
                        

                    

                

            । 

“ছ ” 

 )                : 
 

   
     

                                      
            

    
  

  
   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
০১ াঅব্দু াভাদ 

 

   :            

     :             
      :              

    

    :             । 

০১৭৪৭৫৫৮৭১৫            

          

   

        

        

৬ 

    

 

০২ মভা: াঅব্দুর মভামভন 

 

   :        

     :              
      :              

    

    :             । 

০১৭৫০৩৪৮৯১
০ 

ঐ ৬ 

    

 

০৩ মভা: াান াঅরী 
 

   :                

     :                 

      :              

    

    :             । 

০১৭৬৭৯৭৮৪৩
৬ 

ঐ ৬ 

    

 

০৪ মভাা: ামফনা 
খাতুন  

 

  

   :           

     :                 

      :              

    

    :             । 

০১৭৩৫১২৬৬৩
৯ 

ঐ ৬ 

    

 

০৫ মভাা: যাবফয়া 
ফাযী 
 

 

   :        (        ) 
     :              
      :              

    

    :             । 

০১৭১২০১০৮৩
৫ 

ঐ ৬ 

    

 



   
     

                                      
            

    
  

  
   

০৬ মভামভন মাবন  

 

   :       

     :         

      :           

    :             । 

০১৭৮৯০১০৬০
৬ 

ঐ ৬ 

    

 

০৭ ভয পারুক 

 

   :              

     :         

      :              

    

    :             । 

০১৭৬২২৭২৫৫২
৫ 

ঐ ৬ 

    

 

০৮ মভা: মজাফাবয়য 

াআরাভ মনাত 

 

   :          
(        ) 
     :          
      :              

    

    :             । 

০১৭৮৯০৩০৪২
০ 

ঐ ৬ 

    

 

০৯ মভাা: ারাাঈদ্দীন  

 

   :         

     :          

      :        

    :             ।   

০১৭৫৫৩০৯৯৭
৩ 

ঐ ৬ 

    

 

১০ মভাবরভা খাতুন  

 

 

   :         

     :           

      :        

    :             । 

০১৭৯২৭৬২৭৭
৮ 

ঐ ৬ 

    

 

১১ ফুরফুর াঅবভদ 

 

 

   :              
     :           

      :              

    

    :             । 

০১৭৫১৫৩৪১৪
৩ 

ঐ ৬ 

    

 

১২ মভা: াঅব্দুর য়াদদু 

 

  

   :          

     :               

      :              

    

    :             । 

০১৭৬০৫৩৫৯৫
১ 

ঐ ৬ 

    

 

১৩ মফকা ভাাবতা     :         ০১৭৫৭৪০১৯৯৫ ঐ ৬  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

 

 

     :         

      :        

    :             । 

    

১৪ মভা: াঅব্দুল্লা াঅর 

ভাভুন  

 

  

   :         

     :              

      :              

    

    :             । 

০১৭৪৮০৬৪৯২
৯ 

ঐ ৬ 

    

 

১৫ মভা: নুয াঅরভ   

 

   :         
     :               

      :              

    

    :             । 

০১৮৭০৮৪৩৬
৬৭ 

ঐ ৬ 

    

 

১৬ মভাাম্মদ াঅরী 
 

   :           

     :         
      :           
    :        । 

০১৭০৮৬২৩২৫
৮ 

ঐ ৬ 

    

 

১৭ যামজয়া খাতুন  

 

   :           

     :         

      :              

    

    :             । 

০১৭৯৩৭৯৭৩৮
১ 

ঐ ৬ 

    

 

১৮ মভাা: মতামভনা 
খাতুন  

 

   :          

     :          

      :              

    

    :             । 

০১৭২৪৪৮৬৩৭
৭ 

ঐ ৬ 

    

 

১৯ মভাা: যাভমর 

খাতুন  

 

   :            

     :          

      :              

    

    :             । 

০১৭৬৪৮১৬৭৭
৪ 

ঐ ৬ 

    

 

২০ মভা: াঅব্দু াবরক    :           

     :         

০১৭৫৩৮৩৯৬
১২ 

ঐ ৬ 

    

 



   
     

                                      
            

    
  

  
   

      :              

    

    :             । 
২১ মপবযাজ াঅবভদ  

 

  

   :         

     :               

      :              

    

    :             । 

০১৭৮৩৭৯৭৬০
৯ 

ঐ ৬ 

    

 

২২। মভাা: মতামভনা 
খাতুন 

 

   :          
     :          

      :              

    

    :             । 

০১৩১০৬০৮৭২
৩ 

ঐ ৬ 

    

 

২৩               

      

 

         ,        , 

            । 
০১৭৬৭৫২৬৩৮
২ 

        

         

      

          

      

৬ 

    

 

২৪      

 

            ,       , 

     ,             । 
০১৭৩৭৯০৯০৮
৩ 

ঐ ঐ  

২৫                   
 

        

           

            । 

০১৭৭৩৩৬৬৮
২৬ 

ঐ ঐ  

২৬             

   

 

      ,          , 

            । 
০১৭৫৭০১২৫৫৪ ঐ ঐ  

২৭               
 

        ,         , 
       ,             । 

০১৭৩২৯৬১৩৪
২ 

ঐ ঐ  

২৮             

      
 

        ,         , 

            । 
০১৭০৬৭৫৯৪৬
৭ 

ঐ ঐ  

২৯                

 

        ,           

             

০১৭৮৯৭১২০৮
১ 
 

ঐ ঐ  

৩০                           ,         ০১৭৬৬৫৪৫৫২ ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

      
 

     ,             ১ 
 

৩১                

 

         ,               

             

০১৭৮৮০০৯২১
৪ 
 

ঐ ঐ  

৩২                  

 

             ,          

    
              

০১৫১৮৬৭৯৭৫
২ 
 

ঐ ঐ  

৩৩                 

 

             ,         

    
              

০১৭২৭৭৮৬৩৩
৭ 

ঐ ঐ  

৩৪                  

 

             ,         

    
              

০১৭৪২৭৭৩৫৭৭ ঐ ঐ  

৩৫                
      

 

       ,             । ০১৭৮৪৫৯৪৭৬
৮ 

ঐ ঐ  

৩৬                   

 

         ,          , 
            । 

০১৭৬৫৪৯৭৮৯৭ ঐ ঐ  

৩৭            

       

 

             ,         

    
              

০১৭৮৮৮১৫১
৬৩ 

ঐ ঐ  

৩৮            

      

 

             ,         

    
              

01760165277 ঐ ঐ  

৩৯                
 

        ,          , 
       । 

০১৭৫৪০৭৩৫৫৭ ঐ ঐ  

৪০               
 

               , 
       ,      , 

            । 

০১৭৫৩২২৭৬৫২ ঐ ঐ  

৪১                 

 

               , 

            ,      , 

           । 

০১৭৪২৭০৮৫৩
৩ 

ঐ ঐ  

৪২              

(    ) 

       ,             । ০১৭৫১৬৯১২২
৬ 

ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

 

৪৩         
        

 

            , 
            , 

            । 

০১৩০৯৮৬৯৫
১০ 

ঐ ঐ  

৪৪              
 

        ,           , 

        , 

            । 

০১৭১০৪৫৪৮৯
৮ 

ঐ ঐ  

৪৫                
     

 

      (         ), 
       ,      , 

              

০১৭৮৬৬০০৭৯
৭ 

ঐ ঐ  

৪৬                            , 

            । 
০১৭০৬৭৬৯৩৭

৫ 

ঐ ঐ  

৪৭                
 

      ,           , 

            । 
০১৫২১৪৭৪৮০৪ ঐ ঐ  

৪৮                

       

 

        ,            , 

            । 
০১৭৪৭৯০৮২২২ ঐ ঐ  

৪৯                  
 

       ,        , 

            । 
০১৭৫৯৪৩০৭৩
০ 

ঐ ঐ  

৫০               

     
 

        ,              
            । 

০১৩০৩৩১২১৪
৯ 

ঐ ঐ  

৫১               
 

       ,      , 

            । 
০১৭২০৩৫৭৫১
৮ 

ঐ ঐ  

৫২                 

 

       ,             । ০১৭৪৯৪৬২২২৯ ঐ ঐ  

৫৩           

      

 

              , 
            । 

০১৭১৭২৮১২১১ ঐ ঐ  

৫৪             

 

       ,         , 
            । 

০১৭৯৫৩৮১৭০
০ 

ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

৫৫           

       

 

      ,             । ০১৭৮১৩৪০৯৫
২ 

ঐ ঐ  

৫৬                 

 

         ,               ০১৬১১৬৬০০৯
৩ 

ঐ ঐ  

৫৭                  

 

        , 

            । 
০১৭১৪৩৩৪৫০
১ 

ঐ ঐ  

৫৮               

      

 

      ,         , 

            । 
০১৩০৬৯০১৫৪
৫ 

ঐ ঐ  

৫৯               
      

 

      ,         , 

            । 
০১৭৯৮৭১৩৩৪
২ 

ঐ ঐ  

৬০               

 

               , 

            । 
০১৭৫২৫০৫৫৫১ ঐ ঐ  

৬১   ,          

 

                , 

            । 
০১৭৬৭১০৫৪৭১ ঐ ঐ  

৬২           

      
 

        ,           , 

            । 
০১৩০২২১৯১৫৭ ঐ ঐ  

৬৩               
 

           , 
            , 

            । 

০১৭৩১৪৫২২২৩ ঐ ঐ  

৬৪                 

 

        ,        , 
         ,  

            । 

০১৫১৮৩৬৮৪
৩৮ 

ঐ ঐ  

৬৫    :                    ১৬৬, 

                       
০১৭৩২২৮১৭৭৭          

    

৬ 

    

 



   
     

                                      
            

    
  

  
   

 ,                 , 

              । 

৬৬    :          

 

   :      ছ    , 
     :      , 

      :      

    :               

০১৫১৮৩৮০৬
২৫ 

ঐ ঐ  

৬৭    :          
     

 

   :        ,     + 

      :              

    

    :              । 

০১৭৮৩৪৪৮৩
৩ 

ঐ ঐ  

৬৮    :   -     

 

   :            , 
          ,       : 
                 

    :              

০১৭২১১৬৭৩৭০ ঐ ঐ  

৬৯          

 

   :         ,          

      :              

    

    :             । 

০১৭৫২৪০৪৪৬৭ ঐ ঐ  

৭০    :         

          

 

   :                     

      :              

    

    :             । 

০১৭২১১৪৯৩৮
৮ 

ঐ ঐ  

৭১    :           :         ,       ০১৭৪৪৫৬৪৭৩ ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

         

 

     

      :             

    

    :             । 

৮ 

৭২    :           

 

   :           ,     
:      

      :              

    

    :              । 

০১৭৫৮৫১৩৪৭
৪ 

ঐ ঐ  

৭৩    :        

      

 

   :          ,          

      :              

    

    :              । 

০১৮৮৭৩২৭৫১
৩ 

ঐ ঐ  

৭৪               

 

   :     , 
     +      : 
                 

    :             । 

০১৭২৭৩৭২৬৯
৩ 

ঐ ঐ  

৭৫                       ,        , 

         ,         

০১৭94664216          
     

        
        

৬ 

    

 

৭৬            

 

            ,       , 

     ,            । 

০১৭70462927 ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

৭৭    :                    ,         ,  

           । 

০১৭44643024 ঐ ঐ  

৭৮  ‡gv t        
       

 

             ,   , 

            । 

০১৭৬২১৯১৫৩

৮ 

ঐ ঐ  

৭৯    :           

 

         ,        , 

            । 
01782287028 ঐ ঐ  

৮০    :                        ,        

            । 
০1734033632 ঐ ঐ  

৮১              

 

           ,         ,   , 

            । 
০১748902371 ঐ ঐ  

৮২    :              

 

         ,        ,    

,            । 
০১728747687 ঐ ঐ  

৮৩    :  :       

 

        ,       ,       

,            । 
০১৭37376784 ঐ ঐ  

৮৪    :                     ,            ,   , 

            । 

০১৭30220595 ঐ ঐ  

৮৫                         ,   , 

            । 
০১৭27228563 ঐ ঐ  

৮৬    :            

 

         ,        

,   ,            । 
০১৭31554957 ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

৮৭    :            

Zvwgg 

       ,             

,   ,            । 
০1311318606 ঐ ঐ  

৮৮    :                        ,     

,            । 
০১৭05841682 ঐ ঐ  

৮৯    : Avãyj Avwjg          ,        ,   , 

            । 
০১৭91713056 ঐ ঐ  

৯০    : Avãyi ingvb 

 

          ,        

,    ,            । 
০১৭05841682 ঐ ঐ  

৯১ ‡gv t †mv‡nj ivbv 

 

        ,        ,    

            । 
০১৭৭6335056 ঐ ঐ  

৯২  ‡gv t †mivRyj 

Bmjvg 

 

       ,          , 

    

            । 

01721407223 ঐ ঐ  

৯৩ ‡gv t †gvwgbyj Bmjvg 

 

         ,        , 

    

            । 

01706760402 ঐ ঐ  

৯৪ ‡gv t Avigvb Avjx 

 

            ,        , 

   ,             । 
01781927772 ঐ ঐ  

৯৫  ivRy Avn‡g` 

  

       ,       , 

            । 

01710648483 ঐ ঐ  

৯৬                 

 

       ,           ০১৭৬৫৫৫১৪৭        ৩  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

       । ৬           

৯৭                
       

 

       ,            
            । 

০১৭৮৪৯২৯৮
৮২ 

ঐ ঐ  

৯৮               
      

 

       ,              

    

০১৭০৪৯৮৮৩
৮২ 

ঐ ঐ  

৯৯            

       
 

        ,         , 
                 

০১৭৯০৮৩৭৩
৩৮ 

ঐ ঐ  

১০০               
     

 

          ,          

        ০১৭১৪৪৭৫৪৯১ 
ঐ ঐ  

১০১                
      

 

          ,           

        
০১৭৮৮৫৯৫৫২
৯ 

ঐ ঐ  

১০২               
     

 

          ,          
        ০১৭৯২৮০৭৭৫৭ 

ঐ ঐ  

১০৩               
       

 

          ,         , 

        

০১৭৩৮৮৯৪২
৮২ 

ঐ ঐ  

১০৪               

  

          ,          

        

০১৭৪৬৯৪৮৬৫
১ 

ঐ ঐ  

১০৫                
      

  

             , 

     ,  

০১৭১৯০৪২৭৬০ ঐ ঐ  

১০৬                

  

          ,    , 

            

০১৭২৪৮৪১৪৭৪ ঐ ঐ  

১০৭                         ,          , ০১৭৬৩৬৪০০৪
৬ 

ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

              

১০৮                
           

        ,            ০১৭৫৩৭৭৯১৩
০ 

ঐ ঐ  

১০৯             

 

          ,    , 

            

০১৭৩৯৯২৫০৬
৫ 

ঐ ঐ  

১১০           

  

                      , 

            

০১৭৬৭৪২৯৭৯
৩ 

ঐ ঐ  

১১১              

    

  

            , 

            

০১৭৩৩৭৪২৮৬
০ 

ঐ ঐ  

১১২            
      

  

          ,          

        

০১৭৩৮৪৪৮৮
৩৭ 

ঐ ঐ  

১১৩               
       

  

                    

            

০১৭৯০৮৩৬২
৮৮ 

ঐ ঐ  

১১৪               
     

  

        ,           

         

০১৬৬৫৫১৫৬১ ঐ ঐ  

১১৫               
      

 

       .,           

        

০১৭৩৮৪৪৮৮
৩৭ 

ঐ ঐ  

১১৬                         ,            ,    , ০১৭৫৩০৩৭৬৭ ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

                 ০ 

১১৭            

 

         ,     , 

            

০১৩১৯৪৫৩৫৭
৯১ 

ঐ ঐ  

১১৮                  

  

            ,     

            

০১৭২৬৬৯৯০৮
৩ 

ঐ ঐ  

১১৯               
       

         ,      
           , 

 ঐ ঐ  

১২০              
      

 

          ,          , 

            

০১৭৫৮২৭৭৪৭৫ ঐ ঐ  

১২১      :        
      

 

                      ০১৭৩২২৮১৬৪
৪ 

ঐ ঐ  

১২২      :        
      

 

                  
০১৭৯২৭৫০২৩৪ 

ঐ ঐ  

১২৩              

 

         ০১২৩৬৩৪৪৮০ 
ঐ ঐ  

১২৪      :        
        
 

                     ০১৭৮৩৪৫৮৩
৮৫ 

ঐ ঐ  

১২৫                 

      

 

       ,              ০১৭৯৯৬২৬৫৬
৩ 

ঐ ঐ  

১২৬      :        
      

 

                  
০১৭০১৪০০৯৭০ 

ঐ ঐ  

১২৭            

 

          
           

              

০১৭২৯৬৭৫১৮
৮ 

ঐ ঐ  

১২৮      :          
     

          
              

০১৭৯৭৩৪৫৩৩
৮ 

ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

 

১২৯      :           
     

 

       ০১৭৪৯০১৮০৮
১ 

ঐ ঐ  

১৩০      :        
      

 

                  

              ০১৭৯২৬৫৪২৪৪ 
ঐ ঐ  

১৩১      :        
      

 

        ,          
        

০১৭১৭০৫১৫৮
৬ 

ঐ ঐ  

১৩২              
 

         

            ,    
০১৭১৫৫০৭০১৭ ঐ ঐ  

১৩৩              

 

         
            ,    

০১৭৭৪৯৩৯৩২
৮ 

ঐ ঐ  

১৩৪          
 

       ,         
            

০১৭০১০২২৬৯
৫ 

ঐ ঐ  

১৩৫              

 

       ,         
            

০১৭১০৬৯১২২৫ 
ঐ ঐ  

১৩৬              

 

              

            .    

০১৭৬৩৬৪০০৪
৬ 

ঐ ঐ  

১৩৭      :  wk   
      

 

                     , 
             ০১৭৯০৭৪৫৯১০ 

ঐ ঐ  

১৩৮    :        
      

 

                      
             

০১৭৫৩৭৮০৫২
০ 

ঐ ঐ  

১৩৯      :       

       
 

     ,        ,     
      

             

০১৭৮৬৯৩৭৫৯
৭ 

ঐ ঐ  

১৪০              

 

          ,            
             

০১৭৩২৭৫১৫৯২ ঐ ঐ  

১৪১            

 

        ,         
             

০১৭৪৬৩৩৭২৬
০ 

ঐ ঐ  

১৪২      :        
       
 

        

            

০১৭১০০৬২১৩
৪ 

ঐ ঐ  

১৪৩      :        
    

 

        

            

০১৩১৭৪০০১৩
৪ 

ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

১৪৪             
 

               , 

          
             

০১৭৪৭২৫৭৩১৯ 

ঐ ঐ  

১৪৫ ‡gvmv: gwZqviv LvZzb 

 

wkeZjv.              
01724529061 

ঐ ঐ  

১৪৬                     ,    , 

            । 
০১৭৯৪৭৬৫৮৭

৯ 

           

   

        
    

৬  
  

 

১৪৭             

    

         ,    , 

            । 
০১৭০১৭৩৭৯৬

৯ 

ঐ ঐ  

১৪৮                                ,    , 

            । 
০১৭৫৪৪৭০৯৫৭ ঐ ঐ  

১৪৯             

       

      ,    , 

            । 
০১৭৯২৯০৭৫৪২ ঐ ঐ  

১৫০                        ,      , 

            । 
০১৩০৭৯৩৯০০

২ 

ঐ ঐ  

১৫১           

       

      ,         , 

      ,             । 
০১৭৪৭৫২৩২২৬ ঐ ঐ  

১৫২             

      

    ,                  

,             । 
০১৭৬৭৬১১২৮

৮ 

ঐ ঐ  

১৫৩                            , 

        ,     , 

            । 

০১৭৯৭৮১২৪৮

৮ 

ঐ ঐ  

১৫৪            

        

       ,     , ০১৭৪৮৬৯৪৬৭ ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

            । ২ 

১৫৫                      , 

            ,     , 

            । 

০১৭৯৮২৫৭০৫

১ 

ঐ ঐ  

১৫৬                               , 

         ,      , 

            । 

০১৭৪৪৮৯৯০১

০ 

ঐ ঐ  

১৫৭                              ,        , 

    ,             । 
০১৭৬৮৮০১৭১

৭ 

ঐ ঐ  

১৫৮                   ,       , 

            । 
০১৭৮৬৮০৫২৫

৮ 

ঐ ঐ  

১৫৯                           ,     , 

            । 
০১৭১১১৮৫৪০৪ ঐ ঐ  

১৬০                      ,           ,     

,             । 
০১৭১৯৭৬৮১৪

৯ 

ঐ ঐ  

১৬১             

      

       ,     , 

            । 
০১৭৭১৭৭৮৪১

৮ 

ঐ ঐ  

১৬২                       ,     , 

            । 
০১৭৩৮৬২৯৯৪

৬ 

ঐ ঐ  

১৬৩                       ,            , 

      ,        । 
০১৭৬২৩৩৩৫

৬০ 

ঐ ঐ  



   
     

                                      
            

    
  

  
   

