব: পুরুষ পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394227 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০২০ জহুরা পবগম পসরকন আলী মপিলা গৃপিনী আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394224 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০২১ রপবউল ইসলাম পদলবর পিারসন পুরুষ পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394250 01744-727579 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০২২ এনামুল কপবর শামছুল পশখ পুরুষ পদনমজুর আির্য্ডপুর ৯ শ্রীপুি 5519584394254 01917-494965 আরখরুজ্জা াি 01724-177940

৮০২৩ চায়িা ভবগ সাইদ ভেখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 2369937483 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০২৪ পমাোঃ আলম পশখ পিতা: পমাোঃ আরলি পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417100 01943196580 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০২৫ ভবরদিা খাতুি ছরিায়াি ভেখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 5973025512 1890221841 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০২৬ িপরদা ইয়াসপমন স্বামী: মপিয়াল পশক মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417601 01948-142152 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০২৭ ভ াছািঃ ইলানচ ভবগ ভ ািঃ কনি  ভেখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 4173071038 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০২৮ ন টুল ভ াল্যা আফজাল ভ াল্যা পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 4173017080 1930795486 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০২৯ পশপরনা খাতুন স্বা: জুল িক পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417600 01948-114752 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮০৩০ পবিা পিারসন পি: আনিার পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািটা ১ সব্দালপুি 5519563417152 01963-257317 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৩১ মপনরুল ইসলাম পি: আ: মপতন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416996 01763-928524 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৩২ সুমা পি: তাইজাল মপিলা গৃপিনী পনািটা ১ সব্দালপুি 199055195630068 01852-051769 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৩৩ লাভলী খাতুন স্বা:পমারাদ খন্দকার মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417595 01943319876 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৩৪ জারবর পমাল্যা পিং-আব্দুল গফুর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417387 01929-448318 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৩৫ জািানারা পবগম স্বা: আিাদুজ্জামান মপিলা গৃপিনী পনািটা ১ সব্দালপুি 5519563417602 01822032126 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৩৬ মুছাি  ন্ডল ইয়াকুব  ন্ডল পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 7323032362 1835216368 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৩৭ ভগনি ভবগ তবারিক ভেখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 2823015025 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৩৮ ভ াছািঃ সারজদা ভবগ ভ ািঃ ভ া রিজ নবশ্বাস িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 3723033803 1751589271 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৩৯ িাসান পমাল্যা পিং-আপতয়ার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563409624 01923-078070 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪০ রত্না খাতুন স্বা: সসয়দ আলী মপিলা গৃপিনী পনািটা ১ সব্দালপুি 199055195630020 01935-209519 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪১ কাপজ আবু জাির কাপজ আোঃ লপতি পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416787 01724677714 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪২ পরারকয়া পবগম স্বা: বদরউপি পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417365 01936-018405 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪৩ তিন পশখ পিং-জামাল উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416959 01923944802 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪৪ সাজ্জাদ পমাল্যা পিং-পচৌির পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 19875519563008 01930795427 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪৫ কাজী আপকদুল ইসলাম পিং- জব্বা কাজী পুরুষ শ্রপমক পনািটা ১ সব্দালপুি 5519563416873 01757524372 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪৬ পিরু পশখ পিং- ইয়াকুব পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417362 ০১৯৬৩২২৬৭৩৬ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪৭ ভ াছািঃ হানছিা ভবগ কউছাি খন্দকাি িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি ৬৪২৩০২১৮৭৯ ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৪৮ পমািাোঃ িলা পবগম স্বা:আব্দুর িাত্তার মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417543 01784330370 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৪৯ ভগালাপী ভবগ আফছাি উনিি ভ াল্যা িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 1011514286 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৫০ পমাোঃ পসািরাব পময়া মৃত-আবুল কারশম পুরুষ শ্রপমক পনািটা ১ সব্দালপুি 5519563417480 01942357386 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫১ অমল কুমার িাল পি- ইন্দ্র ভূষন িাল পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416732 ০১৯৪২৩৫৭৩৮৬ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫২ আপলম পশখ পি- আউল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 198855195630009 01846068715 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৩ সজর মৃিা পি- আ: আপজজ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 199055195630060 01763736312 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৪ পমলন পশখ িান্নান পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417138 01931676524 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৫ পগালাম মওলা পি-ইমারত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416994 01780495630 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৬ বাদল চন্দ্র িাল পি- সুিীর িাল পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416624 01707917539 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৭ পত্রনাথ িাল পি- সূয ডকান্ত িাল পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416574 01937881294 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৮ ঝন্টু পশক পি-মািাতাব পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417641 019127333613 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৫৯ মপনরুল ইসলাম পি-ঠান্ডু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417495 01753-884563 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৬০ পলপি খাতুন স্বা: পতৌপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417065 01793872834 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৬১ ভ ািঃ আক্তাি ভহারসি ভেখ ভসিআলী ভেখ পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 1472897451 1834343163 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৬২ নাপজর পমাল্যা পি-নওরশর আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416973 01310406740 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮০৬৩ ভ ািঃ তুনহি ইসলা ভ ািঃ ভচৌধি ভ াল্যা পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 9561528325 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৬৪ ভ ািঃ আব্দুি িনেদ ভসখ মৃত আত্তাব উনিি ভসখ পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 5519563416807 1759363125 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৬৫ আ: মান্নান পব: পি- িাপদক আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416977 01752-009600 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৬৬ লুবিা জা াি সারহব ভ াল্যা িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 5972929896 1758256045 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৬৭ কাজী মপিজার পি-পমাবাররক কাজী পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563409645 ০১৯২৯১৮৯৩৬৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৬৮ ভ াছািঃ িারবয়া ভবগ  াহাতাব নবশ্বাস িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 5973031627 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৬৯ আপকদুল ইসলাম পি-সারদক আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416978 01752-009600 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭০ িাপবনা পবগম স্বা:পমরির পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417589 01914-290248 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭১ োিন ি আক্তাি ভ ািঃ কালা  ভেখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 7755034423 1840645960 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৭২ কাজী পিয়া পি-পমাবাররক কাজী পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416761 01859172963 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭৩ সাপিন পশখ পি- রিমান পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563410537 01961-527236 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭৪ পমািা আপমরন পনিা পমাোঃ আমজাদ আলী মৃিা মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417209 01937517811 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭৫ ভ াছািঃ সুন  খাতুি ভতায়াজুনিি ভেখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 5973026940 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৭৬ পমািাোঃ আরমনা পবগম মৃত-আোঃ রউি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416941 01813-685601 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭৭ পমািাোঃ পমরা পবগম স্বা: রইচ শরীি মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416852 01705-230362 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭৮ িাপিয়া পবগম স্বা: খাইরুল মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416763 01763336133 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৭৯ আ: পমাতারলব পবশ্বাস পি-িারদক আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416801 01985-534107 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮০ ভ াছািঃ মুনন্ন ভবগ ভ ািঃ ইসিাইল ন য়া িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 7322929196 1942320009 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৮১ পশিালী পবগম স্বা: িত্তার পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417611 ০১৯১১৮৫৬৩৪৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮২ ভ াছািঃ হারজিা ভবগ ভ ািঃ ভগালজাি ভ াল্লা িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 5072901324 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৮৩ রজবা পবগম স্বা: পরজাউল পময়া মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563415004 01945-540824 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮৪ নাজমা পবগম স্বাোঃ পিারসন পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417185 ০১৩১৯৯৪৮৩৩৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮৫ পকয়াম পমাল্যা পি-পচৌিরী পমািা পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417263 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮৬ এলািী পবশ্বাস পি- আ: আপজজ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416920 01984-753179 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮৭ পগালাম পমাস্তিা আপিলউপদন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417500 01798-756402 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮৮ ঝন ডা রানী িাল স্বা: িলান কুমার িাল মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563416589 ০১৭২৯৬৩৯৮৩২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৮৯ স্বরপজৎ কুমার িাল পি- চপন্ড চরন িাল পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563416597 01760409346 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯০ আপকদুল ইসলাম পি-পতারকাব্বার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563426792 01725207997 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯১ ওমর আলী পমাল্যা পি-ওসমান পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417580 01910191129 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯২ পসপলনা পবগম স্বা: ইকবাল পিারসন মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417150 01718-338588 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯৩ আপকদুল ইসলাম পি- পসরাজুল ইসলাম পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 198255195630 01738020129 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯৪ পগালাম কারদর শপরি পি- িারসম শপরি পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416861 ০১৭৬২৬৫৮০৬১ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮০৯৫ উপজর পমাল্যা পি- নওরশর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563416974 01766-830151 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯৬ কাজী নজরুল ইসলাম পি- কাজী আব্দুর রপশদ পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563416698 01834-625031 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯৭ িারভীনা পবগম স্বা: নবাব কাজী মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416778 01714-545190 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮০৯৮ আব্দুল হানল আব্দুল বানিক ভ াল্যা পুরুষ জনা ািা ১ সব্দালপুি 4173016439 1679285777 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮০৯৯ ইপিস পময়া পি-কারশম পময়া পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563673701 01846-066316 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০০ একদুল পশখ পি- সব্দাল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417178 01766985183 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০১ শািানাজ পবগম পি-পসরাজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563416604 01750641611 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০২ েিীফা খাতুি ভ ািঃ আন ি ভ াল্যা িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 6899121351 1753149395 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১০৩ ভ াছািঃ মুনক্ত খাতুি ভ ািঃ সারহব আলী িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১০৪ পিকুল পমাল্যা পসািরাব আলী পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563410547 01785-603381 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০৫ িারুক পিারসন ইয়াকুব মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417513 01768-765035 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০৬ তাইজাল পবশ্বাস পনিাল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417494 01775643199 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০৭ র্াপলম পবগম আপমর পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাট ১ সব্দালপুি 5519563417480 01853-741090 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১০৮  ারলকা খাতুি ওস াি ভসখ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 5073063652 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১০৯ িারজরা পবগম স্বামী-মসরলম মন্ডল মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417514 01909663937 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১০ মাসুদ পজা: আরয়নপদ্দন পজা: পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563419639 01733812413 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১১ জমরসর আলী মকরিদ পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 55195634173737 01855002817 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১২ আপিয় পবগম ইয়াকুব মন্ডল মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417094 01865671853 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১৩ কাজী ভ াস্তানফজুি িহ াি কাজী আনকদুল ইসলা পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 19835519563000022 1706569634 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১১৪ সুপিয়া পবগম সাপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417327 ০১৮৫৬০৫৫১৮৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১৫ সতী রানী িাল সূয ডকান্ত িাল মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416576 01792-630505 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১৬ পমাোঃ আমজাদ পশখ মৃত আনার উপিন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417190 01952-409229 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১৭ আিমত খন্দকার জপলল উপিন খ: পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563418776 ০১৮১৭১৭৪৪৮৭ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১৮ শািানা পবগম উপজর পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417544 01871088489 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১১৯ আ: রপশদ আ: িত্তার পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417430 ০১৮৬৪৬৭৪৩৭৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২০ নওরশর পবশ্বাস ঠান্ডু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417453 01838-539715 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২১ শমরসর পমাল্যা আ: মপজদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416961 01771-740416 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২২ িজলু পমাল্যা রজব আলী পমাল্যঅ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416943 01767-633116 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২৩ ওপিদুল পমাল্যা কওিার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563413454 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২৪ নবাব পশখ িপিরউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417676 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২৫ আরলয়া পবগম কাজী পমাক্তার মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 55195634100014 01931261853 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২৬ আকু কাজী কাজী পবলারয়ত পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416775 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮১২৭ রারশদা পবগম আ: সাউদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416702 01757936578 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২৮ আপরফুল ইসলাম পমজানুর রিমান পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 55195634100068 01960-059784 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১২৯ োনহনুি ভবগ আব্দুি িাজ্জাক িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 7323029236 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১৩০ সাপিদা পবগম পখাকন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416699 01851575890 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩১ কাজী জারবদ কাজী আ: লপতি পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416786 01765-146729 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩২ জাপকর পিারসন পময়া আ: িাই পময়া পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416802 01721-754653 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩৩ িায়রা পবগম ইউসুি আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416749 ০১৭০৪৬৪৫০৫৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩৪  রিায়াি ভেখ হান দ ভেখ পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 6423017455 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১৩৫ জুরয়ল কাজী মসরলম কাজী পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417281 01677-100546 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩৬ পরয়াজুল ইসলাম আমরজদ পিারসনরমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416897 01749-604721 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩৭ পনজাম উপিন খন্দকার জপলল উপিন খন্দকার পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417412 ০১৭৬৭১৩৩২৩৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩৮ িপমরুল ইসলাম ঠান্ডু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417443 01995-007852 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৩৯ চুপন পবগম পসািরাব মন্ডল মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417454 01929-448318 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪০ মান্নান পজা: রারিন পজা: পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417271 01874443883 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪১ পমাোঃ ইউনুচ পমাোঃ নওরশর পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 551956341000203 01796828070 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪২ জাপমরুল ইসলাম আিিারউপিন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417609 ০১৭৫৯৩০৫৩৫০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪৩ আপতকুর রিমান জয়নুল আরবদন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563419625 01625813052 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪৪ আপমর পশখ আিিারউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417472 ০১৭৬২২২১৫৯১ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪৫ শপিদুল ইসলাম িাসরসল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417455 01813564617 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪৬ ভ াছািঃ নবউটি খাতুি ভ ািঃ আন ি আলী িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 4205783733 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১৪৭ লাবলু পশখ মপতয়ার রিমান পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417506 01790495058 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৪৮ কুলছু  ভবগ আব্দুি িনেদ িািী গৃনহিী জনা ািা ১ সব্দালপুি 2373294087 17720799518 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১৪৯ নজরুল পশখ নুররাল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416747 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫০ সুপমলা রানী িাল গপবন্দ িাল মপিলা গৃপিনী পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563416577 01793425109 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫১ পমাোঃ মাকু পশখ আিিার উপিন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা ১ সব্দালপুি 5519563417468 01978137882 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫২ হাই মৃধা জন ি মৃধা পুরুষ কৃষক জনা ািা ১ সব্দালপুি 8244644566 1759507872 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১৫৩ কপবরুল ইসলাম পি-গফুর পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাট-২ সব্দালপুি 5519563418373 01831867216 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫৪ আিাদ পশখ পি-চকমান পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাট-২ সব্দালপুি 5519563425932 01872153647 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫৫ আশরাফুল পশখ পি-পিপজর উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418019 01907677284 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫৬ সুপিয়া পবগম পি-রাজ্জাক পশখ মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418040 01952103904 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫৭ অনলয়াি িহ াি ভেখ ভকস দ ভেখ পুরুষ কৃষক সব্দালপুর ২ সব্দালপুি 8673026780 1762476012 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮১৫৮ পরজাউল পশখ পি- আকুব্বর পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418135 ০১৭৭২৬৫৬৮১৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৫৯ আরয়ন উপিন পশখ পি-ইসমাইল পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418057 01723669803 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮১৬০ আব্দুর রাজ্জাক পি-আকুব্বর পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418078 ০১৭১৫৩১৬৪৯২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬১ আপমন উপিন পশখ পি-িারান পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418099 ০১৯১৭৬২৯৪৮২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬২ আব্দুর রপশদ পশখ পি-আ: মপজদ পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418772 01992923259 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৩ মনজুর পশখ পি-মুক্তার পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418249 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৪ শপরফুল পশখ আরয়ন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418066 ০১৯৪৪৭৪৩৮০৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৫ পজয়াউর পশখ পি-িারকন পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418061 01946656377 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৬ সাবানা পবগম পি- পজন্না পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418395 01736688291 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৭ রপবন পশক পি-আকমল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418536 01843-494855 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৮ মািাতাব পশখ কপলমুপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418519 01910312690 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৬৯ ইসরাইল পশক পি-আকামত পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418534 01931-246404 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭০ িামরিল খন্দকার পি- খন্দকার নপজরউপিন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417823 ০১৭১০০৮২২১৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭১ পখান্দকার সাজ্জাদরিা: পি- পখান্দকার মকরিদ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417807 01722838573 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭২ বদর উপিন পশখ পি-বারীক পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418842 ০১৯২১৫৯৫৪৯৬ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৩ বজলু পশখ নপজরুপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418557 ০১৮৭৬৬১২৮৬০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৪ নাপসমা পবগম স্বা: ইপিস পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418562 01700-865203 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৫ পমাোঃ বাশী পশখ পি: নপজরুপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418640 ০১৯৩৪৯৬৩০৩২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৬ সাজ্জাদ পশখ পি-নুরুল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417883 01925-716079 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৭ পমটুল পশখ পি-মারলক পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দলপুর সব্দালপুি 19915519563000000 01943-196602 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৮ নবুয়াত পশখ পি-খারলক পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দলপুর সব্দালপুি 5519563418120 01916201240 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৭৯ পমাোঃ সরলাক পশখ পি-রপিম পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418305 01734446026 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮০ মপতয়ার পশখ পি-আনিাউপদ্দন পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418015 ০১৯৩৪৯৬৩০৩২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮১ পমাোঃ আপলয়ার রিমান বাবর আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417671 01708246273 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮২ পমাোঃ পলটন পমাল্যা পি-রজব আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাট-২ সব্দালপুি 5519563417769 01952104740 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৩ িারুল সরকার পি-সুরকাশ সরকার পুরুষ শ্রপমক পনািাট-২ সব্দালপুি 19935519563000000 01877088527 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৪ লক্ষী রানী সরকার স্বা: িপররতাষ সরকার মপিলা গৃপিনী পনািাট-২ সব্দালপুি 19925519563000100 0177955179 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৫ ঝন ডা সরকার স্বা: জীবন সরকার মপিলা গৃপিনী পনািাট-২ সব্দালপুি 5519563418442 01945-412384 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৬ আরনৌয়ারা সরকার স্বা:মুরগাল সরকার মপিলা গৃপিনী পনািাট-২ সব্দালপুি 5519563418429 ০১৩১৯৯৯৬৫৩৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৭ ফুলমালা সরকার স্বা: বাসুরদব সরকার মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563410480 01760786335 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৮ ভপক্ত রানী সরকার স্বা: জীবন সরকার মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418435 ০১৩০৭১৯৭৭০৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৮৯ রুিালী সরকার স্বা: নারদ সরকার মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418420 ০১৭২৭৯৩৩৫০২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯০ অঞ্জলী সরকার স্বা: প্রভাষ সরকার মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418434 ০১৩০৮০২২০৭০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯১ মািবী রানী সরকার স্বা: অরশাক সরকার মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418718 01938-615473 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯২ স্মৃপত রানী সরকার স্বা: পবঞ্চ সরকার মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418717 01953-345187 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮১৯৩ পমািাোঃ পসপলনা খাতুন মৃত-মন্টু পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563417828 ০১৩১৭০৭২৭৩৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯৪ পমাোঃ মন্টু পশখ পি- সালামত পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417834 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯৫ পখান্দাকার ইকরাম পিা পি- পখা:আমীর পিারসন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417851 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯৬ পমািাোঃ মুপক্ত পবগম স্বা: পখান্জকার আপমর পিা মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563417805 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯৭ পমাোঃ শপিকুল পশখ পি-পলাকমান পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563425919 ০১৯৩৫০৩৫৬৩৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯৮ পমাোঃ পটাকন পশখ পি-জরয়নউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417766 01791745318 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮১৯৯ পমাোঃ পকরামত পশখ পি-আনিাউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417839 01768262428 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০০ শাপিদুল ইসলাম পি-আ: আপজজ পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417705 01838530738 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০১ পমাোঃ পরজাউল পশখ পি-জপমর উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418256 01959811762 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০২ সসয়দ আলী পশখ পি- আিিার আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418346 ০১৪০৪৮২৯১৮৬ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৩ পমাোঃ রাজ্জাক পশখ পি- িপিরুপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563425934 ০১৭৪৮৩৯৮২৯৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৪ পমািাোঃ পবালকা পবগম স্বা: মান্নাি পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563417693 ০১৯৩৩৮৬১৫০৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৫ পমাোঃ পমলন পশখ পি-পমািাোদ আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 551956341673785 01795-441633 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৬ পমাোঃ পবিা পিারসন পি-জুনাব আলী পজা: পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418540 ০১৭৭৫৬৪৩১৯৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৭ আলতাি পশখ পি-তবাররক পশখ পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563410502 01954152881 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৮ পমাোঃ তুপিন পশখ পি- জামাল পশক পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418541 01969-239864 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২০৯ কারয়ম আলী পশখ পি-ইজ্জত আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417774 01776942893 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১০ আলাউপিন পবশ্বাস পি-রাজ্জাক পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418207 01724402494 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১১ আবু তারলব পশখ পি-কপবর পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563425931 ০১৭৩৬৩৬৯৯১৮ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১২ পমাোঃ পমজান পশখ পি- পসরাজুল ইসলাম পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418328 01752-606931 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৩ পমাোঃ শপিক পশখ পি-কওিার পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417847 ০১৮৮৮৩৬৬৭৪১ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৪ পসানাউল্যাি পশখ পি-িারতম পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417879 ০১৩০৫৪৯৫৫৯৫২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৫ পমাোঃ অপিদ পময়া পি-আবদুর রিমা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 551956341505 ০১৩০৫৪৯৫৯৫২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৬ পমাোঃ রপিউল আপমন পি-আপমনউপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418406 ০১৭৭২৬৫৬৯৬৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৭ আরমনা পবগম পি-পখলািত পিারসন মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418752 01728541436 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৮ পমাোঃ রাজু আিরেদ পি-আপস উপিন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 55195634154737 01925991094 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২১৯ পমাোঃ আ: িাই পি-মরয়ন উপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418757 01789-352498 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২০ আপিয়া পবগম পি-পমাবাররক পময়া মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418513 01990-702962 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২১ রুপবয়া পবগম স্বা: পিকুল পময়া মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418470 01835303609 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২২ সাপকরন পনিা স্বা:পমাসরলম পময়া মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563425925 01991334685 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২৩ সাপিয়া পবগম স্বামী: জাপকর পিারসন মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418935 01980-923360 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২৪ পমাোঃ মািাবুব পময়া পি-পিপিক পময়া পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418485 01995642725 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২৫ পগালাম নবী পি-পনয়ামত আলী পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418511 ০১৮৫৯০৭৫৬৫৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮২২৬ আব্দুস সালাম পশখ পি-আব্দুল মারলক পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418600 01915-204459 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২৭ িারতমা পবগম পি-রইচ পশকদার মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418505 01710815569 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২৮ বাবু আলী পশখ পখাররসদ পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418537 01774-985991 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২২৯ শওকত পশখ পি-শুকুর পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418568 01860929809 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩০ পমারনায়ার পিারসন পি-আনিারউপিন পময়া পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417857 01811-940100 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩১ পমাোঃ লাল পময়া পি-আনিারউপিন পময়া পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417736 0173859414 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩২ পমাোঃ ইসরাইল পমাল্যা পি-কওিার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 55195634187675 01786612852 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৩ পমাোঃ আপনচুর রিমান পি- িাপিজুর রিমান পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417713 ০১৯৮০৯১৯৬৫০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৪ পবিান চন্দ্র পবশ্বাস পি-পবমল চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418094 01836075435 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৫ ররমশ পবশ্বাস পি-গরনশ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418789 01758-151427 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৬ ঝুমুর খাতুন পি-চকমান পশখ মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563417939 01828539100 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৭ পরনা রানী পবশ্বাস পি-পগালক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418780 ০১৭৮৬৬১২৮৫২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৮ অমল কুমার পব: পভালানাথ পব: পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418832 01873-900772 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৩৯ সুরবাি পবশ্বাস পি-সুরবাল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563415839 ০১৭৫৩৭৩৩১০৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪০ পিযুষ কাপন্ত মজুমদার পি-প্রিি মজুমদার পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563417977 ০১৭২১৮৫৫২৯৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪১ উষা রানী িাল স্বা: পবরশ্বশ্বর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418840 ০১৭৫৪৬৪৪৫৭৭ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪২ পবনয় পবশ্বাস পি-কানু পপ্রয় পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563425846 ০১৩০৮২৮১৭৫২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৩ জহুরুল পমাল্যা পি-চাঁদ আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563417938 ০১৯৪৩১৯৬৫৯৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৪ জয়রদব পবশ্বাস গরনশ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563425843 ০১৪০৫৬৪৯৪২৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৫ কমল চন্দ্র পবশ্বাস পি-কৃষ্ণিদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418776 ০১৮৫৮৮৩২৮৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৬ অপখল কুমার দাস পি-পনতাই চন্দ্র দাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563417898 ০১৯৮৬২৪৫৮৬৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৭ বলাই পবশ্বাস পিমন্ত পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418085 01937-881253 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৮ সুপজত কুমার পবশ্বাস সুপশল কুমার রায় পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563415636 01719-607404 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৪৯ অনুি কুমার সািা পি-অরশাক সািা পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418811 ০১৭৩০৬১৫৫২৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫০ িপরদাস পবশ্বাস পি- অমূল্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563415742 01963619113 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫১ আব্দুিা পশখ আকমল পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418945 01843-494833 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫২ পবকাশ পবশ্বাস পি-পবশ্বনাথ পব: পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563417987 01758-254779 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫৩ আ: মান্নান পমাল্যা পি-মপিরুপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418257 01980-919664 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫৪ মাপনক পবশ্বাস সচতন্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দারপুর সব্দালপুি 5519563417940 01734644382 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫৫ িাপবরন পনিা পি-আ: রপশদ মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418318 01778-990507 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫৬ িাপস পবগম স্বা:নুরল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563419223 ০১৮৬৩৬৫৬৫৪৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫৭ পমািাোঃ িারভীন পবগম স্বা:ইিািাক পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563417653 01994456782 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৫৮ পমাোঃ নুরুল পশখ পি-আত্তাি পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417721 01961168788 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮২৫৯ পমাোঃ আরবদ আলী পি-আত্তাবউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417852 01989614346 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬০ নাজমা পবগম স্বা: আরনায়ারা পিারসন মপিলা গৃপিনী পনািাটা সব্দালপুি 5519563418266 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬১ রতন পবশ্বাস পি-সচতন্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418020 01919733799 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬২ পমাোঃ টিপু পমাল্যা মপমন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418245 ০১৭৫৮১০৭০৭৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬৩ অিনত নবশ্বাস অমূল্য কু াি নবশ্বাস পুরুষ কৃষক জসানইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 4622946691 1401255301 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮২৬৪ পমাোঃ দাউদ পিারসন পি-আবু বক্কার পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418940 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬৫ ইন্দ্রপজৎ মন্ডল পিতা-অিীর মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418097 01925332172 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬৬ পমাোঃ পগয়াস উপিন পমা পি-আলাউপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563417872 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬৭ সাপবনা ইয়াসপমন স্বামী: জয়নাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563418106 01945344927 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬৮ বটু মপিক আমানত মপিক পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 551956341674 ০১৮৬২৯৫১৩৮৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৬৯ আব্দুল রউি পমাল্যা মৃত আত্তাব উপিন পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418617 01632737889 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭০ ইমদাদ পিারসন টিপব পি-আলাউপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 5519563418944 িাই ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭১ িায়দার পি-আলাউপিন পমাা্যলা পুরুষ শ্রপমক পনািাটা সব্দালপুি 551956341356 01911-746364 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭২ পবশ্বপজৎ পবশ্বাস পি-শুপসল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পনািাট-২ সব্দালপুি 5519563418788 01911747364 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭৩ িরলমান খান মৃত সািাজান খান পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420144 0196052158 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭৪ পমাোঃ পলটন পশখ পি-তাপির পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419707 01937881519 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭৫ পমাোঃ মাসুদ পশখ পি-আইন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419656 0190223231 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭৬  ানিক নবশ্বাস প্র াষ চন্দ্র নবশ্বাস পুরুষ কৃষক জসানইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 7338239911 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮২৭৭ নবুয়াত পি-মািামুদ পজা: পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419694 01733-237071 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭৮ অচ ডনা সরকার স্বা: সুব্রত সরকার মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634135636 01739-737556 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৭৯ ভেফালী ভবগ ভ ািঃ আিব আলী ভেখ িািী গৃনহিী দ্গূ ডাপুর ৩ সব্দালপুি 9146297990 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮২৮০ সুশান্ত সরকার পি-জুড়ন সরকার পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গী সব্দালপুি 5519563420228 01921-717053 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮১ দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস পি-িপরিদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গী সব্দালপুি 5519563420231 01934037086 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮২ পমািাোঃ িরবদা পবগম স্বা: সারিব আলী পশ মপিলা গৃপিনী পমাল্যার্াঙ্গী সব্দালপুি 5519563419274 01993583990 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮৩ সরতযন্দ্র চন্দ্র রায় পি-দসরত চন্দ্র রায় পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গী সব্দালপুি 5519563419495 01763615086 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮৪ ইপত পবশ্বাস সা: সনাতন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পমাল্যার্াঙ্গী সব্দালপুি 5519563419726 01725153692 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮৫ পমািাোঃ আরপজনা পবগ স্বা: জামাল খান মপিলা গৃপিনী দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563420209 ০১৭৯৪২৪৭৭৩৭ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮৬ ভ ািঃ ইসহাক ভেখ বাবি আলী ভেখ পুরুষ কৃষক জসানইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 1473044426 1848337997 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮২৮৭ পমাোঃ বকুল পশখ পি-কপরম পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419215 0187217850 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৮৮ ভ াছািঃ সা ছুন্নাহাি ভ ািঃ ইবাদত খাি িািী গৃনহিী দ্গূ ডাপুর ৩ সব্দালপুি 19715519563419032 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮২৮৯ পমাোঃ উজ্জল পশখ পি- রপিকুল পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419173 01786613308 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯০ পমাোঃ ইপিস পশখ পি-পিকমত পশক পুরুষ শ্রপমক সব্দালপুর সব্দালপুি 5519563419322 01936943933 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯১ পমাোঃ ওরিল পশক পি-সারদক পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419186 ০১৯৩৬৯৪৩৯৩৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮২৯২ পমাোঃ উসুি আলী পি-পিকমত আলী পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419487 01759426718 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৩ পমাোঃ পমলন িপকর পি-রিমান িপকর পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419016 01912712128 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৪ পমাোঃ লালটু পশখ পি-পমাোঃ আশরাি পশ পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563412542 01945-413078 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৫ পমাোঃ পরজাউল ইসলাম পি-রারিন উপিন পশক পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419351 01992-722118 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৬ পমাসরলম পশখ পি-রারিন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563420229 ০১৭২৪৬৯০৭৫০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৭ পমাকরলস পমাল্যা পি-রারিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419496 01746-136797 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৮ পমাোঃ নাপজর পি-পলাকমান পিারসন পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 55195634154634 01956462325 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮২৯৯ ভ ািঃ নজহাদ ভ াল্যা কুটি ভ াল্যা পুরুষ কৃষক জমাল্লার্াঙ্গা ৩ সব্দালপুি 5523052768 1767032088 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩০০ সািাদত পিারস খান পি-মনসুর আলী খান পুরুষ শ্রপমক দুগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563412524 01858-000702 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০১ পমাোঃ পসরাজ খান পি-মনসুর আলী খা পুরুষ শ্রপমক দুগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419034 01733-149240 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০২ পমাোঃ  িাপিজার পশখ পি:কারসম পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419171 ০১৩০৪৪৯৫৭৩৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৩ পমাোঃ জাপকদুল পশখ পি- জপমর পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419223 01931075771 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৪ পমাোঃ দপবর পমাল্যা পি-কারয়ম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419142 01944225190 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৫ পমািাোঃ পজাসনা পবগম স্বামী: আ: মারলক মপিলা গৃপিনী পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419358 01716457773 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৬ পমাোঃ জয়নাল পশখ পি-আইনুপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419146 01922002810 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৭ পমাোঃ পবিাল পমাল্যা পি-ছুরাি পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563419196 01736068148 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৮ পমাোঃ পবলারয়ত লস্কার পি-নওরশর আলী লি্ পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419337 01996067375 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩০৯ অমল সরকার পি-তারাা্িদ সরকার পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419372 01863714220 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১০ সুকুমার সরকার পি-জুরান সরকার পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419270 01878-716576 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১১ পগািাল চন্দ্র বালা পি-পগাকুল চন্দ্র বালা পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419474 01751711140 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১২ নিনখল সিকাি নিতাই পদ সিকাি পুরুষ কৃষক জসানাইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 5973070146 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩১৩ সজীব আলী পমাল্যা পি-আরশাি পশখ পুরুষ শ্রপমক পমািার্াঙ্গী সব্দালপুি 551956341324 01784498234 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১৪ নিতাই পদ সিকাি ফিী ভূষি সিকাি পুরুষ কৃষক জসানাইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 1473039822 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩১৫ পমাোঃ আপমরুল ইসলাম পি-আবুল পিারসন পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563415636 ০১৯৮৬৬১৩৫৬০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১৬ পমাোঃ ইরিান মন্ডল পি-পিলু মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419580 01882-623225 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১৭ ইয়াব আলী পশখ পি-রারশদ পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563425529 01747-454257 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১৮ পমাোঃ পনউটন মন্ডল পি-পিলু মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419582 01939-659479 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩১৯ পমাোঃ পমাকারিস পিারস পি-পখাররশদ পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419674 01745118623 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২০ সতয়ব আলী পশখ পি-ইশারত পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419594 01949-380300 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২১ কালা চাঁদ পশখ পি-আইনউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420218 01843742529 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২২ পমাোঃ সুজন পশখ পি-আজম পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634146546 01930-795665 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২৩ আলী আজম খান পি-পতাজারেল খান পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419574 01830615940 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২৪ পমাোঃ পসরাজুল ইসলাম পি-পসপিকুর রিমান পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419598 01428952899 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮৩২৫ পমাোঃ পরয়াজুল ইসলাম পি-আরবদ আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563413241 01710730683 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২৬ রপবউল ইসলাম পমা: পি-রপিকুল ইসলাম পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419650 01727-027183 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২৭ পমাোঃ পমজান পমাল্যা পি-রউি পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419660 01731049597 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২৮ পমাোঃ িজলু পশক পি-বাবুর আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419629 01998-286769 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩২৯ পমাোঃ ফুলবাপি-র মন্ডল পি-বাবুর আলী মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419701 01765327092 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩০ পমাোঃ পিারমান পশখ পি-িরমান পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419704 ০১৭৯৯৯৭৫৮২৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩১ পমাোঃ িাপলম পশখ পি-পতরিম পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419719 01933034275 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩২ ভদবু সিকাি সুধীি সিকাি পুরুষ কৃষক জসানাইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 1922963200 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩৩৩ ভ ািঃ ছনবি ভহারসি েনহদ সিকাি পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 1473021747 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৩৩৪  পমািাোঃ নূরজািান পবগম মৃত-আপিরুজ্জামান মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 6873070269 01723-788417 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩৫ পমাোঃ মসরলম পশখ পি-জব্বার পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419588 01990327623 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩৬ পমাোঃ আপমরুল মন্ড পি-আয়ুব মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419540 01935-209547 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩৭ পমাোঃ নান্টু পশখ পি-শািাদত পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419671 01922713350 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৩৮ সানবত্রী বাড়ই ধীরিন্দ্র িাথ িায় পুরুষ কৃষক জসানইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 1922967649 1718489564 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩৩৯ পমাোঃ আপতয়ার পশখ পি-মরয়ন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563443294 01733-901334 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪০ অপখল সরকার পি-সুপির সরকপর পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563443303 01738232900 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪১ অপনমা রানী পসকদার পি-কৃষ্ণিদ পসকদার মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419894 01759-363125 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪২ পদিালী রানী সরকার মৃত-পনরাঞ্জন সরকার মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419843 01715-799450 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৩ িবন চন্দ্র পবশ্বাস পি-নবদ্বীি পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419398 01845-727159 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৪ িপরমল পবশ্বাস পি-যতীন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419398 01772657957 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৫ পনতাই চন্দ্র মন্ডল পি-যরগন্দ্র নাথ মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419433 01791789620 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৬ ভরবন্দ্রনাথ পবশ্বাস পি-পকশবলাল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419388 ০১৮৮৯২৯২৯০৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৭ চায়না রানী সরকার স্বা: পগৌতম সরকার মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419849 017020957107 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৮ চপন্ডরাম পবশ্বাস পি-প্রভাষ চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419751 01753890960 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৪৯ পমাোঃ বাদল পমাল্যা পি-ইন্তাজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419974 01929874837 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫০ পলয়াকত আলী পমাল্যা পি-মপনর উপিন পমাল্য পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420008 01921-938030 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫১ পমাোঃ নারয়ব আলী পি-আকবর পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341577 ০১৭৪২০৪৪৫৮৬ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫২ পমাোঃ মুপজবর পমাল্যা পি-নওরশর আলী ম: পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419991 01742044586 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫৩ পমাোঃ পশমুল পশখ পি-পমাোঃ খপলল পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341645645 01815727159 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫৪ পখান্দকার নূর ইসলাম পি-পখান্দাকার সারিব পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563425349 01846-519513 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫৫ পমাোঃ শাপিদুল ইসলাম পি-রপশদ পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 55195634145646 ০১৭৬৬৫৯১৩৯৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫৬ পমাোঃ শ্বিন পমাল্যা পি-নওরশর আলী পমা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419992 01981-672573 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫৭ কামরুজ্জামান কালাম পি-সমরশর মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420155 01868844702 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮৩৫৮ অমররশ বাড়ই পি-সচতন্য বাড়ই পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419797 01772656815 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৫৯ এরমা পবশ্বাস িাপমদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419507 01707529945 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬০ সুলতান পমাল্যা ইন্তাজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341 01927-167310 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬১ পজয়ারুল পশখ সমরশর পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419968 01753148853 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬২ িবুর পশখ সমরশর পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419654 01936-078445 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬৩ আপম্বয়া পবগম আ: রিমান মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419961 ০১৪০৩২৩৬৪৭৩ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬৪ ইমান আলী মন্ডল আপজজ মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419649 ০১৭৯৪২২১০৫২ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬৫ আ: জপলল পশখ আরিজ পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419708 01937-881417 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬৬ ভ ািঃ নজয়া লস্কাি ভ ািঃ  ারলক লস্কাি পুরুষ কৃষক দ্গূ ডাপুর ৩ সব্দালপুি 3273054639 1735037095 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩৬৭ রাজা পশখ আপজজার পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563413456 ০১৮৬৪৫০৯৯৬০ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬৮ আবু বক্কার মন্ডল রারিন মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634146546 01710-735935 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৬৯ আরতায়ার রিমান মরয়ন উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341243 01940264705 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭০ তাপির পশখ বশারত পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419721 01857599077 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭১ কপবর পশখ বপশর পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419652 01875-257377 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭২ পসপিকুর রিমান মপনর উপিন পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563412345 01921-365603 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭৩ জাির পশখ তাপু পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634123213 ০১৭৩৬৭৮০৬৬৫ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭৪ মাপিম পশখ জপমর উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563414355 01772-544854 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭৫ জাপিদ পশখ িদন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563415435 01762078093 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭৬ পবিাল পিারসন পরাস্তম পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563414234 01821-219623 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭৭ িাপসবুল পজা: তকব্বার পজা: পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563421421 01924-771455 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৭৮ ভ ািঃ সারহব আলী বাবি আলী ভেখ পুরুষ কৃষক জসানইকুন্ডী ৩ সব্দালপুি 7323070164 1893192507 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩৭৯ জপরি পশখ পতরিম  পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563417944 01768-258578 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮০ ওবাইদুিা পমাল্যা কুদ্দুস  পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420066 01986-245384 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮১ তারা পবপব আক্তার খান মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419612 01705-141041 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮২ তাপরকুল পশখ আকমল পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 1995551956300630 01821285707 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮৩ নাজনু পশখ িারমদ পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341345 01703010925 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮৪ ভ ািঃ ইসলা  ভ াল্যা ভ ািঃ িওরসি ভ াল্যা পুরুষ কৃষক দ্গূ ডাপুর ৩ সব্দালপুি 3273060289 1766847625 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৩৮৫ আপতয়ার রিমান মারলক পজা: পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 551956341365 01929189480 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮৬ পমটুল লস্কার আইনুপিন লস্কার পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 55195634134543 01929189765 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮৭ আরজু পশখ আপনস পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563413545 ০১৭৫৪৬৪৪৫৭৪ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮৮ রপবউল ইসলাম িারলক পজা: পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 551956341342 ০১৭৯৭৩৩৯২৩৯ ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133