১৬৪                      ,            , 

      ,        । 
০১৭৭০৮৮৬৮

১১ 

ঐ ঐ  

১৬৫                   ,          , 

       । 
০১৭২৯৫৩৩৭৯

৭৪ 

ঐ ঐ  

১৬৬                       ,          , 

       । 
০১৭৬৪০৪৮১৯

৩ 

ঐ ঐ  

১৬৭                      ,          , 

       । 
০১৭৮০০১৫৯৭

৩ 

ঐ ঐ  

১৬৮                      , 

            ,      , 

            । 

০১৩০২৪৫০০৭১ ঐ ঐ  

১৬৯                           ,          , 

    ,             । 
০১৭৬০৩৩০০৩

৮ 

ঐ ঐ  

১৭০                      ,         , 

    ,             । 
০১৩০৩৩০০৭

৮১ 

ঐ ঐ  

১৭১              

      

            ,        , 

    ,             । 
০১৭২৬১৯৩৭৩

৪ 

ঐ ঐ  

১৭২                       ,        ,     

,             । 
০১৭৩৬২৭৪২৭০ ঐ ঐ  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
1.  মভাাঃ ফাাআদরু ক 

 

গ্রাভ-যজন,মাাঃ 
ভমুয 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪০৮৯৭৪০১ ছ         ০৭      

2.  মভাাঃ াঅাদজু্জাভান ঐ- ০১৭৩১৫৬৪৩১৯ ছ         ০৭      

3.  মভাাঃ াঅব্দুর গমণ ঐ- ০১৩০৪১১২৮৬৯ ছ         ০৭      

4.  শ্রী ভাবদফ মচৌধুযী ঐ- ০১৭৩৭৭৬১৬৯৮ ছ         ০৭      

5.  মভাাঃ াআব্রামভ াঅরী ঐ- ০১৭৮৪২২৯৫৩২ ছ         ০৭      

6.  মভাাঃ মরাঈয যভান ঐ- ০১৭৪১৬৪৬৫৭২ ছ         ০৭      

7.  মভাাঃ ভাভু াঅরী ঐ- ০১৬৪০১৭৯৫৯৩ ছ         ০৭      

8.  মভাাঃ নামযম্নর ক, ঐ- ০১৭৭৮২১৩১৯৯ ছ         ০৭      

9.  মভাাঃ মভবদী াান ঐ- ০১৮১৬৬৫১৯৩
৬ 

ছ         ০৭      

10.  মভাাঃ াঅব্দুর াঅমরভ ঐ- ০১৭৭৪৫৩৭৫৬২ ছ         ০৭      

11.  মভাাাঃ াভীভা খাতুন ঐ- ০১৭৩৯১৪৯৭১২ ছ         ০৭      

12.  শ্রীভমত াভত্মযা 
যানী 

ঐ- ০১৭৬৭৪১৯৮৬৬ ছ         ০৭      

13.  মভাাাঃ ভানুযা 
খাতুন, 

ঐ- ০১৭০৯৪৪৭৮৭১ ছ         ০৭      

14.  মভাাাঃ যম্ননা খাতুন ঐ- ০১৫৫৩৬৬৭৭৮৮ ছ         ০৭      

15.  মভাাাঃ মনা খাতুন ঐ- ০১৫৫৩৬৬৭৭৮৯ ছ         ০৭      

16.  মভাাাঃ মফাঈটি 

খাতুন 

ঐ- ০১৭৩৩৬৪৯৭৫৪ ছ         ০৭      

17.  মভাাঃ াআব্রামভ াঅরী ঐ- ০১৩১৪৪৪১৯৩০ ছ         ০৭      

18.  মভাাাঃ জান্নামত 

খাতুন 

ঐ- ০১৭৪১২৫৪৪৩৬ ছ         ০৭      

19.  মভাাাঃ মাঈমর 

খাতুন 

ঐ- ০১৭০৭২৭৩৬২০ ছ         ০৭      

20.  মভাাাঃ জবুয়যা 
খাতুন 

ঐ- ০১৩১৭০৩৭৭৪৯ ছ         ০৭      

21.  মভাাাঃ ভয়না খাতুন গ্রাভ-যজন,মাাঃ ০১৭১৩৭০১৫০৮ ছ         ০৭      



     

   
                                              

    

           

ভমুয 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

22.  মভাাাঃ মজাযা 
াযবীন 

গ্রাভ  মাাঃ কামরনগয 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৭৬২৫৮২৬২ ছ         ০৭      

23.  মভাাাঃ মযাবকয়া 
খাতুন 

ঐ- ০১৭২০২৭২০১১ ছ         ০৭      

24.  মভাাঃ মপাতুর 

াআরাভ 

ঐ- ০১৭৯৯৬৫৩১২৫ ছ         ০৭      

25.  মভাাঃ মদ াান, ঐ- ০১৭৬৭১০২৩৮১ ছ         ০৭      

26.  মভাাাঃ রুবভরা 
মফগভ 

 

গ্রাভ- 

রাবফানা,মাাঃকামরনগয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৮১৬৬৫১৯৩৭ ছ         ০৭ মদন 

 

 

27.  মভাাঃ ভুস্তামপজযু ঐ- ০১৮১৬৬৫১৯৩
৬ 

ছ         ০৭ মদন  

28.  মভাাঃ াঅব্দুর াঅমরভ ঐ- ০১৭৫৬১৮৩৪৬১ ছ         ০৭ মদন  

29.  মভাাঃ মভরন াঅরী ঐ- ০১৭৩৭৭৬৯৮৫২ ছ         ০৭ মদন  

30.  মভাাঃ খাবদভ াঅরী ঐ- ০১৭৪১০৩৯৮৪৪ ছ         ০৭ মদন  

31.  মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭৩১৬৭৮৪৪ ছ         ০৭ মদন  

32.  মভাাাঃ পমজরাতুন 

মনা 
ঐ- ০১৭১৩১৬৭৮৪৭ ছ         ০৭ মদন  

33.  মভাাাঃ মজাবফদা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭৩১৬৭৮৪৮৬ ছ         ০৭ মদন  

34.  মভাাঃ াবদলু্লা ঐ- ০১৭৫১২৬৮০৫১ ছ         ০৭ মদন  

35.  পামতভা খাতুন ঐ- ০১৭২৩২৫৬৮৫০ ছ         ০৭ মদন  

36.  মভাাঃ ডামরভ মাবন ঐ- ০১৭২৩২৫৬৮৫০ ছ         ০৭ মদন  

37.  মভাাঃ ুফান াঅরী ঐ- ০১৭২১৪৩৬৩১৫ ছ         ০৭ মদন  

38.  মভাাঃ ামকর ঐ- ০১৭৮১৪৭৪৫৮৫ ছ         ০৭ মদন  

39.  মভাাঃ নামজভ াঈদ্দীন ঐ- ০১৫৫৬৬০৭০১৫ ছ         ০৭ মদন  

40.  মতামরুর াআরাভ 

ফাফ ু

গ্রাভ- মাাঃ 
চযফাগডাাংগা, 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৩০৮২১৭২২ ছ         ০৭ মদন  

41.  মভাাঃ যামকফুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ-ফাগডাাংগা, মাাঃ 
যাভকৃষ্টুয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৫৫৬৬০৭০১৬ ছ         ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

42.  মভাাঃ এবান 

 

গ্রাভ-ফাগডাাংগা,মাাঃ 
ুন্দযুয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৬৮১৪৩০৮১ ছ         ০৭ মদন  

43.  াঅফু ফাক্কায মমদ্দক 

 

গ্রাভ-

ফাফরাবফানা,মাাঃকামরন
গয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৪৩৯২৭৯১৯ ছ         ০৭ মদন  

44.   মভাাঃ তাবযক যভান 

 

গ্রাভ-

ফাফরাবফানা,মাাঃকামরন
গয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৯৭৯৩৪৯৭২ ছ         ০৭ মদন  

45.  মভাাঃ ানজারা 
 

গ্রাভ-

ফাফরাবফানা,মাাঃকামরন
গয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৮০৪৪৩৮৫৪ ছ         ০৭ মদন  

46.  াঅযাপুর াআরাভ 

 

গ্রাভ- মাাঃ 
টিকযাভুয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭১৮০৬৫৬৫৭ ছ         ০৭ মদন  

47.  মভাাঃ কমফয াঅরী 
 

াাআকাযাড়া, মাাঃ 
কামরনগয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৪৪২৯৭৪০০ ছ         ০৭ মদন  

48.  মভাাঃ মখ যাবর 

 

নফাফজাাআগীয, মাাঃ 
ুন্দযুয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৮১৪৭৪৫৮৫ ছ         ০৭ মদন  

49.  মভাাঃ াভীভ 

াঅখতায 

 

গ্রাভ-টিকমরচয,মাাঃ 
নাযায়নযু, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৮১৪৭৪৫৮৭ ছ         ০৭ মদন  

50.  মভাাঃ ারার 

 

গ্রাভ-

ফাফরাবফানা,মাাঃকামরন
গয, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭০৪৯৯৫৩১৪ ছ         ০৭ মদন  

51.  াঅফু ফাক্কায মমদ্দক 

 

গ্রাভ-

াাাড়া,মাাঃবচৌদ্দী
ম ারা 

০১৭৫৯১৯৩৪৫৯          

     

০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 
52.  াঅবযপীন মভাস্তাযী 

 

গ্রাভ-মারস্নাডাাংগা, 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৩০৪৭১১৫২৩          

     

০৭ মদন  

53.  ভাভুদা াঅক্তায 

তৃমি 

 

গ্রাভ-াঅযাভফাগ,দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 
০১৭৭৮৮৫৪৮৪৬          

     

০৭ মদন  

54.  মভাাাঃ পমযদা 
াআয়ামভন 

গ্রাভ-

করযাণুয,মাাঃনয়াবগা
রা 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৬৫১৬৫৩৫২          

     

০৭ মদন  

55.  মভাাঃ াঅমযপ 

াআমতয়াক 

গ্রাভ-স্বযম্ন নগয,দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 
০১৬৩৮৭২৯৫২৫          

     

০৭ মদন  

56.  মভাাাঃ মজাযা 
খাতুন 

গ্রাভ- মযুয াাাড়া 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭১৭৬৭২৭১৭          

     

০৭ মদন  

57.   মভাাঃ ামনক 

 

গ্রাভ-ধানুয মভাড়,দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 
০১৭১০৯৪৬৬৪৫          

     

০৭ মদন  

58.  মভাাঃ ভাভুদযু 

যভান 

 

গ্রাভ-মারস্নাডাাংগা, 
ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৩০২৪০৮০১          

     

০৭ মদন  

59.  মভাাঃ ামফফয 

মাবন 

 

গ্রাভ- ভাঝাড়া, 
ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৭৩৮৩৬৮৩
১ 

         

     

০৭ মদন  

60.  মভাাঃ ভাপুজযু 

যভান 

 

গ্রাভ-মারস্নাডাাংগা, 
ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৮১৩২২১২৬০          