৮৩৮৯ জািাঙ্গীর পশখ মুন্তাজ পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563413232 01935809769 ভ ািঃ ছানব্বি ভহারসি 01721-475133



৮৩৯০ লালচাঁদ লস্কার মকবুল লস্কার পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563413545 01911-546460  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯১ পিকুল লস্কার আইনুপিন লস্কার পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 55195634135345 ০১৭৬৮৩৩৬৬২৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯২ পিররাজ লস্কার পিারসন লস্কার পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563414545 01920-641155  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৩ আরতার আলী পজা: মারলক পজা: পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563413545 ০১৯৮৮৮৬৫৩৩০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৪ পরাস্তম আলী পশখ পতরিম পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 55195634135345 01980-919430  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৫ বাবুল পশখ মুন্তাজ পমখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563413534 01778-344001  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৬ পলটন িপকর রিমান িপকর পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563418983 ০১৮৮৮৩৬৬৮৭৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৭ কপবর পজা: িারলক পজা: পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563418982 01980-923619  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৮ পমাক্তার পমাল্যা আকমল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563420188 01942-434013  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৩৯৯ মজনুরশখ  পকসমত পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 55195634146536 ০১৭৮৩৭৫৯৪৬৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০০ সাজ্জাদ পশখ ওরজদ পশখ পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563413435 ০১৯৩২৬৯৬৫১৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০১ মরনারঞ্জন বালা বাটুল চন্দ্র বালা পুরুষ শ্রপমক দূগ ডাপুর সব্দালপুি 5519563414546 01729-720587  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০২ মারজদুল ইসলাম িারসম পশখ পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563414546 01948-114887  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৩ িাসান পমাল্যা আকামত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563413245 01925-675770  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৪ সতয়ব পশখ জনাব আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563419486 01923-738351  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৫ অপূ ডব মন্ডল অরশাক মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563413435 01923-874801  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৬ সুকান্ত সরকার পনরমল চন্দ্র সরকার পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 551956341354345 01867-569506  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৭ পচত্তরঞ্জন মন্ডল িরীিদ মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563413535 01876-153963  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৮ স্মৃপত রার্ী পবশ্বাস কানাই িাল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563413434 ০১৭৪৫৫২৯২৬৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪০৯ অরজদ আলী পশক িারসম আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক পমাল্যার্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563413453 01995-053208  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১০ জুরয়ল পমাল্যা পিকুল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563413345 01959-189993  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১১ সরলমান পশখ জপিরউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563410148 ০১৮৪২৫১১৮২৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১২ আিেদ পশখ শািাদত পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341345 01735-274966  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১৩ পসপিকুর রিমান ইশারত আলী পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419587 01779-552675  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১৪ চুন্নু পশখ িদন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563414545 ০১৮৮৯৩৩৭৪৫১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১৫ আিিার পমাল্যা িাপমদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341545454 ০১৯৮৮০৩৮৩৪১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১৬ আ: মারলক পমাল্যা মপনব উপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563413545 ০১৯৬৫৪৩৭৮৬০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১৭ আয়ুব আলী পমাল্যা পগালাম রিমান পমা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634124343 ০১৭২৩৩৯৭৭১৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪১৮ রুপালী  ন্ডল ভগানবন্দ  ন্ডল িািী গৃনহিী জমাল্লার্াঙ্গা ৩ সব্দালপুি 5073099979 17348886025 ভ ািঃ সানব্বি ভহারসি ১৭২১৪৭৪১৩৩

৮৪১৯ রাপবয়া পবগম লুৎির রিমান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634135345 ০১৭৫৬৬৫৪৯৬৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২০ পমাখন পমাল্যা মন্নান পমাল্যঅ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634132545 ০১৭৫৮২৩৩৮০৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২১ আশরাফুল আলম পসপিকুর রিমান পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 551956341454 01779-552675  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২২ ওপিদুল পমাল্যা আিিার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420063 ০১৬৪১৯১৭৮৫৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৪২৩ আকবর খান িাপনি খান পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563414654 ০১৮৯৩৭০৮৭৪৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২৪ বকুল পমাল্যা লুৎির রিমান পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563424749 01756-654964  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২৫ পলটন পমাল্যা নওরশর আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563419896 ০১৭০১৩২১৭৪৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২৬ কওিার মন্ডল এরলম আলী মন্ডল পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 55195634135435 ০১৭৭৮৩৮৩৯৮৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২৭ িপরদুল পবশ্বাস কপবর আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421429 01756-828830  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২৮ রপিকুল ইসলাম খপবর পিারসন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 24335454546 01986-346071  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪২৯ রপিকুল পমাল্যা রুকমান পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420847 01882-622963  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩০ পিপকর পবশ্বাস লপতি পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 551956342345 01706-297039  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩১ মুিাদ পবশ্বাস আনিার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 551956342345 01626-308340  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩২ পরজাউল পবশ্বাস নজরুল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634234543 ০১৬৭১৭৬৬৮৩২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩৩ পশপরনা পবগম আসাদ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 551956342435 ০১৯৮২০২৫৬৭৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩৪ আকরাম পিারসন মকরলচুর রিমান পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 1966551956300000 01743-874610  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩৫ ভগালা  িসুল ভ াল্লা সসয়দ আলী ভ াল্লা পুরুষ কৃষক কােলী ৪ সব্দালপুি 3723132092 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৪৩৬ পচৌির পমাল্যা আিাদ আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563423455 01961-168859  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩৭ পমাোঃ বাকু পমািা পি-মুজািার পমািা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421926 ০১৭৩৫৭৮৮৫৮৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩৮ তারািদ পবশ্বাস পি-পগাবরিন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420567 01717-409478  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৩৯ পনম ডর কুমার পবশ্বাস পি-অমল কুমার পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563413435 01917-563193  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪০ পিরমলা স্বা:শািাদত পজা: মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563421230 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪১ কুয়াত আলী পজা: পি-আতর আলী জ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420288 01912-893226  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪২  পমাোঃ দুলাল পশখ পি-মকরিদ পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420766 ০১৯২৮০৩৪৯৭০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৩ পমাোঃ জপমর পমাল্যা পি-জব্বার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420942 ০১৭৫৩৪৯৮৭১২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৪ সারিব আলী পমাল্যা পি-পগালাম িররায়ার পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421670 ০১৯৫০৭৯৮৪৫৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৫ মালা স্বা: মাখছুদুর মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563421050 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৬ পমািাোঃ রপিতন পনিা স্বা: পমাোঃ আবুল পব: মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420762 01733-838446  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৭ পমাোঃ পদদার পমাল্যা পি- আবু তারলব পমা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420475 01934-871918  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৮ পমাোঃ আজাদ পমাল্যা পি- পগালাম িররায়ার পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420694 01946-592663  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৪৯ পমাোঃ মনুরুল ইসলাম পি- নওরশর আলী ম পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421168 ০১৮২৪১৩৯৮২৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫০ পমািাোঃ সাপিদা পবগম স্বা:পমজানুর রিমান মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420834 ০১৯৫০৭৯৭৮৭৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫১ আরমনা পবগম স্বা:কপবর আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563421404 ০১৩১৯৯৯৬৫১৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫২ পমাোঃ আপকদুল ইসলাম পি-আ: রপশদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563405544 01965-049834  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫৩ উপকল পশখ পি-িাপকম পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443311 ০১৯১৯৮৮০৬০০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৪৫৪ পমাোঃ নবাব পসকদার পি-মতরলব পসকদার পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441906 01933-562876  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫৫ পরারকয়া পবগম পি-িায়াদ আলী পজা: মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563421358 ০১৭৪০৬২৬২৩৫৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫৬ পমাোঃ মুরাদুজ্জামান পি-আরনায়ার পিারসন পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634246 01911-028443  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫৭ পরাকসানা খাতুন পি-পগালাম পমাস্তিা মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 55195634242079 01731-447628  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫৮ পমাোঃ মন্টু পমাল্যা পি-শািাদত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421601 01926-309776  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৫৯ পরপজয়া খাতুন স্বা: আপজজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420821 01735-282505  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬০ পমাোঃ ইউনুচ আলী পি-ইসািাক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420632 01980-784041  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬১ পর্জু পি-নওরশর আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425646 01832-054460  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬২ পমাোঃ পমন্টু পবশ্বাস পি-আ: কপরম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443248 01737-715198  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬৩ সারজদা পবগম স্বা: পদয়ানত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420769 ০১৩০৫২০৫০৬৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬৪ পগালাম পমাস্তিা পি-িারতম আলী পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420875 01934-524356  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬৫ একলাচ জিার পি-িাপিজার জিার পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420283 01923-078179  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬৬ রুি কুমার দাস পি-িপনন্দ্র নাথ পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420335 01832-446038  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬৭ অনচন্ত দাস চারুবালা দাস পুরুষ কৃষক কােলী ৪ সব্দালপুি 19885519563000013 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৪৬৮ পমাোঃ পজতু পজা: পি-িজল পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563426019 ০১৭৫৮৬২৮৭২৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৬৯ মঙ্গল পজা: পি- িজল পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420406 ০১৮৭০৯৮২৬৯৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭০ কাঠু পবশ্বাস পি-জটাির পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420671 01731-498798  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭১ ইপিস আলী পমািা পি-আ; মারলক পমাল্য পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420630 01752-261403  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭২ পমাোঃ আলাল পমাল্যা পি-কারসম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 551956342254 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৩ বাচ্চু পময়া পি-ইকরাম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563423454 01760-194047  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৪ সুবাস কুমার দাস পি-সুবল চন্দ্র দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420325 01735-118447  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৫ আরয়ব আলী পি-আিােদ পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420642 01939-659018  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৬ িবর আলী পশখ পি-ইমান আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421237 ০১৭৩৯৬৭০৪৯১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৭ পমাোঃ রপিকুল ইসলাম পি-ইমান আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634265456 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৮ পমাোঃ আপমরুল পমাল্যা পি-মমররজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421608 01766-830704  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৭৯ পমািাোদ আলী পশখ পি-ইউসুি আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421211 01986-246345  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮০ পজামারত পবশ্বাস পি-আনিার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420922 01920-118842  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮১ িারুন আর রপশদ পি-আকমল পিারসন পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634411868 01756-388650  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮২ পকয়াম পশখ পি-ইউসুব আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421207 01722-941870  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮৩ িারুক পজা: পি-শামরিল পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563414779 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮৪ বাদশা পবশ্বাস পি-পগালাম রব্বানী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421378 01752-514899  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮৫ পমাোঃ শপরফুল ইসলাম পি-খপবর পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421343 01720-321302  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৪৮৬ মাছুদ পবশ্বাস পি-পমাশারি পিারসন পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425778 ০১৭৪৪১৩৩৫৯২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮৭ পমাক্তার  পশখ পি-িাপকম পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563426697 01865-898725  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮৮ আবু িাপনি পবশ্বাস পি-মািাতাি পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420819 01950-798468  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৮৯ পসপিক পমাল্যা পি-মতরলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421692 ০১৯৭২৮০১৯৫২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯০ সমরশর পমাল্যা পি- আ মারলক পমা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421693 01963-286690  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯১ বীনা রানী পবশ্বাস স্বা: নানটু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420576 01760-318066  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯২ সািন পবশ্বাস পি-পভালানাথ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563426454 ০১৭৪৯৮৫৭২৯৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৩ আরজু পশখ পি-আকামত পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421479 01929-893152  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৪ িপররতাষ পবশ্বাস পি-বাসুরদব পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420470 01735-708237  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৫ আব্দুর রউি পি-আব্দুর রপিম পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420503 01746-980527  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৬ অদুদ পবশ্বাস পি-িপকর পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421399 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৭ আবুল কারসম পবশ্বাস পি-মািাতাি পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420783 01752-688809  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৮ আ: সালাম পবশ্বাস পি-আ: রিমান পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441937 01932-924341  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৪৯৯ িারুন আর রপশদ পি-পগালাম রব্বানী ম পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420899 ০১৯৮৬১৪৬০৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০০ জাির পি-মকরলস উপিন পমা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421187 01773-685912  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০১ আরব আলী পশখ পি-ইমান আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421241 ০১৯৫৭৯১৬৬২৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০২ নাজমুল হুদা পি-আ: খারলক পমাল্য পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443307 01724-708105  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০৩ িাসানুর রিমান পি-পগালাম পমাস্তিা ব পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421498 01768-248826  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০৪ পমাক্তার পমাল্যা পি-শামরসর পমািা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421490 ০১৯৭৮১৩১২৫৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০৫ পমাোঃ তুিান পমাল্যা পি-ইউনুচ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421697 01778-383623  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০৬ চুন্নু পময়া পি-আজগর আলী পমা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420907 ০১৭২৯৫৩৯৪০৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০৭ শ্রী সাধি কু াি দাস সুনিল দাস পুরুষ কৃষক ৪ সব্দালপুি 4604804171 1753727055 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৫০৮ পগতা রানী পি-রনপজত দাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি ৫৫১৯৫৬৩৪২-৩৪৯ 01936-831267  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫০৯ শপিদুল পমাল্যা পি-আকবর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563426545 ০১৭৮৪৫৬৯৬৬৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১০ মঞ্জু পমাল্যা পি-পকরামত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421118 ০১৯৫৭৫৩৭১৮৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১১ পমাোঃ আমরজদ পশখ পি-মারলক পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421013 ০১৯২৬৪২১৭৬৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১২ পিয়াম পসকদার পি-িানজাম আলী পস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421166 ০১৭১০১১৬৩০৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১৩ আ: রাজ্জাক গ্রাম পি-মারলক পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425990 ০১৭০৩৩৭৫৫৯৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১৪ পমাোঃ বাবলু পবশ্বাস পি-ইউনুচ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421434 ০১৬২৪৬৪৭৩৭৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১৫ র্াবলু পবশ্বাস পি-ইউনুচ আলী পবশ্বা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421176 01739-153850  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৫১৬ আরব আলী পমাল্যা পি-পগালাম িররায়ার পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421656 01949-602292  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১৭ তপবরুল ইসলাম পি-আ:মারলক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421871 01989-614793  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১৮ আশরাফুল পমাল্যা পি-সামরিল আলম ম পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441943 01921-410341  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫১৯ রপবউল ইসলাম পি-আরখর আলী পমা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421741 01725-875961  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২০ পমলন পমাল্যা পি-পরাকমান পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420966 ০১৯০৪৩৭০৯৮০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২১ আপজজুল পমাল্যা পি-পসারাি পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420278 ০১৪০৬০৩০৭৪৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২২ বাবুল পবশ্বাস পি-িরবদা পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420362 ০১৯৫৭৫২৯৮২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৩ িারসম পবশ্বাস পি-মািাতাব পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420779 01929-874792  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৪ নজরুল ইসলাম পি-আ: রাজ্জাক পমাল পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420897 ০১৭৯৩৭১৮৪৯৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৫ আপিরুল পমাল্যা পি-ইসিাক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421661 ০১৯১২৩৯১০৪৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৬ সারিব আলী পি-আিােদ পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420639 01882-623794  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৭ শরীি পমািা পি-পরয়াজ পমাা্যরা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634276755 01979-788721  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৮ সাপিদ পমাল্যা পি-িাপিজার রিমান পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420871 01773-344517  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫২৯ বাদশা পবশ্বাস পি-িরবদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420340 ০১৭৬৪২৪১৮২১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩০ উজ্জল পবশ্বাস পি-পনরঞ্জন কুমার পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420533 ০১৮৭৫০৮৩৭৫২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩১ জপমর পমর পি-আকমল পমর পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441861 ০১৭২২৯৪১৮৭০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩২ পপ্রম কুমার দাস পি-মপনন্দ্রনাথ দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420352 01943-196492  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩৩ নজরুল ইসলাম পি-লপতি পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420486 01722-656802  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩৪ পমাোঃ নজরুল ইসলাম পি-নওরশর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634205542 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩৫ সুপচত্রা দাস স্বা: পগাপি চন্দ্র দাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420337 ০১৯১৬৯৮৪২৭২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩৬ তাপনয়া পবগম স্বামী: পরিন আলী পশ মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563427344 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩৭ পনতয কুমার পবশ্বাস পি-জটাির পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420529 01991-870537  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৩৮ পনল ভবগ নকিা ত নবশ্বাস িািী গৃনহিী কােলী ৪ সব্দালপুি 2822973372 1798272214 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৫৩৯ শ্রী ররমশ চন্দ্র দাস পি-পচরন দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420358 01747-247458  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪০ অমরী দাস পি-পবমপল চন্দ্র দাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420323 ০১৯৯২৯২৩৩৯৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪১ পবষ্ণু দাস পি-পবমল সাদ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563426016 01987-624682  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪২ নীল কমল দাস পি-পবমল চন্দ্র দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420319 ০১৭৪৮৩৫০৪৭৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪৩ যুগল চন্দ্র দাস পি-মিাত্ব চন্দ্র দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420309 01714-442548  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪৪ পিরু পবশ্বাস পি-আ: কপরম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443243 ০১৭৮১২১৫১৮৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪৫ মরনায়ার পিারসন পব: পি-ইয়াপিন উপিন পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421276 01921-636726  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪৬ শপরফুল ইসলাম পি-আক্কাস পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420945 ০১৭০৪৫৭৭৮১৪৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪৭ মপমন পমাল্যা পি-জব্বার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420947 ০১৩১৯৯৪৮১৫৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৫৪৮ কামরুল পিারসন মকরিদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420947 ০১৯২৪০৬০৮৫০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৪৯ িাপলম পজারদার পি-ইপিস পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443225 01924-060850  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫০ িারভীন পবগম পি-মপনরুর ইসলাম মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420830 ০১৭৩৩০১৯০৩৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫১ ইন্দ্রপজত কুমার পব: পি-পদরবন্দ্রনাথ পবশ্ব পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420546 01797-589740  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫২ আলম খন্দকার পি-সসয়দ আলী খন্দকার পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420476 01937-733818  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫৩ আবুল কালাম পব: পি-আ: রিমান পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420924 01718-648637  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫৪ পবকাশ কুমার দাস পি-রনজীৎ কুমার দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563426554 01936-831267  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫৫ ভ ািঃ কুদ্দুস ভ াল্লা মৃত আরখি আলী ভ াল্লা পুরুষ কৃষক কালবলপুর ৪ সব্দালপুি 19715519563421744 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৫৫৬ একান্ত কুমার পবশ্বাস পি-িরনী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420493 01766-984888  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫৭ পিররাজ পশখ পি-তবাররক পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441860 ০১৮৯২১৬১১৪৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫৮ পজয়ারুল ইসলাম পি-নজরুল ইসলাম পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634267654 ০১৯০৪৩৭০৯৮০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৫৯ আলতাি পিারসন পমা পি-আপদল উপিন পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420714 ০১৯২৯৩০৭৪৯৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬০ িির আলী পমাল্যা পি-িারকন আলী পমা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421660 01923-778356  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬১ বাচ্চু পি-মৃত আপজজ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421100 ০১৭৬৩৯৮৬৭০২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬২ তিপলম উপিন পি-পমান্তািার উপিন পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634138478 ০১৭৮৪৭৫৯৮৮১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৩ আদ্যনাথ চন্দ্র পবশ্বাস পি-সতীশ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420648 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৪ িাপিয় পবগম পি-আপজদুল পজা: মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563421337 ০১৯৪৭৮৫১৬০৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৫ জািানারা পবগম পি-আ:রাজ্জাক পব; মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420827 01966-006571  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৬ জপল পবগম আ: রারশদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563441895 01923-262951  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৭ প্রভাষ পবশ্বাস পি-সতীশ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420553 ০১৭২৬১৬০১৬৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৮ আসলাম উপিন পি-পমান্তািার উপিন ম পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420678 01922-095151  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৬৯ নান্নু মুন্সী পি-মুন্সী নওরশর আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420462 01922-648489  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭০ একব্বার পি-পখাররশদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425649 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭১ পমাোঃ িল্টু পিারসন পি-নওরশর আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420840 01721-652295  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭২ আবুল কালাম পি-আকামত পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420777 01757-713006  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৩ পলয়াকত আলী পবশ্বাস পি-আকামত আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421449 01929-405079  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৪ ইয়াকুব পবশ্বাস পি-আকামত পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420774 01995-053704  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৫ মারজদুল পবশ্বাস পি-কপরম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 551956342656 01944-977824  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৬ বাকু পমাল্যা পি-বারির পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421619 ০১৯৩০৭৯৫৪২৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৭ পনপখল দাস পি-যুগল চন্দ্র দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420311 01735-139948  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৮ শ্রী শংকর কুমার দাস পি-শ্রী ব্রজবাসী চন্দ্র পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420328 ০১৮৪৫৪৯২৯৩৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৭৯ পমাোঃ উজ্জল পমাল্যা পি-মমররজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563443235 01738-513301  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮০ সু ি কু াি নবশ্বাস  রিািঞ্জি নবশ্বাস পুরুষ কৃষক কােলী ৪ সব্দালপুি 3286474535 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬



৮৫৮১ রারসল পমাল্যা পি-পগালাম কুদ্দুস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441945 ০১৭৪০৫১২০৪৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮২ ইসা পবশ্বাস বাপরক পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420321 ০১৭৪৬৩৮০৭০৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৩ শ্রী অরুন কুমার দাস পি-শ্রী যুগল চন্দ্র দাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421972 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৪ দুজডয় পবশ্বাস পি-শুশীল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443222 ০১৯৫৭৭০২২৬৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৫ সুরত আলী পজা; পি-আরতার আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420286 01996-986513  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৬ কানু কুমার পবশ্বাস পি-আনন্দ কুমার পব: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420687 ০১৮৭৬৬০৬১৪৮৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৭ মশাররাি পিারসন পি- আ: িাপকম পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420862 01929-825654  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৮ চায়না পবগম পি-ইসরাফুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420595 ০১৬২৪৮২০৫৫৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৮৯ পতনাই পবশ্বাস পি-দুলাল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420733 ০১৮২৭০৫৮১২৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯০ আ: আপজজ পব: পি-পচপনর উপিন পবশ্বা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420650 ০১৭০৬২৯৭০৯৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯১ সদর আলী খান পি-পখলািত আলী খা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563441856 ০১৬২৯৬৮৮৭৩৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯২ পমাোঃ কারিদ পি-মারলক পশখ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421124 ০১৭৫৯৮০৫০৬০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৩ সবুর পিারসন পমাল্যা পি-শািাদত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421610 01965-109442  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৪ শপিদুল ইসলাম পি-ইয়াকুব পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563428756 ০১৯৫৫২৫৫৭৯০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৫ িলাশ কুমার পবশ্বাস পি-পচত্তরঞ্জন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634200000 01739-696245  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৬ পমাোঃ আপশকুরজামান পি-ইন্তাজ আলী পজা: পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420439 ০১৩১৯৭৪৪৫৪৮৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৭ মুকুল পমাল্যা পি-পমান্তাজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425647 01918-286083  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৮ পবলপকস নািার স্বা: তানভীর আিরে মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 5519563420659 01719-638753  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৫৯৯ আ: কুদ্দুস পবশ্বাস পি-মন্টু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425789 01754-539063  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০০ বক্কার পমাল্যা পি-কমল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563443226 01985-303317  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০১ অরুন কুমার পবশ্বাস পি-মপনন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420564 ০১৮৫৪১৩৪৮৫৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০২ জাপকর পিারসন কওিার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421734 01950-294751  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৩ রপিকুল ইসলাম পি-পগালাম কওিার ম পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421653 01912-116718  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৪ পমাোঃ িাপদউজ্জামান পি-শািাদৎ পিারসন পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421633 01992-458125  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৫ পবারিান উপিন আ:মান্নান পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563443233 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৬ পমাোঃ নজরুল খান পি-পখলািত পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563421068 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৭ নুরুল পবশ্বাস জয়নাল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420317 01746-130847  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৮ মায়া রানী কওিার পমাল্যা মপিলা গৃপিনী কাপবলপুর সব্দালপুি 5519563421644 01738-224402  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬০৯ িারুন পমাল্যা মকরিদ আলী পমা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563420905 01739-788690  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১০ ফনি  আহরেদ পাঞ্জাব ভেখ পুরুষ কৃষক কােলী ৪ সব্দালপুি 1472963030 1917208035 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬১১ পিটলার পবশ্বাস আমরজদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563422434 01998-991309  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১২ নাপগ ডস শপরফুল পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 55195634232434 ০১৬৫০১৫৬০৪৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৬১৩ লপতি পবশ্বাস পতরিম আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563423545 01709-137360  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১৪ িাপববুর রিমান ওয়ারজদ আলী পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 5519563425255 ০১৭৩৮১৪৩৪০৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১৫ সালাম সামাদ পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 55195634243245 ০১৯৪৮১৩১৬৯২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১৬ পমািাোঃ শামছুন্নািার পি-আপনচুর রিমান মপিলা গৃপিনী বারখরা সব্দালপুি 5519563486735 ০১৯৯২৪৭৩৪৬৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১৭ পতারয়ব কাজী পি-মারলক কাজী পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখালা সব্দালপুি 5519563422532 ০১৭২৩৩৭৫৮৬৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১৮ পমানয়ারা পবগম পি-পমাবারক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী বারখরা সব্দালপুি 5519563421812 01786-695019  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬১৯ আবু সাইদ বাবু পি-রারিন উপিন পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563421779 ০১৭৩৪৩৫৮২২১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২০ পমাোঃ নজরুল পব: পি-পকরামত আলী ব পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422336 ০১৬৪৪০২৫৮৩৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২১ পসানা লস্কার পি- আরনায়ারুজ্জামান পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখাল সব্দালপুি 5519563423203 ০১৯৮৩১১৪৮৯৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২২ মকবুল পবশ্বাস পি-আ: কপরম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422453 ০১৭২১২৪৭৭০৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৩ মপনরা িারভীন িাইম পব: মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 55195634235635 ০১৯২৯০৪১৫৯৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৪ সন্ধা রানী পবশ্বাস মৃত পরদয় কমল মপিলা গৃপিনী বারখরা সব্দালপুি 5519563421953 01953-825148  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৫ পমাপমন কাজী পি-আলাউপিন কাজী পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখাল সব্দালপুি 5519563422540 ০১৮৭০৪৩০৬৭৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৬ মনছুর আলী পমাল্যা পি-আবুল িারসম পমা পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563441184 01988-038152  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৭ ইলািী পমাল্যা জহুরুল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563425454 ০১৭৮৯৩৫২১১৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৮ ইবাদত আলী পমাল্যা মতরলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563423425 01950-158842  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬২৯ পমজানুর রিমান মপজবর রিমান পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422413 01755-702530  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩০ মািবুবুল ইসলাম পি-মরয়ন উপিন লস্কা পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563441174 ০১৭৫৮৯৮৯৪৮১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩১ িাপিজ আিরেদ মৃত সুরুজ পময়া পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 551956342352 ০১৭৪৭৪৪১১২২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩২ িাওয়া পবগম আপমর মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342432 ০১৮৮৭৮২৮৪০৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৩ তাজু পমাল্যা পি-সসয়দ আলী পমাল পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখাল সব্দালপুি 5519563422652 ০১৯৭১৫১১২৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৪ আপনচ পবশ্বাস পি-পসালাইমান পব: পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 55195634276565 ০১৮৮৪৩২৪০৫৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৫ শ্রী সঞ্জয় কুমার পব: পি-শাপন্ত রাম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422458 ০১৭২০১৪২৭৬৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৬ িলাশ পমাল্যা পি-মপজদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422653 ০১৭৭০০৫৮১০৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৭ িপরদা পবগম মসরলম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 55195634254 ০১৯২৩৮৭৪৪৪১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৮ পশিালী পবগম অঞ্জু কাজী মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 55195634254 ০১৭৬৭৩৪১১৪০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৩৯ ইসলাম পশখ িাঞ্জাব আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখালা সব্দালপুি 551956342345 ০১৭৯৫২৪২৬৭১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪০ আরব আলী সিডার আ: িাপমদ সিার পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342345 ০১৭৯৩১৭৩৫২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪১ রারবয়া পবগম পি-মান্নান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গ সব্দালপুি 5195634252008 ০১৭৮১৪৫০৪০৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪২ পকপতরন পবগম স্বামী: কারশম পসকদা মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 519563422101 ০১৭৪৫৭০৪৭৫১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪৩ আরজু পশখ িাঞ্জাব আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখালা সব্দালপুি 551956342345 01745-704757  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪৪ শািজািান পবশ্বাস শির পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342435 ০১৯৯৫৮০৪৯৭৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৬৪৫ সাজ্জাদ পিারসন পমাল্য ওপিদুল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563424545 ০১৮৫২৮৬৯৭১৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪৬ বাবু পবশ্বাস গপন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342435 ০১৪০০৩৩১১৩৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪৭ রপিমা পবগম স্বা: ইউনুচ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 519563422184 ০১৪০৯৫৫৫২১৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪৮ রুমান দুলাল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342345 ০১৮৪৫৪১৫৯৮১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৪৯ রুিালী পবগম তাপরকুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342354 ০১৭০৩৪১৯৪৬৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫০ জাপিদা পবগম পি- মাসুদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563422081 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫১ আরলয়া পবগম িারশম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিয়ারপুর সব্দালপুি 5519563422906 ০১৯১১২৫০৪৬২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫২ সুরুজ পবশ্বাস আমানত পব: পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 19805519563013300 01866-304528  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৩ রুরবল পমাল্যা পমাজারেল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 55195634245 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৪ সারিব পশকদার আসমত পশকদার পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342345 ০১৭২৫৪৮১৭০৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৫ বপদয়ার রিমান িারয়ক উপিন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 55195634254 01931-048891  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৬ আরলয়া পবগম রউি পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পিয়ারপুর সব্দালপুি 551956342435 ০১৭৩১০৮২২৯২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৭ িাপিজার পিারসন পমা ইকমান পিারসন পমা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342452 ০১৭৬৬৭১৩০৯৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৮ জাপিদুল পমাল্যা পি-মকরিদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখাল সব্দালপুি 519563422691 01933-438083  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৫৯ শির আলী পশখ পি- আকবর আলী পশ পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563422066 ০১৯৬৫৪৩৮৬৯২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬০ িাবুল মন্ডল নুররাল মন্ডল পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563422847 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬১ পরারকয়া পবগম স্বা: পমরির আলী পশ মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 519563422072 01722-267550  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬২ পবপ্লব পবশ্বাস পি-শাপন্ত রাম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563421999 ০১৩১৪৫৯৮৯৫২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৩ যমুনা রানী স্বা:িররন্দ্রনাথ পব: মপিলা গৃপিনী বারখরা সব্দালপুি 5195634251960 ০১৭৮৯৩৫২১১৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৪ শ্রী অমল কুমার পবশ্বাস পি-নকুল চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 519563422388 ০১৭৩৪৯১৮১১৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৫ আবু মুসা ইকমাল পিারসন পুরুষ শ্রপমক মকিডমরখাল সব্দালপুি 55195634224534 ০১৯৯৫০৫৩৯২৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৬ আপকদুল পমাল্যা পি-মকরিদ আলী পমা পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখাল সব্দালপুি 519563422698 ০১৭৬০০৩৩৮১৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৭ পরিন পমাল্যা পি-সত্তার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখাল সব্দালপুি 519563441232 ০১৭৩৬১৬৬৮৬৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৮ পসারিল পশকদার পি-মপতয়ার পশকদার পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563415814 ০১৮১১১১৫৩১১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৬৯ ভসালায় াি ভেখ উ ি আলী ভেখ পুরুষ কৃষক মকিডমজখালা৫ সব্দালপুি 3755907197 1879061591 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬৭০ ভ ািঃ েনফকুল ইসলা দনলল উনিি ভ াল্লা পুরুষ কৃষক বাজখরা ৫ সব্দালপুি 6876438570 1811983169 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬৭১ িাপিজার পিারসন ইকমান পিারসন পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342452 ০১৭৬৬৭১৩০৯৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭২ দীিা খাতুন স্বা: পমাোঃ শপিদুল ইস মপিলা গৃপিনী কাজলী সব্দালপুি 551956342000004 ০১৭৪০৭০৭২১৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭৩ পনিার উপিন দপললুপিন পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 551956342 ০১৮৭৫৪৮৭২২১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭৪ ছুরাইয়া পবগম পি-আলতাি পিারসন মপিলা গৃপিনী বারখরা সব্দালপুি 5519563421931 ০১৭২২৪০৬৯৮৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৬৭৫ পমািাোদ আলী পি-পগালাম আকব পুরুষ শ্রপমক মকদ ডমরখালা সব্দালপুি 5519563422623 ০১৭৫৮০২০১৯০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭৬ ওবাইদুিা পমাল্যা পি-আ: িারসম পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 55195634243554 ০১৭৪৭১৫৯৩৯৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭৭ রিমান পমাল্যা পি-গপন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422570 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭৮ আিাদুল পবশ্বাস আবুল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563423425 ০১৭৭৩৪০৬৮৬৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৭৯ ইবাদত আলী পমাল্যা পি-মতরলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাজলী সব্দালপুি 519563425454 ০১৮৬৫৮৩৬৪২২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮০ পমলন পমাল্যা পগালাি কাজী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক কাপবলপুর সব্দালপুি 519563422413 ০১৯১৯৪৩৮৪১১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮১ বাপশ পশখ পি-িজলু পশখ পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422682 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮২ আিেদ পমাল্যা মতরলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 551956342352 ০১৯৬৩৭১৭৬৮৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮৩ ভ ািঃ  ানজদুল ভ াল্যা ভ ািঃ আ জাদ ভ াল্যা পুরুষ কৃষক মত্ ডতুোপুর ৫ সব্দালপুি 5072927527` 1910664417 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬৮৪ ভ ািঃ সু ি হাসাি ভ ািঃ বাবু নবশ্বাস পুরুষ কৃষক মত্ ডতুোপুর ৫ সব্দালপুি 7772943945 1892867653 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬৮৫ পমাোঃ পখাকন পমাল্যা পি-িারসম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422559 ০১৭৯৭৩১৮৪৭১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮৬ পমাোঃ আব্দুিাি পি-আপিদুল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 55195634200006 ০১৯২৩০৭৭৮৪৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮৭ আজমাল পশখ শির আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563425423 ০১৭৫৫৭২৪৭৩৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮৮ আপকদুল ইসলাম িারকন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 551956342452220 ০১৬২২৪১৯৯০৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৮৯ রারবয়া পবগম আসমত আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563422355 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯০ ইমদাদুল পমাল্যা িারকন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563423245 ০১৭২৫৪৮১৭০৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯১ ভ ািঃ আব্বাস ভ াল্যা কন ি উনিি ভ াল্যা পুরুষ শ্রন ক মকিডমজখালা৫ সব্দালপুি 6872946220 1734395273 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬৯২ ভ াছািঃ হানস ভবগ ভ ািঃ সিয়াি নবশ্বাস িািী গৃনহিী মত্ ডতুোপুর ৫ সব্দালপুি 4172985402 1933374636 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৬৯৩ মারজদা পবগম স্বা:কারসম পমাা্ল্যা মপিলা গৃপিনী মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422555 ০১৭৫৯৭০৪৬৩৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯৪ পবিাল পমাল্যা পি- মুকুল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422543 01830-967840  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯৫ মপজদ কাজী পি-আলাউপিন কাজী পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422536 ০১৮১৭৩৭৩৭৬৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯৬ পমাোঃ িপমদুল ইসলাম পি-পসরাজুল ইসলাম পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 55195634265564 ০১৯১৭৬২৮৭৪৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯৭ শ্রী পজরতন্দ্রনাথ পব: পি-পগাকুল চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422371 ০১৯৩০৬৮৬৫৫৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯৮ পযারগন্দ্রনাথ পবশ্বাস পি-ভাপন্ডবন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422365 ০১৪০৮৮৪৯৯১০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৬৯৯ সূর্য্ড কান্ত সরকার পি-পনতাই চন্দ্র পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563441154 ০১৭৬২৭০০১৩০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০০ শ্রী পবরবকান্দ পবশ্বাস পি-নকুল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক বারখরা সব্দালপুি 5519563422372 ০১৭২১১৮৫১৭৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০১ রপবউল পবশ্বাস নুরুল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423244 ০১৯৫২১০৪৫৮৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০২ সাপিদুল ইসলাম পি-মকরিদ আলী পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 551956342000004 ০১৮৮৮৭৭১৯৪৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০৩ কমলা পবগম পমাকরিদ আলী পমাল মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423001 ০১৭৩৭৭৮৬৪২৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০৪ আরব আলী পবশ্বাস চাদ আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423455 ০১৭০১৪০৬৮৩৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০৫ আবু সারল আপলি পল আরলক পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 1990551956300200 ০১৭৮১৫৮৮৫৬৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০৬ এনামুল পমাল্যা সসয়দ আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 55195634213445 ০১৬১১০০১১৪০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৭০৭ পসরকন্দার পমাল্যা সসয়দ আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563422988 ০১৭৯৮২৭২৮৪৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০৮ আপতয়ার পমাল্যা সসয়দ আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563422985 ০১৭২১০৪৫২০৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭০৯ আয়ুব পবশ্বাস আরব পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423054 ০১৬৩৭০০৯০২৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১০ পমজান পবশ্বাস শামসু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423002 ০১৭৮১৫৮৮৫৬৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১১ সপখনা পবগম শামসু পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423003 ০১৭৯৬৪৮৩৩৫২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১২ ভ ািঃ হানববুি িহ াি ভজায়ািদািকানস  ভজায়ািদাি পুরুষ কৃষক বাজখরা ৫ সব্দালপুি 5072925554 1904232705 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৭১৩ খপলল পমাল্যা সসয়দ আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 19955519563013300 িাই  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১৪ মামুন পিারসন পবশ্বাস কামাল পিারসন পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 19925519563000000 01798-272848  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১৫ পলপি পবগম পনয়ামত পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423010 ০১৭৭৮১২৭৮২১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১৬ মাছুরা পবগম আবুল কালাম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563423000 01816-235466  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১৭ পদদার পমাল্যা আ: খারলক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মর্ত্তডজাপুর সব্দালপুি 5519563423557 ০১৯৮৮৪৮৩৯৯৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১৮ মপিদুল মপিক আিিার মপিক পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563422959 ০১৭৭৫৭৩৭৩০৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭১৯ নাপিরুল মপিক পদয়ানত মপিক পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563422954 ০১৯৫৪৩৭৭১৮৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২০ আিাদ মপিক পদয়ানত মপিক পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563428053 ০১৮৫০৮০৩৬৩৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২১ পমলন মপিক আিিার মপিক পুরুষ শ্রপমক পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5918427722380 01789-352118  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২২ সাপিদা পবগম ওিাব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পিাগলর্াঙ্গা সব্দালপুি 5519563422022 ০১৩৯৯৯৯৫৬৯৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৩ কামরুজ্জামান পজন্নাত আলী লস্কার পুরুষ শ্রপমক মকরদরখালা সব্দালপুি 5519563423044 ০১৮৫৩৩১৫৯৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৪ মমতা পবগম বদরুজ্জামান লস্কার মপিলা গৃপিনী মকরদরখালা সব্দালপুি 5519563422592 01920-754412  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৫ িপরদা িারভীন আ: কালাম লস্কার মপিলা গৃপিনী মকরদরখালা সব্দালপুি 5519563422637 ০১৯৪৪০২৬৩৮২  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৬ লাল লস্কার ওরিদ লস্কার পুরুষ শ্রপমক মকরদরখালা সব্দালপুি 5519563422627 ০১৮৫০৬৭৩৭৯৫  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৭ পমজানুর রিমান গপন লস্কার পুরুষ শ্রপমক মকরদরখালা সব্দালপুি 5519563422631 ০১৯৪৪৯৭৮২৫৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৮ পবউটি খানম িাপসম কাজী মপিলা গৃপিনী মকরদরখালা সব্দালপুি 5519563421919 ০১৯৫৯৭৭৫৬৩১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭২৯ পজাপরনা পবগম ওরিদ লস্কার মপিলা শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422628 ০১৯৬৩৪৮৩২৫৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩০ পসপলম পমাল্যা উসমান গপন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক মকরদমরখা সব্দালপুি 5519563422621 ০১৪৭৪০৬২২৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩১ অপূ ডব কুমার পবশ্বাস অতুল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 551956342413445 01770-381925  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩২ অপনমা রার্ী সরকার পনপখল চন্দ্র সরকার মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 551956342413 ০১৮৪০৯৫৭৪৩১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৩ সজল কুমার প াষ সরতন্দ্র নাথ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241353 ০১৮৪৮২৩০৫১৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৪ মপিরতাষ প াষ যপি রাম প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424135 ০১৭৯৮৭৪০০৫৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৫ পগপরশ পবশ্বাস অমূল্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241534 ০১৭৭৪৬৭৭৭২১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৬ পবকাশ চন্দ্র প াষ পবষ্ণিদ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241352 ০১৯৮৫১৩৮১৩৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৭ পলমা িারভীন বকুল খা মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241345 01751-821881  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৮ আতর পমাল্যা আকতার পিারসন পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241345 ০১৮২২০৩২৪০১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৩৯ পশখা প াষ ভরত প াষ মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424143 ০১৮৬৭৬৩৯৪৫৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116