     

০৭ মদন  

61.  ডমরয়াযা খাতুন 

 

গ্রাভ-এভাজ ভন্ডরব ারা, 
মদফীনগয,দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ  

০১৭৬৭৪৭৮৩৯৮          

     

০৭ মদন  

62.  তানমজরা খাতুন ঐ- ০১৭৪২৭৪৩৯৪২          

     

০৭ মদন  

63.  মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

গ্রাভ- মযুয াাাড়া 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৭৮৫৫৮৪১২          

     

০৭ মদন  

64.   মভাাঃ াঅমতক 

াামযয়া 
গ্রাভ- কামরনগয, 

ফ তরাা  

০১৬২৫৩৪৩১৫৭          

     

০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 
65.  মভাাাঃ াঈবম্ম ারভা 

 

গ্রাভ  মাাঃ াঈয 

যাজাযাভযু 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৩১০৯৭২৫০৪          

     

০৭ মদন  

66.  মভাাঃ তামদদ 

মাবন 

গ্রাভ- াঅযাভফাগ, 

ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৩১০৬০৮০৮১          

     

০৭ মদন  

67.  খামরদ াান 

মাাগ 

 

গ্রাভ- চাাঁদরাাআ মজাড় 

ফাগান, 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৮৯৯১৯৮৪৯          

     

০৭ মদন  

68.  মভাাাঃ যমভা খাতুন 

 

গ্রাভ- মযুয, 

মচৌদ্দীব ারা 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৭৭০১৭৭৫২          

     

০৭ মদন  

69.  মভাাঃ াঅব্দুর ভমতন 

 

গ্রাভ- ভৃধাাড়া, 
ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৬০৯১৩২১৪০          

     

০৭ মদন  

70.  মভাাাঃ মযপা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- াঅযাভফাগ, 

ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৯৮৭১৩১০৯          

     

০৭ মদন  

71.  মভাাাঃ জমর খাতুন 

 

গ্রাভ- করযাণুয, 

নয়াবগারাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৩১৭৪০০০৬৮          

     

০৭ মদন  

72.  মভাাাঃ াঅবনায়াযা  গ্রাভ- মারস্নাডাঙ্গা, 
ফ তরাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭২৮২২৮২৬৮          

     

০৭ মদন  

73.  মভাাাঃ তাজমযন 

াঅক্তায 

গ্রাভ- তামযুয, 

নয়াবগারাা  

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৩১৯১১২৩৮          

     

০৭ মদন  

74.  মাবর যানা 
 

গ্রাভ- ফ তরা, 
ফামরয়াডাঙ্গা 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭১৬৯৪০১১৫          

     

০৭ মদন  

75.  প্রমতভা কভমকায 

 

গ্রাভ- মগাারফাড়ী, 
ফাযঘমযয়া 

০১৭২৩৫৪১৭৮৪          

     

০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 
76.  মভাাঃ মফগাতুল্লা 

 

গ্রাভ-কমরকাতা,মাাঃ 
মদফীনগয 

দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ । 

০১৭৬৮৩১১৫১৬           ০৭ মদন  

77.  াঅপারুন মনা 
 

ঐ- ০১৭৩১৮৯৩৯৭৯           ০৭ মদন  

78.  মভাাাঃ নামভা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭৫৯৪২৭৮৪৬           ০৭ মদন  

79.  মভাাাঃ মযাকাাআয়া 
রুভা 

ঐ- ০১৭৪০৮৪০৮৪৯           ০৭ মদন  

80.  মভাাঃ পাাদ াঅমর ঐ- ০১৭৫৪৩০০৪৮২           ০৭ মদন  

81.  ামভভ াঅক্তায ঐ- ০১৭৫৯৪২৭৮৪৬           ০৭ মদন  

82.  মভাাঃ ামনপ ঐ- ০১৭৮৩৪৭৩৯৭১           ০৭ মদন  

83.  খামদজা মফগভ 

 

গ্রাভ-াআমরভাযী,মাাঃ 
াআরাভুয দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৪০৭৮৮৮৮৮
৮ 

          ০৭ মদন  

84.  াবয়যা মফগভ ঐ- ০১৭১৩৭৯১০০৯           ০৭ মদন  

85.  মভাাঃ াভীভ 

াঅখতায 

ঐ- ০১৯১১৪২২৬৪৯           ০৭ মদন  

86.  ামভা খাতুন ঐ- ০১৭২৩১৫৪১৮৮           ০৭ মদন  

87.  মভাাঃ মযপুর াআরাভ ঐ- ০১৭৯৬৯৬০২৭৩           ০৭ মদন  

88.  ভমযয়ভ মফগভ ঐ- ০১৭১০৯২৯৬৯৮           ০৭ মদন  

89.  মভাাঃ মভজানুয 

যভান 

ঐ- ০১৭২৪৩৪২৮৬১           ০৭ মদন  

90.  াঅফু ফাক্কায ঐ- ০১৭১২৭৮৬২৫৯           ০৭ মদন  

91.  মভাাঃ মভবদী ঐ- ০১৩০৩৫৮০১৪৭           ০৭ মদন  

92.  াঅফুর কামভ 

 

গ্রাভ-রক্ষ্মীনাযায়নযু, 

মাাঃাআরাভযু, দয। 

০১৯৯০৮২৩৬৪৮           ০৭ মদন  

93.  মভাাঃ মভনাজ কমফয 

 

গ্রাভ- াজাানুয,মাাঃ 
চয মযুয, দয। 

০১৭৩২৪০৪৪৬২           ০৭ মদন  

94.  মতাযা খাতুন 

 

গ্রাভ- নবযন্দ্রুয মাাঃ 
চয মযুয, দয। 

০১৭৫৯৪২৭৮৪৬           ০৭ মদন  

95.  াঅব্দুর াঅয়ার নূযী 
 

গ্রাভ-চা াাআডুমফ, মাাঃ 
াআরাভুয, দয। 

০১৭১৫৮৪৩৩১০           ০৭ মদন  

96.  ভমজম না মফগভ ঐ- ০১৭১৫৮৪৩৩১০           ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

97.  মভাাঃ মমরভ মযজা 
 

গ্রাভ-মভারস্নান,মাাঃ 
কামরনগয 

দয। 

০১৭৬২১৩৭৩৩৩           ০৭ মদন  

98.  াঅব্দুরস্না াঅর 

কামপ 

ঐ- ০১৭০৪০৫৬৫৭৬           ০৭ মদন  

99.  মভাাঃ াআাঈুপ াঅরী 
 

গ্রাভ-নাযায়নুয, মাাঃ 
ূমময নাযায়নযু, 

দয। 

০১৭৮৬৯৮৯৩৯
০ 

          ০৭ মদন  

100.  মভাাাঃ ামদকা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭০৬১৮৩৫৩২           ০৭ মদন  

101.  মভাাাঃ রাাআরী খাতুন 

 

গ্রাভ-ঘুঘুাড়া, মাাঃ 
ভাযাজুয 

দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯০৩৪৫৮৭০    

             
০৭ মদন  

102.  মভাাাঃ মুভ খাতুন 

 

গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪৯০৯৯৫৮৪    

             
০৭ মদন  

103.  মভাাাঃ মপযবদৌম 

মফগভ 

গ্রাভ-ুকুমযয়া,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪৯১৪৯১৫৬    

             
০৭ মদন  

104.  মভাাঃ াআভাাআর ক ঐ- ০১৭৭৯২৯৪৯০২    

             
০৭ মদন  

105.  মভাাঃ ামকর াঅবভদ গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৩৭০৫৭৯৮৫    

             
০৭ মদন  

106.  মভাাাঃ তামযভা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭০৬১৮৩৫৯৮    

             
০৭ মদন  

107.  মভাাাঃ রমতপা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭৩৮৩৯৭২৭৬    

             
০৭ মদন  

108.  মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭৭০০৫৫১৪১    

             
০৭ মদন  

109.  মভাাাঃ চাম্পা মফগভ ঐ- ০১৭২২৭৯৩৫৮৫    

             
০৭ মদন  

110.  মভাাাঃ রুতানা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭৪৭৩১৭৩০৩    

             
০৭ মদন  

111.  মভাাাঃ নামযন ঐ- ০১৭০৩১৯১৭৩৬    ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন              
112.  মভাাাঃ মযনা মফগভ ঐ- ০১৭৫৫২৯২৮৮৬    

             
০৭ মদন  

113.  মভাাাঃ াঅকতাযা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭০৩৫৮২৪৩৩    

             
০৭ মদন  

114.  মভাাাঃ কামযভা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭৯৭৯২৬১১৫    

             
০৭ মদন  

115.  মভাাাঃ খাবরদা 
খাতুন 

গ্রাভ-মাবন ডাঙ্গা, 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭২৮৪৯৮৮৬১    

             
০৭ মদন  

116.  মভাাঃ াআাঈুপ াঅরী 
 

গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪৯০৯৯৫৮৪    

             
০৭ মদন  

117.  মভাাঃ াঅাঃ াঅমজদ ঐ- ০১৭১৩১৭২৩৭২    

             
০৭ মদন  

118.  মভাাঃ াঅরভগীয ঐ- ০১৭৫০৫৪৮৭৯৪    

             
০৭ মদন  

119.  মভাাঃ মভামভন াঅরী 
 

গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৬০৭৬৮১২২    

             
০৭ মদন  

120.  মভাাঃ ামকর াঅরী ঐ- ০১৩০৬০৮৩১৫৫    

             
০৭ মদন  

121.  মভাাঃ াঅব্দুর ভমভন ঐ- ০১৭৯৯১১৮৩১২    

             
০৭ মদন  

122.  মভাাঃ া াঅরভ ঐ- ০১৩১৭১৮১৫৬৩    

             
০৭ মদন  

123.  মভাাঃ াঅমরভ ঐ- ০১৭৩৭১০২৬৮০    

             
০৭ মদন  

124.  মভাাঃ জমভ াঈমদ্দন ঐ- ০১৭২৩৫২০৫৮০    

             
০৭ মদন  

125.  মভাাঃ জমন মাবন ঐ- ০১৭০৯৭৮৮০৫১    

             
০৭ মদন  

126.  মভাাাঃ রাাআরী খাতুন 

 

গ্রাভ-ঘুঘুাড়া, মাাঃ 
ভাযাজুয 

দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯০৩৪৫৮৭০    

             
০৭ মদন  

127.  মভাাাঃ মুভ খাতুন 

 

গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ ০১৭৪৯০৯৯৫৮৪    ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

             

128.  মভাাাঃ মপযবদৌম 

মফগভ 

গ্রাভ-ুকুমযয়া,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪৯১৪৯১৫৬    

             
০৭ মদন  

129.  মভাাঃ াআভাাআর ক ঐ- ০১৭৭৯২৯৪৯০২    

             
০৭ মদন  

130.  মভাাঃ ামকর াঅবভদ গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৩৭০৫৭৯৮৫    