৮৭৪০ সকারল পবশ্বাস সনাতন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241314 01882-623809  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪১ পশপরস পবশ্বাস অমূল্য চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424134 ০১৭৬৫৯৫১৯৬০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪২ অপসত পবশ্বাস অমূল্য চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241345 ০১৭৪৬০১২১১৭  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪৩ প্রদুৎ কুমার প াষ পদরবন্দ্র নাথ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424134 ০১৭৫০২২৭৫০০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪৪ সারলহা ভবগ ভ ািঃ ভবলারয়ত ভেখ িািী গৃনহিী োলরয়া ৬ সব্দালপুি 4622966978 1732356696 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৭৪৫ সপজত কুমার পবশ্বাস ব্রজবাশী পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424135 ০১৮৭৯২৮৭১২৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪৬ পবিান চন্দ্র পব: কালাচাদ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241 01767-032918  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪৭ মনমথ নাথ পব: সুররন্দ্র নাথ পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241543 ০১৭৪৬৮৮৭৩৪৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪৮ পদব কুমার প াষ শরৎ চন্দ্র প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424134 ০১৭৩৯০৬৩৭৮৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৪৯ িপরমল প াষ বীররন্দ্র নাথ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241324 ০১৬৫০২৫০৯৮৩  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫০ রাজকুমার প াষ কালাচাদ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424131 ০১৮৬২৭৭৮০৯১  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫১ দশরথ পবশ্বাস ব্রজবাসী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956342413 ০১৮৪০৮৯৯৯০৯  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫২ অসীম পবশ্বাস অপভমান্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956342414 ০১৭৭৬২৯০৪০৬  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫৩ পময়ারুল ইসলাম পতারাব আলী পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424135 01927-701353  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫৪ পনমাই চন্দ্র পবশ্বাস রামিদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424135 ০১৭০৭৫২৯৪৩৪  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫৫ প্রফুি কুমার পব: পপ্রম চাদ পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241345 ০১৭৭৯১৭৭১৮৮  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫৬ খপলল পশখ সারয়দা পবগম পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241343 ০১৯২৭১৪২৮৩০  নহউনিি আহরেদ 01789-352116

৮৭৫৭ বুপদ্বশ্বর পবশ্বাস বসন্ত পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956342412231 ০১৭২৮২৯৬০৩২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৫৮ প্রদীি প াষ কালাচাঁদ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241324 ০১৮৭৫৯৭২২১৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৫৯ টুটুল পশখ নাপসর মন্ডল পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 1987551956300000 01845-105996 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬০ রাখাল চন্দ্র পব: সনাতন পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 1977551956300000 01775-653685 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬১ পিররদৌস পশখ খারলক পশখ মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241324 ০১৬৩৭৭২৩৮০৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬২ পতনু মন্ডল আপজজ মন্ডল পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424124 ০১৩০২৫৭৩৪২৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬৩ পমন্টু পশখ শািাদত পশক পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956341454 ০১৯৩৫০৩৪২৫২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬৪ আলতাি পশখ আক্তার পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634243354 ০১৮৮৮৩৬৪১২১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬৫ িািাদ পিারসন আবুল পিারসন পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563414565 ০১৭১২৪৯১৯৭৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৭৬৬ মান্নান পশখ সামাদ পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956341435 ০১৮৬৭৭২৪৬২১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬৭ উসমান পশখ সামাদ পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563414365 ০১৭৩০২৭৫৭৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬৮ নুরজািান পবগম রাজ্জাক পব: মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 5519563414546 ০১৮৪৬৫১৭০০৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৬৯ শ্রীমপত পবগম আত্তাব পশখ মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 551956341134 ০১৮৮৮৩৬৪১২১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭০ খারলক পশখ পতরিম পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634132454 ০১৭০০৫৮২৩৬৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭১ খপবর পমাল্যা বািাদুর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563413256 01934-261583 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭২ সামসুর রিমান আিােদ পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956341325425 ০১৭৫৮৯০৮২২২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭৩ কালাচাঁদ পশখ আত্তাি পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634134545 ০১৭৫৩৪৬৩২২০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭৪ ভ ািঃ আব্দুস ছালা ভ ািঃ আব্দুল আনজজ নবশ্বাস পুরুষ কৃষক কােলী ৬ সব্দালপুি 4173023708 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৭৭৫ জীবন কুমার পবশ্বাস পি-শাপন্তরাম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563443281 ০১৭৫১৭১০৯৫৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭৬ ন লটি ভহারসি ভ ািঃ নসিাজুল ইসলা পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 7352615475 1888764564 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৭৭৭ পজরতন্দ্র নাথ পব: পি-সখী চরন পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423701 ০১৭৫৯৫৩৭১৫৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭৮ তৃষ্ণা পবশ্বাস স্বা: বীরঞ্চ পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423865 ০১৯৫৪৮১৭২৬৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৭৯ ঠাকুর িদ পবশ্বাস পি-িপরিদ পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423773 ০১৮২১৩৪৫৩১৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮০ অপসত পব: পি-অনন্ত পব: পুরুষ শ্রপমক আরাপলয়া সব্দালপুি 5519563423753 ০১৮৬১২৫৬৭০৬৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮১ সরতযন্দ্র নাথ পব: পি-নররন্দ্র নাথ পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423725 ০১৮৭৪৭২০৭৬৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮২ কৃষ্ণিদ পব: পি-লংরকশ্বর পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423590 ০১৭৫২৬২২৫৯৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮৩ অপচন্ত পব: পি-অমূল্য পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 55195634200045 ০১৮৭৮৩২৮৪৮১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮৪ তুষার বালা পি-তারািদ বালা পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 55195634200028 ০১৮১৭৩৭৪৪৩৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৭৮৫ সুপনল কুমার পব: পি-ভযাজাল চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563417865 ০১৯১২৯৭৮১৬৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮৬ সুপজৎ পব: পি-সুিীর পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423710 ০১৮৭৫৪০১৭০৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮৭ অপসৎ বরন পব: পি-সপতষ চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563443282 ০১৭৬৫৫৬১৯৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮৮ পনপশকান্ত পব: সপতষ চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423806 ০১৮৫৭১৭৩২৫৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৮৯ মপন পমািন পব: পি-সুপির পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423772 ০১৭৬১৩৫৫৪৯৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯০ সরপজৎ বালা পি- তারািদ বালা পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423795 ০১৮৪৩৮৩৬৫০৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯১ িলাশ পব: পি-গ্যারনন্দ্র নাথ পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423740 ০১৮৭৬১৮৬১৯৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯২ উত্তম কুমার পবশ্বাস বাদল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 551956342000014 ০১৮৩৫৪২৯৫৯৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৩ পচত্তরঞ্জন পব: পি-নকুল চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423600 ০১৮৮৪৪০৬৩৪৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৪ পবপ্লব কুমার পি-যুপিপির পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563417894 01884-406344 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৫ জীবন চন্দ্র পবশ্বাস পি-বাদল চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423732 ০১৭৫৮৯০৪১৩০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৬ ভরবন্দ্রনাথ  পবশ্বাস পি-পকরন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423675 ০১৮৭০৪২৯৬৫০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৭ অপনমা পব: স্বা: অপজৎ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জয়নগর সব্দালপুি 551956343000002 ০১৭৭৩৬৮৫৬১০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৮ অমর পবশ্বাস পি-আশুরতাষ পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563417895 01935-035006 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৭৯৯ চঞ্চল পবশ্বাস পি-মিারদব পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423690 ০১৭০৫৩২৯৩০৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০০ সুপশল কুমার পব: পি-পজরতন্দ্রনাথ পব পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423771 01778-792666 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০১ মপিন্দ্রনাথ পবশ্বাস পি-অমূল্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আরাপলয়া সব্দালপুি 5519563423792 ০১৮৫০৯৪৬৮৫২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০২ শশির পবশ্বাস পি-দশরত চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423571 ০১৯৩২৬৩৫৮২২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৮০৩ অপনল পবশ্বাস পি-শরৎ চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423861 ০১৮৮৮৭৬৪৫৫৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০৪ পনপশ কান্ত পবশ্বাস পি-সন্যাসী চরন পব: পুরুষ শ্রপমক জয়নগর সব্দালপুি 5519563423668 ০১৭৫০৪০৯৫৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০৫ পখাকন চন্দ্র বপনক পি-পদ্বজবর বপনক পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423537 ০১৮৮৫৭১৭২৯৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০৬ উপম ডলা পবশ্বাস স্বা: দরশন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424056 ০১৮৬৩৭৫৯৪২৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০৭ পবিান চন্দ্র পবশ্বাস পি-ননী পগািাল পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423416 01878-487224 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮০৮ ভ ািঃ আনিচুি িহ াি ভ ািঃ িাজ্জাক নবশ্বাস পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 2822944464 1712491976 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮০৯ সুকুমার কুমার পব: পি-নারদ চন্দ্র পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423413 ০১৮১৭১৭৪২৮২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১০ আসমানী পবগম পি-কারদর খা মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423255 ০১৭৫১৮২১৮৮১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১১ দপবর পমাল্যা পি-বািাদুর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423271 ০১৭২৫৯৯২২২২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১২ ভ ািঃ মুকুল নবশ্বাস ভ ািঃ িাজ্জাক নবশ্বাস পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 4172943591 1404700628 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮১৩ ভ াছািঃ রুপসী ভবগ ভ ািঃ িাজ্জাক ভেখ িািী গৃনহিী োলরয়া ৬ সব্দালপুি 7322959839 1867724621 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮১৪ বাদশা পশখ পি-আত্তাব পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423435 িাই ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১৫ ভ ািঃ সত্তাি ভ াল্যা ভ ািঃ বাহাদুি ভ াল্যা পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 19675519563425894 1642686202 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮১৬ কানু মন্ডল পি-নগর বাশী মন্ঢল পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423520 িাই ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১৭ িলাশ কুমার রায় পি-অপনল কুমার রায় পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423392 ০১৪৭৮১৯৯৫৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১৮ তািস পবশ্বাস পি-জরগন্দ্রনাথ পব: পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423385 ০১৭৫৪৬৭৬৫৪৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮১৯ কারশম পশখ পি-ইমান পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563424087 ০১৭৩৫৬৯৯৩২৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮২০ পনমাই পবশ্বাস পি-বসন্ত পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423929 ০১৮৬৭০৯৩৪১৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮২১ তাসপলমা পবগম স্বা: সামাদ পশখ মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423304 ০১৭৬৫৩১৫৫০৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮২২ উপজর পশখ পি-আত্তাব পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563423290 ০১৮৬৭৭২৪৬২১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৮২৩ মরনায়ার পশখ পি-কপলমপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাইকুন্ডী সব্দালপুি 5519563420098 ০১৭৫৬৬২৭৯১৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮২৪ পগালাম নবী পি-সামাদ পশখ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 5519563415326 ০১৭৫৯৬৪৯৩০৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮২৫ শািানাজ পবগম স্বা: পমজানুর রিমান মপিলা গৃপিনী জাপরয়া সব্দালপুি 5519563427565 ০১৭৪৮৩১৬৩০৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮২৬ স রিি িায় নেবিাথ িায় পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 2822944555 1720938929 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮২৭ ভ ালািাথ নবশ্বাস ধীরিন্দ্র িাথ নবশ্বাস পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 6873017649 1768622503 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮২৮ ভ ািঃ িিী ভ াল্যা ভ ািঃ সত্তাি ভ াল্যা পুরুষ কৃষক োলরয়া ৬ সব্দালপুি 19935519563000338 ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ১৭৮৯৩৫২১১৬

৮৮২৯ তািসর াষ মৃত-জ্ঞারনন্দ্র নাথ প াষ পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956300122 01918-932774 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩০ সুজন পবশ্বাস পযারগন্দ্রনাথ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956342413445 01950-158540 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩১ ক্ষযান্ত রার্ী পবশ্বাস রামিদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241354 ০১৭৬০৪৭১১১১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩২ পদলীি পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 551956342413434 ০১৭১০৮১১৫৭৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৩ পবপুল পবশ্বাস অপভমান্য পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক জাপরয়া সব্দালপুি 55195634241343 ০১৮২৬১৪৭৬৬১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৪ পমাোঃ রপবউল ইসলাম পি-আ: সত্তার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425092 ০১৬৩২৭৪২২৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৫ বািারুল পমাল্যা পি-আ: কপরম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 55195634000003 ০১৭৬১৭৩১৮৫৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৬ বাবর আলী পমাল্যা পি-জব্বার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425667 ০১৮৬২০১৬২৬৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৭ পরারকয়া পবগম স্বা: মািাবুবুর রিমান মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425302 ০১৭২৬০৩৩৫৫৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৮ পশউলী ইসলাম স্বা:সাইফুল ইসলাম টু মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 551956342000001 01776-115236 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৩৯ মনরা পি- আপমন উপিন পমা মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425355 ০১৯৩৮৬১৫৫৪৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪০ নািার স্বা: সাকাওয়াত পব; মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425137 ০১৭৫৯৮৩৯৮২৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪১ সারিব আলী পমাল্যা পি-পবলারয়ত আলী ম পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425102 ০১৭৯৮৭৭৮২৩৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪২ ভ াছািঃ ভিারকয়া ভবগ ভ ািঃ  ধু ভ াল্যা িািী গৃনহিী তারাউজেয়াল৭ সব্দালপুি 9123072978 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭



৮৮৪৩ ইপত রানী সািা পি-পগািাল সািা মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424149 01747-674090 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪৪ পবপুল সািা পি-পনতীশ সািা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425867 ০১৭৭২৯৯৬৯৯৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪৫ িপরিদ সরকার পি-শাপন্তরাম সরকার পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424591 ০১৮৪০২৯৬৫৫৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪৬ জারিদা পবগম পি-পবিাল মুন্সী মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424939 ০১৯৫২৪০৬৩৯৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪৭ পমাোঃ মপনরুজ্জামান পি-আ: কপরম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424546 1789352342 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪৮ কদর আলী পি-আলী পিারসন পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563411837 ০১৬৮২৪২৬৯৪৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৪৯ আপকদুল ইসলাম পি-খারলক পশখ পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425727 01747-859826 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫০ সামরিল পশখ পি-কালু পশখ পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425684 ০১৭৯৭০৬৩৩৪৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫১ সসয়দ আলী লস্কার পি-মািাতাব আলী ল পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424331 ০১৭৯৬৭১৬১১৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫২ গফুর মন্ডল পি-িপলমপি মন্ডল পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425677 ০১৮৬৬০৬২০৫৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৩ রাজ্জাক পময়া পি-ভীকুয়ার রিমান পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424432 ০১৮৪৬৭৭১৪৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৪ আরদল উপিন পমাল্যা পি- ইবাদত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425230 ০১৯৬৪৫৮৫১৬৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৫ পিরকন পশখ পি-গফুর পশখ পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425751 ০১৪০৭২৩৮১৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৬ পুষ্প রানী রায় স্বা: দশরথ রায় মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424670 ০১৭০৭৫২৬৫৪২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৭ সাগপর রায় স্বা: রতন রায় মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424666 ০1990327721 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৮ তাসপলমা পবগম পি-পজরকা আলী পশখ মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425260 ০১৯৪০০২৪৫০৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৫৯ পমািাোঃ িাপলমা পবগম মৃত-চাঁন আলী মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 4623087709 ০১৪০৭৩৫৪৪৩৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬০ পমন্টু পমাল্যা পি-আ: খারলক পমাল্য পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425123 01982-747481 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৮৬১ বুপিশ্বর সরকার পি-কাপলিদ সরকার পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424590 ০১৭০৭৫২৬৭৬৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬২ অজুডন কুমার সরকার পি-পগৌড় সরকার পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424605 ০১৭৩৮১২৮৮৬৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৩ সঞ্চয় সরকার পি-রপঞ্জত সরকার পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424564 ০১৭৭২৯৪১৩৩০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৪ রাজকুমার সরকার পি-জীরতন্দ্রনাথ সরকা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424594 ০১৭২৪৪৩১৫৯৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৫ সতয কুমার সরকার পি- অপিশ্বর সরকার পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424689 ০১৭৯৫২৩০০৬৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৬ আ: রাজ্জাক খান পি-ওসমান খান পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424660 ০১৬৩৭০০৮৬৩৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৭ সািানারা পবগম মৃত-পরয়াজুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425219 ০১৭৫৩৬৮৯৪০৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৮ পিরুজ পময়া পি-আ; রাজ্জাক পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425159 ০১৯১৬৯২১২৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৬৯ ওপিদুল পময়া পি-আব্দুল িাপকম পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424827 ০১৯৬৮০৪৮১৩৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭০ পনপখল কুমার সরকার পি-শাপন্তরাম সরকার পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424631 01729-579353 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭১ িারভীন পবগম পি-আপতকুর রিমান মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424998 01922-298554 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭২ র্পল পবগম স্বা-এনামুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424996 01915-175378 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭৩ নুরু পময়া পি-সামছুপিন পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563411843 ০১৯২৪২২৯৬৩৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭৪ আ: রাজ্জাক পমাল্যা পি-আ: কপরম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563426030 01983-114280 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭৫ দীিক সািা পি-জগবন্ধু সািা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424266 01753-104650 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭৬ মুন্তািার পময়া পি-পদলবার পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425388 ০১৮৪৬৮২৯৮০৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭৭ পিরলনা পবগম পি-মতরলব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424785 ০১৭২২৪৭২৩১৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৭৮ পশখা পবগম স্বা-িপরদ আিরেদ মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424264 ০১৯৩৩২০৩৯৩২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৮৭৯ পররবকা পবগম স্বা- পিররাজ আিরেদ মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424262 01751-090230 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮০ খসরুল ইসলাম পি-আিেদ পশখ পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425087 01960-472777 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮১ আ: গপন পমাল্যা পি-আরনায়ার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 55195634275654 ০১৩০৫০৩১০৯৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮২ পসানা পবগম স্বা: ইয়ার আলী খান মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563426044 1729877586 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৩ কারসম খান পি-আব্দুর রিমান খান পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424444 01834-065781 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৪ সবুজ পমাল্যা পি-আ: কপরম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425132 01915-096072 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৫ জাির পমাল্যা পি-মমররজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425021 01864-684777 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৬ পলাকমান পিারসন পি-পমামররজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424981 01927-866073 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৭ পরজাউল পময়া পি-সপমর পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424876 ০১৯৫৩৩৪৩৭৬৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৮ মমতা পবগম স্বা-মপতন খান মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424346 ০১৩১৯৪৩৮৭৬৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৮৯ নূরজািান পবগম মৃত-পগালাম নবী মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5522946671 01912-799175 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯০ আরব আলী পময়া পি-পিলাল উপিন পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425223 ০১৯৪৪৫০৬৬৩৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯১ রুপবয়া পবগম পি-আবুল পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424811 ০১৯৩১৯৬২৭৩০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯২ িারশম আলী মীর পি-পমাকরিদ আলী পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425066 ০১৮৩৮৪৩০৬৮৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯৩ পমররাজ আলী পমাল্যা পি-আ: রপিম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424459 ০১৭২৬৬৭৬৮৭০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯৪ পশিন পমাল্যা পি-িবুর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424894 ০১৯২৫৯৯০৫০২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯৫ কমলা পবগম স্বা-পিারসন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424816 ০১৯১৫৫৬০৬০৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯৬ পরিন পিারসন পি-আবু িাসান পশখ পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425740 ০১৯১৮৭৭২৭৭১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৮৯৭ শ্যামলী রানী রায় স্ব-সািন কুমার রায় মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424182 01719-572588 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯৮ স্বিন কুমার রায় পি-তুি লাল রায় পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 55195634200003 ০১৮৬৩৫২৯৪৯২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৮৯৯ সজলব কুমার পবশ্বাস পি-নবকুমার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424634 ০১৭৭৮৯৯০৫৭০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০০ পবলাশ সািা পি-পবনয় সািা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 551956342000040 01760-202264 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০১ ভগৌিপদ সাহা অমূল্য িতি সাহা পুরুষ কৃষক তারাউজেয়াল৭ সব্দালপুি 4173092091 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯০২ শাপিদুল ইসলাম পি-আ: খারলক পমাল্য পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424372 ০1922493284 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৩ মরনায়ারা পবগম স্বা-পগালাম রসুল পশখ মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425672 01750-127872 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৪ বাবু পবশ্বাস পি-আ: ওিাব পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424364 ০১৭৪৩১৯৫০৯৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৫ পসপলনা পবগম স্বা-পিলাল উপিন মন্ড মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424344 ০১৭৮৩৯৫৭৪৮৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৬ ওসমান খান পি-পসানাউিা খান পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424659 ০১৮৩৪১১১০০৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৭ সসয়দ আলী পমাল্যা পি-আরনায়ারা পিারস পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424462 ০১৭৯৭৩১৭৯৬৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৮ ঋতু খাতুন স্বা-িপববর রিমান মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424923 ০১৯৬০০৩২৬৪০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯০৯ রপিমা পবগম পি-আক্তার পিারসন ম মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424891 01757-065085 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১০ ভ ািঃ  নহউনিি ভ াল্যা ভ ািঃ আন ি ভহারসি পুরুষ কৃষক তারাউজেয়াল৭ সব্দালপুি 5531365848 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯১১ চায়না পবগম স্বা-লাল চান পমাল্যা মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424270 01722-401915 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১২ আপনচুর রিমান পি-আরনায়ার পিারসন পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424465 01926-713494 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১৩ কামরুল ইসলাম চুন্নু পি-পমান্তাির পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425692 1926703494 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১৪ নািপরন পবগম পি-নূর ইসলাম মপিলা গৃপিনী তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563426465 01954-224311 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১৫ আশিাকুল আজম পি-আশরাফুল আজম পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425854 1917055800 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৯১৬ রাজু পমাল্যা পি-মপমন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 55195634276564 01969-639685 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১৭ তারির আলী পমাল্যা পি-পখাররশদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563427565 ০১৭৪৮৮১৩৯০৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১৮ দাউদ পময়া পি-পমান্তািার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424413 01738-397610 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯১৯ পমজানুর রিমান বাচ্চু পি-কাজী িারতম আল পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563426453 01916-327118 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২০ পরিন পিারসন আবু িান্নান পশখ পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563424546 ০১৯৫৪৬৪১৯৩৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২১ টিপু পময়া পদব্বর পময়া পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 5519563425466 ০১৮৬৮৮৮৬৭৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২২ পিররাজ পমাল্যা ইমারত পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 551956342455 ০১৯২১৭১৪২০৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৩ আপমরুল ইসলাম কাজ িবুর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 551956342000013 ০১৯২৫৯৯০৫০০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৪ রতন আলী খান জরবদ আলী খান পুরুষ শ্রপমক তারাউপজয়াল সব্দালপুি 55195634232434 ০১৭৫৮২৭৪০১৩৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৫ পশউপল পবগম খসরুল আলম মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 55195634226333 01923-991213 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৬ পকাপিনুর আক্তার পশল্পী আব্দুর রউি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426329 01749-633169 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৭ শাপমমা সুলতানা রপিকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426478 01917-653235 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৮ রুিমা পবগম দাউদ আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426383 ০১৮৫১৫২৫৭০০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯২৯ পিনা পবগম বপদয়ার পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 551956342000004 ০১৯৮০৭৫০২৭১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩০ পমলন আকরাম পিারসন পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634264433 ০১৮৭৬১৮৭৭৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩১ আরলয়া খাতুন আিজাল পিারসন পমা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426332 ০1954224311 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩২ পগালাম িত্তার আিিার উপিন পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427071 01925-599310 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩৩ রারিলা পবগম তকব্বার মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426741 ০১৬২৫৭৭৫০৮৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৯৩৪ মাফুজা পবগম ওবায়দুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563422071 ০১৭৪৫৩৪৮০০৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩৫ িাসান পবশ্বাস সদর আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426831 01984-869986 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩৬ জহুর পসখ বলাই পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427325 ০১৯৩১২৩৭৪৭৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩৭ মরনায়ার পবশ্বাস কারদর পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426223 ০১৯৬৫৪৩৮১৭৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩৮ সাগর পবশ্বাস মতারলব পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 551956342000016 ০১৯১৯৮৮০২৮৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৩৯ আলম খা পগালাম কুদ্দুস খা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426211 1768622304 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪০ পমাোঃ শওকত নওরশর আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426249 01920-513740 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪১ পশউপল শপিকুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 551956341786 ০১৩১৯৯৯৫৬৯৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪২ রানু পবগম মারজদা পমািা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426740 ০১৭৬৮২৪৮৬৫০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৩ পরারকয়া পবগম আবুল কালাম পসখ মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426208 01725-118019 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৪ কাজী পিৌপজয়া পবগম পসািরাব পিারসন পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426429 01938-615616 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৫ শপরফুল ইসলাম সমরশর আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 551956342000007 ০১৯২৭৫৯৪৮৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৬ মপিদা পবগম নবাব আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426471 ০১৯৮৮৪৮৩৮৫৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৭ িারনি মন্ডল কারদর মন্ডল পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427452 ০১৯৩১২৭৬৪২২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৮ আপতয়ার পবশ্বাস আজািার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426580 ০১৯৫৪৫৫৫০৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৪৯ খপবর পিারসন পি-জপলল উপিন খান পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426573 ০১৯৫৭৫৩৫৮৮৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫০ ইসলাম পবশ্বাস পি-মান্নাি পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426312 01961-631682 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫১ ইমরান খান পি-িারুন খান পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 551956342000225 01934-262413 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৯৫২ পররবকা পবগম পতরিম পজা: মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563427446 ০১৯৫৬২২৪৫৯৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫৩ পশখা পবগম পি-মঞ্জুর পিারসন মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 55195634217156 ০১৯২৩০৮৬১৭৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫৪ বজলু পশখ আররাক আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427399 ০১৪০৭৮৯৫৫৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫৫ শমরসর আলী পি-অরিদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427415 ০১৯৬১৯৭১১৫৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫৬ বকুল মন্ডল পি-পবলারয়ত মন্ডল পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427428 01747-454236 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫৭ ভ াছািঃ  নজেিা পাি ীি ভ ািঃ ই াি আলী নেকদাি িািী গৃনহিী আমততল ৮ সব্দালপুি 4622979153 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯৫৮ পশউপল পবগম সা: জপমর উপিন মন্ড মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563427429 ০১৭২৪৫২৯৩৪৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৫৯ শাজািান পশখ পি-রজব আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427372 ০১৮৮২২৩৯৩৭৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬০ আলম মন্ডল পি- শির আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427439 01936-022864 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬১ চম্পা খাতুন সা: পমরাজ মন্ডল মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563422068 ০১৯২৫৭৫১১১৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬২ রাপিলা পবগম সা-পগালাম পমাস্তিা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426432 ০১৯৮৬২৪৫৩৬০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৩ শারপমন নািার পি-পগালাম রসুল পমা মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 551956342000004 ০১৯৪০০৩২২১২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৪ িবাব আলী পবশ্বাস পি-পগা: রিমান পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426863 ০১৪০০৫০৯৬১২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৫ আ: মান্নান রজব আলী পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427400 ০১৯৯০৭০৩০২২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৬ বাচ্চু পশখ আররাক আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427397 ০১৪০৯৬৯৬৩৮৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৭ মরপজনা পবগম নবাব আলী মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426858 ০১৯৯৭৯৬৮৪৩১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৮ তারা পবগম পমাকারিস পজা: মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426338 ০১৪০৬২৬২১২৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৬৯ আপলি পমাল্যা অরিদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427418 ০১৮৯০২২২৮৫৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭০ চম্পা পবগম সা-মপজদ লস্কার মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426140 ০১৯৬২০৪৮২৬৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৮৯৭১ উজ্জল পবশ্বাস লুৎির পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634200002 ০১৯৯৪৬০১৯৬৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭২ মপজবর পমাল্যা নপজরপি পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426066 ০১৯৪৪২৫১৪৬১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৩ শওকত পশখ আ: সামাদ পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427459 01940-923697 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৪ পশখ পমাোঃ রপবউল ইস পি-মন্টু পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427519 01929-405011 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৫ মন্টু পশখ পি-রারিনউপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427515 ০১৯৭২১৭৬৩১৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৬ পজন্না পশখ পি-বলাই পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427363 ০১৭৪৯২৪২৫১৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৭ নারয়ব পসকদার ইবাতৎ পশকদার পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426489 01739-116880 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৮ রপবউল ইসলাম একব্বর পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426766 1786097362 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৭৯ আবু সাপিদ পবশ্বাস পগালাম নবী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427470 1922375462 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮০ নুর ইসলাম খান পসরাজ উপিন খান পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634288792 01929-080196 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮১ মুক্তার আলী িাপকম পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634245456 ০১৭৬৩৭৫৪৬৩৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮২ জািাঙ্গীর পবশ্বাস আতর আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634288716 ০১৭৯০৭৪৪৭৫১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮৩ তাসপলমা খাতুন সা;আবু তারলব পমাল্ মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563427420 ০১৩৩১৮৬১৯২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮৪   আিাদ আলী মন্ডল িাররজ মন্ডল পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427494 ০১৯২৫১৯৯৯৩৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮৫ িানেদা ভবগ ভ াবািক ভহারসি িািী গৃনহিী আমততল ৮ সব্দালপুি 8223047500 1720957648 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯৮৬ ভ ািঃ আল গীি আব্দুল  নজদ ভ াল্লা পুরুষ কৃষক আমততল ৮ সব্দালপুি 4173097249 1725716242 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯৮৭ ইপিস পবশ্বাস আ: কুদ্দুস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426726 িাই ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৮৮ তুষাি ভেখ জহুি ভেখ পুরুষ কৃষক আমততল ৮ সব্দালপুি 19825519563426131 1945412758 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯৮৯ ভ ািঃ োনহদ নবশ্বাস ভ ািঃ জা াল নবশ্বাস পুরুষ কৃষক আমততল ৮ সব্দালপুি 3723122242 1770066641 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৮৯৯০ ভ াছািঃ নজপসী ভবগ স্বা ীিঃ ভ ািঃ সাইফুল ইসলা িািী গৃনহিী আমততল ৮ সব্দালপুি 19895519563426381 1964585004 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭



৮৯৯১ সািাজািান আলী শমরসর আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426785 ০১৯৪৩১৯৬৭২৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯২ আকবার আলী রারিন উপিন পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427303 ০১৮২৬০৬৯৮৫১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৩ জাপিদুল ইসলাম নারয়ব আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563425527 ০১৯৪০২৬৪৩০১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৪ বাবু পশখ বদর উপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 551956342092 ০১৯২০৭১৬৮১৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৫ রপিম পবশ্বাস আকবর পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426202 01926-447210 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৬ শািাজািান পবশ্বাস আতর আলী পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563428713 ০১৯৮২৩২৩০১৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৭ মিব্বত আলী পব: আ: িাপকম পব: পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634288710 ০১৯১১২৭৪৫৫৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৮ নুরুল ইসলাম পদরলায়ার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427175 ০১৯৪৬৫১৫৬৭৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৮৯৯৯ পবপ্লব পদলবর মন্ডল পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426233 ০১৯২৬৭০৩০০২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০০ আপজম মন্ডল পদলবর মন্ডল পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426524 ০১৯৮৮৯০৬৯৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০১ আবু সাইদ খা আলতা পবগম পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563429488 ০১৩১৬৯২৮৫৭৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০২ নান্নু পময়া আকবর পময়া পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426228 ০১৯৫৬৫৭১২৫৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০৩ পমাোঃ আতাই পমাল্যা ইন্তাজ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426778 ০১৭১৬৫৮৫৭২৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০৪ পখাররশদ আলম শপিউপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 551956342905 ০১৯৬২৭৩০১৭৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০৫ আবু তারলব পবশ্বাস মতরলব পবম্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426234 ০১৯১৯৮৮০২৮৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০৬ আরনায়ারা পবগম নওরশর পশখ মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426146 1768622304 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০৭ পমঠু মন্ডল িাপনি মন্ডল মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 551956342767 01920-513740 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০০৮ ভ ািঃ আব্দুল্লাহ  ন্ডল ভ ািঃ আব্দুল লনতব  ন্ডল পুরুষ কৃষক আমততল ৮ সব্দালপুি 6004318090 1960058047 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০০৯ আিাদুল পমাল্যা ইপিস পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426250 ০১৭৬৮২৪৮৬৫০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৯০১০ বাবর আলী বলাই পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427318 01725-118019 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১১ শাপিন পমাল্যা নওরশর আলী পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427292 01938-615616 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১২ আ: গপন পমাল্যা জব্বার পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426484 ০১৯২৭৫৯৪৮৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৩ কপবর পজা: পচপনর উপিন পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427045 ০১৯৮৮৪৮৩৮৫৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৪ শাপিনা পবগম চাঁদ আলী মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426851 ০১৯৩১২৭৬৪২২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৫ আতর আলী পমাল্যা পিারনায়ার পিারসন পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426407 ০১৯৫৪৫৫৫০৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৬ ইকবাল পশকদার ইমান আলী পশকদার পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426207 ০১৯৫৭৫৩৫৮৮৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৭ পমাোঃ আবুল কারশম িারমদ পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 55195634254656 01961-631682 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৮ মপতয়ার রিমান মরনায়ার পিারসন ম পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426413 01934-262413 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০১৯ পরারকয়া পবগম আমানত পশখ মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426389 ০১৯৫৬২২৪৫৯৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২০ নাজমা পবগম নজরুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426143 ০১৯২৩০৮৬১৭৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২১ পবনয় কুমার সরকার বান্জিারাম সরকার পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426071 ০১৪০৭৮৯৫৫৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২২ জপমর পশখ জয়নুপিন পশখ পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426355 ০১৯৬১৯৭১১৫৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২৩ আপজজ লস্কার আকমল লস্কার পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426141 01747-454236 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২৪ সঞ্চয় কুমার পবশ্বাস প্রফুি কুমার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426055 01960-058047 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২৫ সুিা রানী সরকার পবররন কুমার সরকার মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426063 ০১৭২৪৫২৯৩৪৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২৬ পমাোঃ লুৎির রিমান পবোঃ মৃত-ইদু পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5072948242 01722-401915 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২৭ জাপিদুল ইসলাম জামাল উপিন পব: পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563426736 01926-713494 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৯০২৮ িাপমদা পবগম িাররজ পশখ মপিলা গৃপিনী আমসতল সব্দালপুি 5519563426209 1926703494 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০২৯ িাপদয়ার পবশ্বাস দুলাল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427543 01954-224311 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩০ নাজমুল পজা: মুকারিস পজা: পুরুষ শ্রপমক আমসতল সব্দালপুি 5519563427443 1917055800 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩১ কুলসুম পবগম িাপবব পশখ মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563443194 01969-639685 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩২ রুরিাল পমািা ইমান পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427664 ০১৭৪৮৮১৩৯০৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩৩ আক্তার পশখ বুদই পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428195 01738-397610 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩৪ চান্দু পবগম মৃত রাজ্জাক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 551956342000014 01916-327118 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩৫ িানহলা ভবগ  ারছ  কাজী িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 3273105258 1793677445 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৩৬ পরশমা পবগম শািাজািন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428356 ০১৮৬৮৮৮৬৭৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩৭ ওপলয়ার রিমান পবলারয়ত পিারসন পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427764 ০১৯২১৭১৪২০৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৩৮ ভ াছািঃ ইয়ািি ভিছা আব্বাস খাঁি িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 7772973926 1721496005 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৩৯ আশ্রব পমাল্যা ইমান উপিন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427912 ০১৭৫৮২৭৪০১৩৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪০ জুরলখা পবগম মৃত পনিার মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428502 01923-991213 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪১ পররিনা পবগম পলটন পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428184 01749-633169 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪২ মুিারজ্জল পমাল্যা লপতি পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428269 01917-653235 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪৩ জরবদা পবগম আয়ুব পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428544 ০১৮৫১৫২৫৭০০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪৪ পদারলনা পবগম আলী পিারসন মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427897 ০১৯৮০৭৫০২৭১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪৫ িজলু পব: গগন পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427937 ০১৮৭৬১৮৭৭৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪৬ পরপম পবগম আশরাি পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428022 ০1954224311 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৯০৪৭ আজাদ পমাল্যা আরকন পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428524 01925-599310 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৪৮ আজ ল ন য়া ফজলু ন য়া পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 5073093196 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৪৯ সাইফুল ইসলাম আ: বাপরক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428213 01926-713494 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫০ আস া ভবগ গফুি মৃধা িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 8673067933 1746114788 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৫১ সালাম পশখ িাররজ পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427787 01954-224311 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫২ মপনর পিারসন পমািন পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 551956342000163 1917055800 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫৩ কাজী জয়নুল আরবদীি কাজী সসয়দ আলী পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 3752562334 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৫৪ রাজু আিরমদ সাখাওয়াত পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427647 ০১৭৪৮৮১৩৯০৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫৫ িারজানা আক্তার সুই পসপলম পিারসন মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428267 01738-397610 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫৬ পমাস্তিা পমাল্যা পসািরাব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427967 01916-327118 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫৭ তুিারজ্জল পমাল্যা পতাবাররক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427583 ০১৯৫৪৬৪১৯৩৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫৮ পবপলমা পবগম বাররক পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427855 ০১৮৬৮৮৮৬৭৭৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৫৯ ভ ািঃ ভিজাউল ভহারসি ভ ািঃ কওছাি আলী নবশ্বাস পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 9123038755 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬০ ভ ািঃ অনলয়াি িহ াি ভ ািঃ খারদ  আলী পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 19655519563000004 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬১ রউি পমাল্যা রজব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427954 ০১৭৫৮২৭৪০১৩৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৬২ ভ াছািঃ ভো া খাতুি ভেখ আরিায়াি ভহারসি িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 8222916390 1725205752 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬৩ এ , এ  টিটু ভ াস্তফা ভ ািঃ ভগালা  ভ াস্তফা পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 1923007767 1782267220 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬৪ ভ ািঃ নি ি নবশ্বাস আকতাি নবশ্বাস পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 5972985948 1741518137 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬৫ িাপিয়া পবগম শপিকুল পজা: মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427968 ০১৮৫১৫২৫৭০০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৬৬ ভিানজিা খাতুি ভ ািঃ নখিাজ উনিি িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 6405979425 1302430166 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬৭ আনজেিা ভবগ ভতরছ  ভ াল্যা িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 2823038092 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৬৮ দুলালী িারভীন সতয়ব আলী পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428441 ০1954224311 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৬৯ আবুল হারস ভগালা  ভ াস্তফা পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 2373038435 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭



৯০৭০ মপিজ পমাল্যা মপজদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428051 ০১৮৯০২২২৮৫৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭১ মুনসুর আলী পমাল্যা আ:মপজদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427610 ০১৯৬২০৪৮২৬৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭২ িপরদা পবগম মন্নু পশখ মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428444 ০১৯৯৪৬০১৯৬৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭৩ ভ ািঃ িউচ ভেখ ভ ািঃ আক্তাি ভেখ পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 19815519563427942 1302430164 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৭৪ জাপকরুল ইসলাম গগন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427939 01940-923697 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭৫ রাজ্জাক পশখ জয়নাল পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427673 01929-405011 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭৬ িাপসনা পবগম পতাতা পময়া মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428431 ০১৯৭২১৭৬৩১৩ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭৭ লাকী পবগম শপিদুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 55195634200001 ০১৭৪৯২৪২৫১৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭৮ িারভীন পবগম ইয়াকুব আলী মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428346 01739-116880 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৭৯ আরলয়া পবগম ইয়াকুব আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428351 1786097362 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮০ নিিা ভবগ ভ ািঃ েনহদুল  ন্ডল িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 5072960247 1706063538 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৮১ নদপা খাতুি নসিাজ ভ াল্যা িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 4630023135 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৮২ ওবাইদুল পবশ্বাস পগালাম পমাস্তিা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428165 িাই ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮৩ আরনায়ার পবশ্বাস আরতায়ার পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428487 ০৭৫৩৩০১৪৮৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮৪ রারশদ পবশ্বাস পগালাম পমাস্তিা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428175 ০১৭১৯৯২০৮০১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮৫ জপল পবগম সতয়ব আলী খান মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427911 ০১৭০৬৪৬৩৮৫৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮৬ িাপববুর রিমান ওয়ারজদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427584 ০১৭৭২৬৫৭৯১৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮৭ আবু িাসান িজলু পময়া পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428167 ০১৭০৬৬৭৫১২৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৮৮ ভ ািঃ িানসি উনিি ভ ািঃ ভতাবারিক ভ াল্লা পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 6425016760 1776280221 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯০৮৯ পরশমা পবগম শপরফুল ইসলাম মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427916 ০১৭০৯৮২৩১৫৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237



৯০৯০ আপকদুল ইসলাম আ: মপজদ পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 551956342000029 ০১৭৭৬২৪৬২২১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯১ জািাঙ্গীর পমাল্যা আবু তারলব পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428243 ০১৩১৯৭৪৪০৩৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯২ লপতিা পবগম রউব পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428087 ০১৬১৭৪৭১৭১৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৩ সাইদুল ইসলাম আজাদ সুলতান পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427554 ০১৯৮০৫৭০৩১৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৪ পবপ্লব পবশ্বাস ইয়াপিন পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427573 01757-668321 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৫ জুরয়ল পময়া আজমল পময়া পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428183 ০১৭৯৩৪৩৫৮২১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৬ সুপিয়া পবগম আরয়ন উপিন পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428204 ০১৭৫৬৯৪৫৭৩১ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৭ পমঠু পবশ্বাস সামরসল পবশ্বাস পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428360 ০১৭৯৫৪৩৮৭৯৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৮ কাজী সারিব আলী কাজী পগালম রিমান পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563441907 ০১৭৭৪৪৩১৭৭২ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯০৯৯ আব্দুল কারশম জয়নাল পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427696 ০১৩১৭০৭২৬৪৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০০ আিছাি নবশ্বাস বিকত আলী নবশ্বাস পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 5993084200 1791136387 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯১০১ নািপরন পবগম আরমান পময়া মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563442053 ০১৭০৯৮৬৮৬৯০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০২ আরপমনা পবগম রব্বান পময়া মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427829 ০১৭৩৯৮৫৬৬৯৮ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০৩ পসপলনা পবগম আ: বাপরক পশখ মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563425545 01930-180675 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০৪ ভজসন ি ভোসরসি ভেখ িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 8681215185 1798729020 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯১০৫ নাপিমা পবগম নাপচর পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428080 ০১৯৮৮৯০৬৯৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০৬ আইপরন খাতুন ইমদাদ পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428086 ০১৩১৬৯২৮৫৭৭ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০৭ মরনায়ারা পবগম আপজজ পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 1519563425808 ০১৯৫৬৫৭১২৫৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০৮ পরারকয়া পবগম নবাব আলী পবশ্বাস মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428090 ০১৭১৬৫৮৫৭২৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১০৯ সানদয়া আফনিি ভ ািঃ আবুল ভহারসি ভ াল্লা িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 8222971395 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭



৯১১০ মাপনক পমাল্যা পনয়ামত আলী পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563425657 ০১৯১৯৮৮০২৮৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১১ জাির পমাল্যা কপরম পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428068 1768622304 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১২ পরয়াজুল ইসলাম আজমল পময়া পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428182 01920-513740 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১৩ িানছ া আনজজ িানসদা ভ ািঃ আকা ত আলী লস্কাি িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 6423299616 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯১১৪ ইপিস আলী হুরমত পশখ পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427945 ০১৭১৮৪৫৪৮১৫ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১৫ োহািাজ ভবগ আব্দুল সত্তাি নবশ্বাস িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 5972987407 1957548520 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯১১৬ িপল খাতুন আবুল কারশম পমাল্যা মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427881 ০১৭৫৪৩২০৯৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১৭ পলয়াকত পমাল্যা পগালাম নবী পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427836 ০১৭৩৬১৮০৪৭৪ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১৮ পরকরসানা পবগম রুকমান পময়া মপিলা গৃপিনী পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427828 ০১৭২৮৩৬০০৩৯ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১১৯ পমরুল পমাল্যা পশালক পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563428542 ০১৯৫৬১২৩৭৫৬ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১২০ আনতক নবশ্বাস কনি  নবশ্বাস পুরুষ কৃষক জসানাতুন্দী ৯ সব্দালপুি 6223043616 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭

৯১২১ নজরুল ইসলাম পতািারজ্জল পমাল্যা পুরুষ শ্রপমক পসানাতুন্দী সব্দালপুি 5519563427965 ০১৭৮৩৯৫৮০৮০ ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি 01710-614237

৯১২২ ভ াছািঃ ন নল খাতুি ভ ািঃ আজাহাি সিোি িািী গৃনহিী জসানাতুন্দী ৯ 6872981581 1828826790 ভ ািঃ সাজ্জাদ ভহারসি ১৭১০৬১৪২৩৭
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