             
০৭ মদন  

131.  মভাাাঃ তামযভা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭০৬১৮৩৫৯৮    

             
০৭ মদন  

132.  মভাাাঃ রমতপা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭৩৮৩৯৭২৭৬    

             
০৭ মদন  

133.  মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

ঐ- ০১৭৭০০৫৫১৪১    

             
০৭ মদন  

134.  মভাাাঃ চাম্পা মফগভ ঐ- ০১৭২২৭৯৩৫৮৫    

             
০৭ মদন  

135.  মভাাাঃ রুতানা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭৪৭৩১৭৩০৩    

             
০৭ মদন  

136.  মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

ঐ- ০১৭০৩১৯১৭৩৬    

             
০৭ মদন  

137.  মভাাাঃ মযনা মফগভ ঐ- ০১৭৫৫২৯২৮৮৬    

             
০৭ মদন  

138.  মভাাাঃ াঅকতাযা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭০৩৫৮২৪৩৩    

             
০৭ মদন  

139.  মভাাাঃ কামযভা 
মফগভ 

ঐ- ০১৭৯৭৯২৬১১৫    

             
০৭ মদন  

140.  মভাাাঃ খাবরদা 
খাতুন 

গ্রাভ-মাবন ডাঙ্গা, 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭২৮৪৯৮৮৬১    

             
০৭ মদন  

141.  মভাাঃ াআাঈুপ াঅরী 
 

গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪৯০৯৯৫৮৪    

             
০৭ মদন  

142.  মভাাঃ াঅাঃ াঅমজদ ঐ- ০১৭১৩১৭২৩৭২    

             
০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

143.  মভাাঃ াঅরভগীয ঐ- ০১৭৫০৫৪৮৭৯৪    

             
০৭ মদন  

144.  মভাাঃ মভামভন াঅরী 
 

গ্রাভ-চটিগ্রাভ,মাাঃ 
নয়াবগারা 
দয,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৬০৭৬৮১২২    

             
০৭ মদন  

145.  মভাাঃ ামকর াঅরী ঐ- ০১৩০৬০৮৩১৫৫    

             
০৭ মদন  

146.  মভাাঃ াঅব্দুর ভমভন ঐ- ০১৭৯৯১১৮৩১২    

             
০৭ মদন  

147.  মভাাঃ া াঅরভ ঐ- ০১৩১৭১৮১৫৬৩    

             
০৭ মদন  

148.  মভাাঃ াঅমরভ ঐ- ০১৭৩৭১০২৬৮০    

             
০৭ মদন  

149.  মভাাঃ জমভ াঈমদ্দন ঐ- ০১৭২৩৫২০৫৮০    

             
০৭ মদন  

150.  মভাাঃ জমন মাবন ঐ- ০১৭০৯৭৮৮০৫১    

             
০৭ মদন  

151.                   -       , 

              
   ,            । 

০১৭৪৬০১৩৩৭৭ ছ         07      

152.               ঐ- ০১৭৩৩৯৬৮৩০
৮ 

ছ         07      

153.                

    
ঐ- ০১৩১৭৪০০৬২৮ ছ         07      

154.                
      

 

   -       , 

            , 
   ,            । 

০১৭৫৫২৯৯১৭৭ ছ         07      

155.                 
     

ঐ- ০১৭৭৯৯৭৩৩৭৩ ছ         07      

156.                  ঐ- ০১৭২৬৪৭০২১৫ ছ         07      

157.                 ঐ- ০১৩০৬৩৭৪৬২১ ছ         07      

158.               
 

   -         , 
            , 
   ,            । 

০১৭৫৮৭৮৩৩৯
৮ 

ছ         07      

159.                     -        , ০১৭৬২০৪৮১০২ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

                    

   ,            । 
160.                    

 

   -       , 

            , 
   ,            । 

০১৩১০৮২৯০৮৭ ছ         07      

161.                 
      

ঐ- ০১৭০৫৭২৭৪৩৬ ছ         07      

162.                

     

 

   -       , 

            , 
   ,            । 

০১৭৮৬৭৬৮৪৬২ ছ         07      

163.                  

 

   -       , 

            , 
   ,            । 

০১৭৪৯২৩২৩৬১ ছ         07      

164.               

 

   -       , 

            , 
   ,            । 

০১৭৯১৬৮২৪৯৮ ছ         07      

165.                  ঐ- ০১৭৭৩২৫৮৬৬৮ ছ         07      

166.                
      

ঐ- ০১৩০৯৮৬৯৩৫
৯ 

ছ         07      

167.                 ঐ- ০১৭৭৩২১২৮২৪ ছ         07      

168.                   ঐ- ০১৭২৬৪৭০৮২০ ছ         07      

169.                    

 

   -         , 
            , 
   ,            । 

০১৭৩৪৯২৪০২৬ ছ         07      

170.                  
 

   -          , 
           , 

   ,            । 

০১৮১৬৬৫১৯৩
৬ 

ছ         07      

171.              

      

                  

   ,            । 
০১৬৪৭২৯০৬৯৬ ছ         07      

172.                  
      

   -         
               , 
   ,            । 

০১৯৪৭২৫৯৯৫২ ছ         07      

173.                
     

   -    , 

          , 

০১৭১৯৬৭৬৬৫৬ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

    ,            । 
174.                  

 

   -          , 
              , 
   ,            । 

০১৭৪৭১০৫০২৮ ছ         07      

175.                  
 

   -      , 

                , 
   ,            । 

০১৫৫৮৭৯৬৬৮২ ছ         07      

176.                 

 

            , 

   ,            । 
০১৭০৪৪২৯৭২৯            

     

07      

177.             

      

ঐ- ০১৭৪১৫৪৮৩৫৩            
     

07      

178.                    ঐ- ০১৭৫৩৫৪৫৭৩৭            
     

07      

179.                   ঐ- ০১৭৯২৯০৬৬১৫            
     

07      

180.               

      

ঐ- ০১৭৬৫৭১৯০৭১            
     

07      

181.               
      

          ,       
   ,            । 

০১৭৩২২৮৮২১৯            
     

07      

182.           ঐ- ০১৭১৭৪১৪০৯৩            
     

07      

183.                  ঐ- ০১৬০৯৫৬১৫৬৬            
     

07      

184.               ঐ- ০১৮৩৩৭৩৬৪২১            
     

07      

185.               

      

ঐ- ০১৭৮৯৫৮৮৬৫১            
     

07      

186.                
      

ঐ- ০১৭১৭৪১৪০৯৩            
     

07      

187.                
     

ঐ- ০১৭৮৬৪০৬৪১৭            
     

07      

188.                   
 

          ,       
   ,            । 

১৭২৬৮৫২৮১৬            
     

07      

189.                  ঐ- ০১৭৯৫৬৫৪৮৮২            07      



     

   
                                              

    

           

     

190.                ঐ- ০১৯২১৬৯৮২১৩            
     

07      

191.                    ঐ- ০১৭১৯৯৭৮০৩৯            
     

07      

192.                
      

 

          ,       
   ,            । 

০১৭৭৭১৫৯০৯৭            
     

07      

193.                  ঐ- ০১৭২৭৭৩৫০৯১            
     

07      

194.              

      

ঐ- ০১৬২৮২১২৩০০            
     

07      

195.                    ঐ- ০১৭২০৫১৫৭৫৩            
     

07      

196.                 
      

          ,       
   ,            । 

০১৩১৯৩৬৪৯৬৯            
     

07      

197.                 
      

        ,       
   ,            । 

০১৭৩৫৭৯২১২৫            
     

07      

198.                
      

ঐ- ০১৬৩০৬৭৯২১৬            
     

07      

199.                   ঐ- ০১৭৩৫৭৯২১২৫            
     

07      

200.                    ঐ- ০১৩১০২৯০৮৬৭            
     

07      

201.               

 

   -          ,    - 
             , 

   । 

০১৭৩৩৮৪৬৭৭৯ ছ         07      

202.                  
 

   -           
   -          ,    । 

০১৭১০১৯৫০০৫ ছ         07      

203.                   
 

   -           
   -          ,    । 

০১৭৮২৫৬৭২২৩ ছ         07      

204.                   

 

   -         ,    - 
            ,    । 

০১৩০৭০৮১১২৪ ছ         07      

205.                   -         ,    - ০১৭১৭৭৮৫১৭৪ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

                  ,    । 
206.                    

 

   -         ,    - 
            ,    । 

০১৭৯১০৮৩০৫৩ ছ         07      

207.                     

    

   -         ,    - 
            ,    । 

০১৭১২০৭৭০৮৬ ছ         07      

208.               

      

 

   -         ,    - 
            ,    । 

০১৭২৮২১০৫৩৭ ছ         07      

209.                   

 

   -         ,    - 
            ,    । 

০১৮৩৮১২০৩০২ ছ         07      

210.               

 

   -          

    ,   - 
            ,    । 

০১৭৩৭২১৫২১৬ ছ         07      

211.                 
 

   -          , 
   -             , 

   । 

০১৭৫৯৫৭০১৮৪ ছ         07      

212.                 
 

   -          , 
   -             , 

   । 

০১৭৪৭৩৮৫৫০৩ ছ         07      

213.               

        

   -             , 

   -             , 

   । 

০১৭৫৭১৭৪৩৮৪ ছ         07      

214.              

      

   -          ,    - 
            ,    । 

০১৭৪৯১৪৫৬৬৫ ছ         07      

215.                      

 

   -          ,    - 
            ,    । 

০১৭৫৯০৬১১২৭ ছ         07      

216.      

 

   -          ,    - 
            ,    । 

০১৭৮১০৪৪২৩৭ ছ         07      

217.                 
 

   -          ,    - 
            ,    । 

০১৭০৬১৮২১৬৩ ছ         07      

218.              

        

   -          ,    - 
            ,    । 

০১৭৩৫১৩৫১৮৯ ছ         07      

219.           -       ,    - ০১৭৯৬৪৬৯৭৪৩ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

             ,    । 
220.                 

      

   -       ,    - 
            ,    । 

০১৭৯৮২৮৩৪৪৯ ছ         07      

221.                 

 

   -       ,    - 
            ,    । 

০১৩১৭৯৮১১৪৮ ছ         07      

222.                     

 

   -       ,    - 
            ,    । 

০১৭২০২৬৩৬৪২ ছ         07      

223.                 
 

   -             , 

   -             , 
   । 

০১৭৮৩৮৫৪৯৬৯ ছ         07      

224.                   

     

   -         

         ,    - 
        ,    । 

০১৭০৯০১৮৮৮৭ ছ         07      

225.              
 

   -        ,    - 
        ,    । 

০১৭০০৯৬১৬৭৫ ছ         07      

226.            

 

   -         , 
   -          
   ,             । 

০১৭১০৯৬৮৭১৫ ছ         07      

227.             

      

ঐ ০১৭৪৫০০৪০৪৪ ছ         07      

228.         
          

ঐ ০১৭৮৪১১৩০৩০ ছ         07      

229.                 ঐ ০১৭৭২৮৫২১৭৮ ছ         07      

230.                
      

ঐ ০১৩০৩০৫৫১০৯ ছ         07      

231.                   

 

   -       

      ,   - 
      ,   , 

            । 

০১৭৫৮৬৬০৫৩
৮ 

ছ         07      

232.                

      

ঐ ০১৮১৬৬৫১৯৩
৬ 

ছ         07      

233.                ঐ ০১৮১৬৬৫১৯৩৫ ছ         07      

234.                 ঐ ০১৫৫৬১৪১৫১৬ ছ         07      

235.                 ঐ ০১৭৯৩৯৫২৫৯৩ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

236.               

      

ঐ ০১৫৫০১৩১৪১৫ ছ         07      

237.                     

 

   -        ,    - 
      ,   , 

            । 

০১৭১৭৫৯৬০৪১ ছ         07      

238.                  
     

ঐ ০১৭২১১৭৭৫৩৪ ছ         07      

239.                 
      

ঐ ০১৬৯৩১০১১১২ ছ         07      

240.                 
      

ঐ ০১৭১৫৭০১৫০৮ ছ         07      

241.               
 

   -          ,    - 
      ,   , 

             

০১৭৬৫৪৪৫৪৬৬ ছ         07      

242.                 
 

   -       ,     
         
   ,             । 

০১৭৯৪৯২০৭০৬ ছ         07      

243.               
 

   -       ,     
         
   ,             । 

০১৭৫৬৪৪৫৩৬৩ ছ         07      

244.                 

 

   -       ,     
         
   ,             । 

০১৭০৭৫৯১৮১৪ ছ         07      

245.                 
      

 

   -       ,     
         
   ,             । 

০১৭৩৯৪৯১৩৪১ ছ         07      

246.              

      

   -         

   ,             । 
০১৭২৭১৯৯২৯০ ছ         07      

247.                 

 

   -     ,     
          
   ,             । 

০১৭০৭০৬৯৪৯৭ ছ         07      

248.                 
      

   -         , 

     , 

            । 

০১৩১৩৫৬৭৯২৯ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

249.               
      

 

   -     ,     
          
   ,             । 

০১৭৯৬০৬১০৪৮ ছ         07      

250.                 

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৬৪৭২৩৩৫৩২ ছ         07      

251.                    
 

   -      ,      
            
   ,             । 

০১৭১৩৭৮৪৫২০            07      

252.             
         

 

   -      ,      
            
   ,             । 

০১৭২৩৫৫৯৫৬৯            07      

253.                  

      

   -      ,      
            
   ,             । 

০১৭৯৫৫৭০৭০৪            07      

254.                    

 

   -      ,      
            
   ,             । 

০১৭২৬৯৬৩০৫৪            07      

255.                 

 

   -      ,      
            
   ,             । 

০১৭১৫১৮১৫০৫            07      

256.                 
 

   -      ,      
               

   ,             । 

০১৭৭৩০৯৭৬৪৮            07      

257.                 

 

   -      ,      
               

   ,             । 

০১৭১৪৪৫৮৯২৩            07      

258.            

 

   -      ,      
               

   ,             । 

০১৭৪৯৯০৬৫৫৫            07      

259.            

 

   -      ,      
               

   ,             । 

০১৭৯৩৭৯৮০২০            07      



     

   
                                              

    

           

260.               
      

 

   -

       ,             
   
   ,             । 

০১৭৪০৯৩৪৬৭৯            07      

261.                   

 

   -         ,     
            
   ,             । 

০১৭২৬৩৪৫৮২১            07      

262.                    

 

   -         ,     
            
   ,             । 

০১৬২৯৯৮৭৯৩২            07      

263.                

 

   -         ,     
            
   ,             । 

০১৭৮২৫৮৯২২৬            07      

264.                 
      

   -       ,     
            
   ,             । 

০১৭৫৯৪১১৩১৬            07      

265.                

      

 

   -         ,     
            
   ,             । 

০১৭১৯৮০৩৫৭২            07      

266.                

      
 

   -         ,     
            
   ,             । 

০১৭২৭১৩২৯২১            07      

267.                
      

 

   -       ,     
            
   ,             । 

০১৭৬৬৬০৪৪০২            07      

268.                

       

   -        ,     
           

   ,             । 

০১৭৪৯৭৮৩০৮০            07      

269.                   

 

   -          

           

   ,             । 

০১৭১৫৮৪৪৩৪৪            07      

270.                   

 

   -      ,     
            

০১৭৯৯৬৫৩৭৩৪            07      



     

   
                                              

    

           

   ,             । 
271.               

        
   -    ,   , 

            । 
০১৭৭৮৫৫২৬৩৪            07      

272.                

      

   -      , 

   ,             । 
০১৭১৪২৫৮৭৩২            07      

273.               

      

   -      ,     
         
   ,             । 

০১৭৩৮৮৩৩৫৯
৫ 

           07      

274.                -      , 

   ,             । 
০১৭০৬১৮২৯৯২            07      

275.                

 

             

   ,             । 
০১৭৭৭৫২৮৬৩৫            07      

276.                 
 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৭০৪৭৯৫৮৮ ছ         07      

277.                    

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৩০৯৪৯৯৪৩ ছ         07      

278.                

      

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৮৩২৭২৮৫৫ ছ         07      

279.                 

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৪৩৫৫৬৩৯৮ ছ         07      

280.                  

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৭৫৩১০৯৩৮ ছ         07      

281.               

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৪৮৬৬৪৭০৩ ছ         07      

282.              

          
   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৭৩২১৩৫০৩ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

283.                    -       ,     
       

   ,             । 

০১৫৩১৯২৪২৬২ ছ         07      

284.                 
      

   -     ,     
       

   ,             । 

০১৭৯২১৫২৪৭৪ ছ         07      

285.                   
      

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৩৪২০৩২৯৪ ছ         07      

286.                   
     

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৫৫১৬৬৫৫৪৪ ছ         07      

287.               

      

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৮১৬৬৫১৯৩৭ ছ         07      

288.                
      

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৪৫৭১৩৮২৮ ছ         07      

289.                
      

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭২২৭৭৩৫৯৭ ছ         07      

290.                 
      

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৩৩৯৩৬৬২৯ ছ         07      

291.         
 

   -      ,     
       

   ,             । 

০১৭৪৩৫৩৩৪০০ ছ         07      

292.                     

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৯৬৮৫৮৭৪৫ ছ         07      

293.                    

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৫২০০৩৯৩৮ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

294.                 
 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৯৬৪২২৫৩২ ছ         07      

295.               

      

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৬১৭৪০৬০২ ছ         07      

296.                    

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭২৬৩৬১৮২৬ ছ         07      

297.               

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৪৮৪৮৪৩৮৮ ছ         07      

298.                
 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৬১৭৪০৬০২ ছ         07      

299.                

 

   -       ,     
       

   ,             । 

০১৭৪৮৪৮৪৩৮৮ ছ         07      

300.               
     

   -    ,     
       

   ,             । 

০১৭১৯৬৭৬৬৫৬ ছ         07      

301.                
 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৯৩২৪৫৮৯৪ ছ         07      

302.                 
      

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৭৭১১৪৮১৪ ছ         07      

303.                  

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৯১৬৮২৪৭৮ ছ         07      

304.               

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭০৪৮১০৯০১ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

305.                  

 

   -

       ,         

   ,             । 

০১৭৫৮৯৪৪২৫৫৪ ছ         07      

306.                
      

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৮৪৯৭১৮৩২ ছ         07      

307.                

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৭৫৩৯৬৯০৩ ছ         07      

308.            

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৯৩২৪৫৮৯৪ ছ         07      

309.                    

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭২৪২৭৭০৫৫ ছ         07      

310.                     

 

   -

       ,         

   ,             । 

০১৭৪৩৯২১৭০৩ ছ         07      

311.               
     

 

   -

         ,        

   ,             । 

০১৭৩১২৫৬৯৮৮ ছ         07      

312.               
 

   -

       ,        

   ,             । 

০১৭২৭২৮৬৫১৮ ছ         07      

313.                    

 

   -        

   ,             । 
০১৭৫১৭১৩৩৬১ ছ         07      

314.                    

 

   -

       ,        

   ,             । 

০১৩০২৪৯৮১৮৮ ছ         07      

315.                    

 

   -

       ,        

   ,             । 

০১৭৪০১০৭৯০৯ ছ         07      

316.                   - ০১৭৬৭১৯৬৫৯৮ ছ         07      



     

   
                                              

    

           

              ,        

   ,             । 
317.               

      

 

   -

         ,        

   ,             । 

০১৭১২৯১৮০৬২ ছ         07      

318.                 

 

   -

         ,        

   ,             । 

০১৭৪২৬০০৩২১ ছ         07      

319.                     

 

   -

         ,        

   ,             । 

০১৭৬৬৩৩৫৪২৫ ছ         07      

320.                 
 

   -         , 

         

   ,             । 

০১৭৫১৬৫৭৬৩৯ ছ         07      

321.                     

 

   -

       ,         
   ,             । 

০১৭৫৯২৪২৪৮৩ ছ         07      

322.                     

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৬৬৮৫২৮৫৪ ছ         07      

323.                  

 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৮৮৮১৪৯৬৮
৬ 

ছ         07      

324.                 
 

   -

         ,         

   ,             । 

০১৭৮২৭৮৬৫২৩ ছ         07      

325.                 
 

   -       , 
        

   ,             । 

০১৭৬৮৭১৪৩৭০ ছ         07      

326.                  
      

 

   -             
(       )         , 

   ,             । 

০১৭২১১০২৯৯৯             ০৭      

327.                   -             ০১৭০৬৩৭২১৯৫             ০৭      



     

   
                                              

    

           

      

 

(       )   , 

            । 
328.                 

 

   -          
         ,    , 

            । 

০১৭২৬২১৪৪১২             ০৭      

329.               

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭২৭৫৪২৩৩৭             ০৭      

330.                 

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭২৬২১৪৪১২             ০৭      

331.                
      

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭২৩১২১৫৪৫             ০৭      

332.                

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৫৮৫৯১০৬৫             ০৭      

333.                    

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৪১০৫৪৩৪৪             ০৭      

334.               

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৫৬০২৬৯৪০             ০৭      

335.               
 

         ,   , 

            । 
০১৩০২৮৬২২২০             ০৭      

336.               

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৫৮৫৯১০৬৫             ০৭      

337.              

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৫৪১৮২৩৮৬             ০৭      

338.             

 

   -          
         ,   , 

০১৭৫৬০২৬৯৪০             ০৭      



     

   
                                              

    

           

            । 
339.                  

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭২৩১২১৫৪৫             ০৭      

340.                 
 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭০৬৩৭২১৯৫             ০৭      

341.                    

 

   -          
         , 

   ,             । 
 

০১৭৬৭৪৫১৬০৪             ০৭      

342.                 

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৩৩৮৬৮৬০
৭ 

            ০৭      

343.                 
 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৩০৭০৮১৬১৪             ০৭      

344.                
      

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৮৮৮৩৩৭২৪
৯ 

            ০৭      

345.               
      

 

   -         
         ,   , 

            । 

০১৭২৭২৫০১৭৪             ০৭      

346.                    

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৬৪২৭৩৬৩০             ০৭      

347.               

      

 

   -            
         ,   , 

            । 

০১৭৬৩৫৫১১৪৩             ০৭      

348.                
     

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৭৬৪২৭৩৬৩০             ০৭      

349.                

      

   -          
         ,   , 

০১৭৫২১৬৮৬৫০             ০৭      



     

   
                                              

    

           

             । 
350.               

 

   -          
         ,   , 

            । 

০১৩১৬০২৫৪৪৭             ০৭      

351.                
      

   -              
   ,             । 

০১৩১১৯৮৬৯৪৮           

          

০৭      

352.               

 

   -         ,     
        ,   , 

            । 

০১৭১৬৮৭২৪৬৭           

          

০৭      

353.                   

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৯২৮২৩৫৪৭৮           

          

০৭      

354.                

      

   -         ,     
      

   ,             । 

০১৭৮৪৪৪৫৩৬৯           

          

০৭      

355.                
 

   -         ,     
        ,   , 

            । 

০১৭১৩৭০১৫১২           

          

০৭      

356.                    

 

   -

         ,        
   

   ,             । 

০১৭১৯৪৭৩১২৬           

          

০৭      

357.                 
 

   -         ,     
      

   ,             । 

০১৭১৫১১৭৭৫৬           

          

০৭      

358.                 
 

   -         ,     
        ,   , 

            । 

০১৭৪০৮৪৫১২৩           

          

০৭      

359.                 
 

   -         ,     
      

   ,             । 

০১৯১৩৬৬৫৫৪৪           

          

০৭      

360.                

 

   -         ,     
        ,   , 

০১৮১৬৬৫১৯৩৯           

          

০৭      



     

   
                                              

    

           

            । 
361.               

     

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৭৩২৬৮৮১২০           

          

০৭      

362.                

     

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৭১৩৭০১৫১০           

          

০৭      

363.               

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৮১৬৬৫১৯৩
৮ 

          

          

০৭      

364.               
      

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৭৫৮৯১০৮৩২           

          

০৭      

365.                 
     

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৭০৯৯০৭৮৪৯           

          

০৭      

366.                   

 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৭৪১০৫৪৯৪৭           

          

০৭      

367.                 
 

   -         ,     
         
   ,             । 

০১৮১৬৬৫১৯৩৯           

          

০৭      

368.                  
 

   -         ,     
        ,   , 

            । 

০১৭৭৭৩৭৪৬১২           

          

০৭      

369.                
      

 

   -         ,     
      

   ,             । 

০১৭৪৪৪৩৯৬৩৬           

          

০৭      

370.                   

 

   -         ,     
      

   ,             । 

০১৭৫৮৯১০৯৩৫           

          

০৭      

371.                    

 

   -         ,     
        ,   , 

০১৭১৮৩৪২৭০৩           

          

০৭      



     

   
                                              

    

           

            । 
372.         

          
 

   -             

   ,             । 
০১৭৭১৮২৬০১১           

          

০৭      

373.               

      

   -        ,     
         

   ,             । 

০১৭৮৬৫০৫৯৭৩           

          

০৭      

374.               
      

 

   -         

   ,             । 
০১৮১৬৬৫১৯৩
৬ 

          

          

০৭      

375.                    

 

   -         ,     
      

   ,             । 

০১৭৮৭৮২৯৮৪৩           

          

০৭      

376.                 
 

        , 
            । 

০১৭৪৭৮২১১৮০            ১৫      

377.                
      

        , 
            । 

০১৭৬১৯৫৬১৪৯            ১৫      

378.               
      

        , 
            । 

০১৭৫০৪৯৯১৬৪            ১৫      

379.                 
     

        , 
            । 

০১৭৬৮৩৭৮১৯৪            ১৫      

380.                       , 
            । 

০১৭৪৮৫২০৪০৮            ১৫      

381.                       , 
            । 

০১৭৪৭২৫৮৪২৬            ১৫      

382.                           , 
            । 

০১৭৬৩৯৯২৯২৬            ১৫      

383.                        , 
            । 

০১৭৭১৮৬৯৯৮১            ১৫      

384.                           , 
            । 

০১৭৪৮১১৭৭৮৮            ১৫      

385.                
      

        , 
            । 

০১৭৯৯৭৬৭৭১৩            ১৫      



     

   
                                              

    

           

386.                
      

        , 
            । 

০১৭৩৮৭৯৩৫৯০            ১৫      

387.                     , 
            । 

০১৩০৪৭১১২০৭            ১৫      

388.                     , 
            । 

০১৭৭৬৬৬১৪            ১৫      

389.                  
     

        , 
            । 

০১৭৯০৫১৩৬১৯            ১৫      

390.                
      

         , 
            । 

০১৭৮৯৭৪৫৩৩৭            ১৫      

391.                            , 
            । 

০১৭৭১৬৯৩৪৭০            ১৫      

392.                               , 
            । 

০১৩০৮৮০২৫৪১            ১৫      

393.                              , 
            । 

০১৭৫১৩১৪৩৬০            ১৫      

394.                
      

         , 

            । 
০১৭৫৮০৪৮২৯৫            ১৫      

395.              
      

        , 
            । 

০১৯৬০৩০০৪৯৩            ১৫      

396.                
      

         , 

            । 
০১৭৯৫২৮০৯২৩            ১৫      

397.                
      

         , 
            । 

০১৭৩৯৬১২০৭৯            ১৫      

398.                
     

        , 
            । 

০১৭৬১০৯৯৯০৭            ১৫      

399.                                ,     

            । 
০১৯৮৫০৬৮৭০৭            ১৫      

400.                             ,     

            । 
০১৭৬৫৩৫২৮৩৩            ১৫      



401.  

মভাাাঃ ভবনায়ায 

মাবন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬০৪৫৯৫৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

402.  

মভাাাঃ মনতাাঈয 

যভান 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭১৬৬৪৯৯২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

403.  

মভাাাঃ জাভার 

াঈদ্দীন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৪২৩৭৯৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

404.  

মভাাঃ াযয়ায 

াযববজ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৪৪৬৮৭৪৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

405.  
মভাাাঃ নামজয 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬৪৯৪১২৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

406.  

মভাাাঃ মভনাজ্ব 

াঈদ্দীন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬৪৯৪১২৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

407.  
মডমজয়াযা খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০৪৫০৭২৮ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

408.   মভাাাঃ ুভাাআয়া গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ ০১৭৯৬১০৭৫২৭ গফাদী শু 
০৭ মদন   



     

   
                                              

    

           

খাতুন াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

ারন 

409.  

 মভাাাঃ াঅমরয়া 
াঅকতায 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫০৩৬৩৬৯৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

410.  

মভাাাঃ মযজাাঈর 

কমযভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২১১৭৩৬৯২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

411.  

মভাাাঃ যাবর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৩২৩১৬৮
৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

412.  
মভাাঃ াাআযন াআরাভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৯৫৮৭৩২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

413.  
মভাাাঃ মজয়াাঈর ক 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩০৯৮৩৪৪০ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

414.  

মভাাঃ াযয়ায 

জাান 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৮৭৯০৬২৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   



     

   
                                              

    

           

415.  
মভাাাঃ যমভা খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৭৪০২৮২২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

416.  
াযমভন খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৮৭৯০৬২৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

417.  

মভাাাঃ ফাাযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩২৬৮৩৯৯৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

418.  
মভাাঃ যাবর াঈদ্দীন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০৩৯২৯৩১২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

419.  

মভাাাঃ খামতজা 
খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৮৬১২২২৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

420.  

মভাাঃ ভাযম্নপ 

মফরস্না 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১০০৫৭৯৪৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

421.  
যম্নভা খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

০১৭৬২৯৩৯১২৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

422.  

মভাাঃ ভাভনু ায 

যমদ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৩৩৪২৯৫৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

423.  
মভাাাঃ ম ু াঅরী 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০২১৯৬৮৮৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

424.  
মভাাাঃ াঅব্দুরস্না 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮০৬৫৮৩৯১ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

425.  
মভাাাঃ াঅব্দুরস্না 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮১০৩৩৩৮
৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

426.  

মভাাঃ নামদভ াঅরী 

 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

427.  
মভাাঃ যমফাঈর াআরাভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুন গ্রাভ কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন 

 

428.  
মভাাঃ গাফ্পায াঅরী 

গ্রাভ- াাঈনগয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

429.  

মভাাাঃ মুফ মফগভ 

 

গ্রাভ- ত্রামজতুয, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

430.  

মভাাাঃ মমি খাতুন 

 

গ্রাভ- ফাভুনগ্রাভ, মাাঃ 
ফাভুনগ্রাভ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

431.  

মভাাাঃ মযপা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

432.  

মভাাাঃ াফানা 
মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

433.  
মভাাাঃ মভৌুভী ফান ু

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

434.  

যাজ কুভায 

 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

435.  

মভাাাঃ মভা মফগভ 

 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

436.  

মভাাাঃ ভাযম্নপা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

437.  মভাাাঃ মভৌুভী গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ  গরু ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

মভা াতাজাকযণ 

438.  
মভাাাঃ যমভা মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

439.  

মভাাাঃ াফানা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

440.  

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

441.  

মভাাাঃ াঅময়া 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

442.  

মভাাাঃ ভুাাআয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

443.  

মভাাাঃ নাজমযন 

মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

444.  
মভাাাঃ মুভ মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

445.  
 মভাাঃ াআাঈুপ াঅরী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

446.  

 মভাাঃ মজাহুযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

447.  
 মভাাঃ াঅদযু যমভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

448.  

 মভাাঃ ামফফযু 

যভান 

গ্রাভ- ফামজতুয 

নতুনগ্রাভ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন 

 

449.  

 মভাাঃ মযপুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

450.  
মভাাঃ মদরু াআরাভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৪৯২৯৬৯০ গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

 

451.  
মভাাঃ াঅফু াাআদ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

452.  

মভাাঃ ামভভ 

াঅকতায 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুন গ্রাভ কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

453.  
মভাাঃ ামভভ াঅরী 

গ্রাভ- াাঈনগয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

454.  

মভাাঃ য়াবদযু 

যভান 

গ্রাভ- ত্রামজতুয, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

455.  
মভাাাঃ ীদরুস্না 

গ্রাভ- ফাভুনগ্রাভ, মাাঃ 
ফাভুনগ্রাভ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

456.  

মভাাঃ যমফাঈর 

াঅয়ার 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

457.  

মভাাাঃ নযূ নাায 

ভাুদা 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

458.  

মভাাাঃ তাজমযন 

খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

459.  

মভাাাঃ মপযবদৌী  
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

460.  

মভাাাঃ াানা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

461.  

মভাাাঃ পামতভাতুজ 

মজাযা 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

462.  
মভাাঃ াঅরামভন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

463.  

মভাাাঃ এমরজা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

464.  
প্রমতভা যানী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

465.  
মভাাঃ পযাদ াঅরী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

466.  
মভাাঃ াঅরভ াঅরী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

467.  

শ্রীভমত ভধুমভতা 
যানী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

468.  
মভাাাঃ চাম্পা মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

469.  

মভাাাঃ মজমভন 

খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

470.  
মভাাঃ ুজন াঅরী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

471.  
মভাাঃ ুভন াঅরী গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ  ামযফামযক াাঁ ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

ভুযমগ ারন 

472.  
মভাাঃ মমরভ মযজা 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

473.  
মভাাঃ াভীভ াঅরী 

গ্রাভ- ফামজতুয 

নতুনগ্রাভ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

474.  
মভাাঃ যামজফ াঅরী 

গ্রাভ- মযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

475.  
মভাাঃ াঅব্দুয যামকফ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

476.  

মভাাঃ মদরু াআরাভ 

যমন 

 

গ্রাভ- কানা  

কাগমচাড়া, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৭৮৬৮৫৫০ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

477.  

মভাাাঃ মভাতাায 

মাবন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

478.  
মভাাঃ এভযান াঅরী 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

479.  
মভাাাঃ মনা খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

 ামযফামযক াাঁ ০৭ মদন 
 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ভুযমগ ারন 

480.  
মভাাাঃ াাআদা খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

481.  

মভাাঃ মগারাভ 

যাফফানী 

গ্রাভ- কানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

482.  

মভাাাঃ ামফুর 

াঅরভ 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

483.  
মভাাঃ মদরু াআরাভ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

484.  
মভাাঃ াাআপুর াআরাভ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

485.  
মভবদী াান 

গ্রাভ- কানা  

ফরাফাড়ী, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

486.  

মভাাাঃ ভাভুদা 
খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

487.  

মভাাাঃ যাবজনুয 

খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

488.  

মভাাাঃ মিী 
াঅকতায ীভা 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন ০৭ মদন 

 

489.  
াবযায়ায জাান 

গ্রাভ- চকশ্রীযাভযু, 

মাাঃ াঅড়গাড়া, 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

490.  
মভাাঃ ুভন াঅরী 

গ্রাভ- কানা  

ফরাফাড়ী, মাাঃ 
কানাা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

491.  

মভাাাঃ যমফাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয 

াঅফফা ফাজায, মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

492.  
মভাাঃ যাজীফ াঅরী 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয 

াঅফফা ফাজায, মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

493.  
তাবজভুর ক 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

494.  
মভাাঃ াঅব্দুর াঅাদ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

।  

495.  
যাজ ুাঅবভদ 

গ্রাভ- মফভলী, মাাঃ 
চকমকত্তী, 
মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

496.  

ভুবমদ মপাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফভলী, মাাঃ 
চকমকত্তী, 
মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

497.  
াআভাাআর াআরাভ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

498.  
ভুমপকুয যভান 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

499.  

মভাাাঃ াভুন 

নাায 

গ্রাভ- মখাারাড়া, 
মাাঃ মগাভত্মাুয, 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

500.  

মভাাাঃ ামযকুন 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফাজাযাড়া, মাাঃ 
মগাভত্মাুয, 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ
।  

 ামযফামযক াাঁ 

ভুযমগ ারন 

০৭ মদন 

 

501.  
তুনবজযা খাতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

০১৭০৭০২৭৬৯৬ 
গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

502.  
মভাাঃ াঅব্দু াভাদ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৪৭৬৩৩১৮ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

503.  
মভাাঃ মগারাভ াঅজভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭০৫২৪১২৯৯ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

504.  

 মভাাাঃ মজমভন 

াঅক্তায 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭০৯৯১১২৪০ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

505.  

মভাাাঃ তাভান্না 
াঅক্তায তুমর 

গ্রাভ- যানীনগয, মাাঃ 
ধাাআনগনয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

506.  
মভাাাঃ াঅফু াঅরী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

507.  
মভাাঃ াঅফু ুমপয়ান 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

508.  
মভাাঃ াঅব্দুরস্না 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

509.  
মভাাাঃ যম্নভা মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

510.  মভাাাঃ ানমজদা গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ - গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

511.  
মভাাাঃ পযাদ াঅরী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

512.  
মভাাঃ যাবর াঅরী 

গ্রাভ- মযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

513.  
মভাাঃ মভামভন াঅরী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

514.  

মভাাাঃ মপযবদৌী 
খাতুন 

গ্রাভ- গুিভামনক, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

515.  
মভাাঃ রারচান মখ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

516.  

মভাাঃ মারাাআভান 

াঅরী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

517.  
শ্রীভমত প্রবাতী যানী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

518.  
মভাাাঃ পমযদা মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

519.  

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

খাতুন 

গ্রাভ-চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

520.  

মভাাাঃ ভাকুযা 
মফগভ 

গ্রাভ-চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

521.  

মভাাাঃ রুতানা 
মফমফ 

গ্রাভ-জামভন মধাাআয, 

মাাঃ যনজাাআ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

522.  

মভাাঃ কাভযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

523.  

মভাাাঃ মজাযা 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

524.  

 মভাাঃ মজয়াযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

525.  

মভাাাঃ াঅবয়া 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

526.  

মমোসোাঃ সোলহো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩১৭২২৬৩৯৩ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

527.  

মমোসোাঃ মসলনো 
মবগম 

গ্রাভ- ামরভ 

মডারাড়া, মাাঃ 
ভাযাজুয, মফগঞ্জ, 

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

528.  

মমোসোাঃ সুলমরো 
মবগম 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

529.  

মমোসোাঃ লিয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- গুিভামনক, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

530.  

মমোসোাঃ তোলহরো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

531.  

মমোসোাঃ মববী 
খোতুন 

গ্রাভ- াঅভরাাআন, মাাঃ 
ভাধফুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

532.  
মমোাঃ আবু হোয়োত 

গ্রাভ- নাবভাব ারা, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

533.  

মমোসোাঃ নোলসমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

534.  

মমোসোাঃ সোলমনো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

535.  

মমোসোাঃ পলপ 

মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

536.  মমোসোাঃ ললরফো গ্রাভ- ীযগাছী, মাাঃ - গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খোতুন ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

537.  
মমোাঃ লোলহন আম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

538.  

মমোসোাঃ খোলদো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

539.  

মমোসোাঃ তোসলমো 
খোতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

540.  

মমোসোাঃ তোজলরন 

খোতুন 

গ্রাভ- গফড়াতরা, মাাঃ 
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দ,  

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

541.  

মমোসোাঃ ইয়োলসন 

খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

542.  

মমোসোাঃ মসলনো  
খোতুন 

গ্রাভ-,গনাাড়া মাাঃ 
গফড়াতরা 
,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয,  

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

543.  

মমোসোাঃ পোরলভন  

খোতুন 

গ্রাভ- ভয়াুকুয মাাঃ 
গফড়াতরা 
,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয,  

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

544.  মমোসোাঃ মরখো 
গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

- 
গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

খোতুন চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

545.  

মমোসোাঃ হোলসনো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

546.  

মমোসোাঃ সুলখো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

547.  

মমোসোাঃ নোজমো 
খোতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

548.  

মমোসোাঃ 
রম্নলয়োরো খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

549.  

মমোসোাঃ শুকন 

আরো খোতুন 

গ্রাভ- নমযু, মাাঃ 
ারা, 
চাাঁাাাাআনফাফগঞ্জ দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

550.  

মমোসোাঃ হোলমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

 

551.  
মমোজোলে হক 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৭৭৯৭৭৮১ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

552.  

মমোসোাঃ খোইরম্নন 

মনসো 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

553.  
মমোাঃ বকু আী 

গ্রাভ- াযবচৌকা, মাাঃ 
ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

554.  

মমোাঃ আনোরম্ন 

ইসোম 

গ্রাভ- মচৌকাভনাকলা, 
মাাঃ ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

555.  
মমোাঃ মসোলহ রোনো 

গ্রাভ- মচৌকাভনাকলা, 
মাাঃ ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

556.  

মমোসোাঃ োবনী 
খোতুন 

গ্রাভ- াঅযমজবচৌকা 
দাদনচক, মাাঃ াঅমদনা 
কবরজ,মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

557.  

মমোহোাঃ নূর আম 

লসলিক 

গ্রাভ- যাজনগযাঙ্গাভী, 
মাাঃ ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

558.  
জলসম উিীন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

559.  
মমোাঃ মসোহোন আী 

গ্রাভ- খাযব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

560.  

মমোসোাঃ মববীয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- ঠাৎাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

561.  মমোাঃ রোইহোন 

গ্রাভ- খাড়ব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

- 
ামযফামযক াাঁ ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

আী চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ভুযগী ারন 

562.  

মমোহোাঃ ইউসুফ 

আী 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

563.  

মুহোাঃ ওবোইদরু 

রহমোন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

564.  

মুহোেদ আ 

মোমুন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

565.  
আব্দরু রলহম 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

566.  

মুহোেদ মোমুনুর 

রললদ 

গ্রাভ-ভাঝব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

567.  

মমোাঃ নোলসম আী 
রোজ 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

568.  

মমোাঃ আব্দরু 

রোলকব 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

569.  

মমোাঃ মোহবুবুর 

রহমোন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

570.  মমোসোাঃ রোলবয়ো গ্রাভ- াঅজাাআুয 
- ামযফামযক াাঁ ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

বোসরী ভাঝাড়া, মাাঃ 
চাাঁাাআাঃদয, , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

ভুযগী ারন 

571.  

মমোসোাঃ মসোলনয়ো 
খোতুন 

গ্রাভ-চকবদৌরতুয 

মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

572.  

 মমোাঃ সলমোন 

আী 

গ্রাভ-মগৌমযাংকযুয, 

মাাঃ চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

573.  
 মমোাঃ রোববোনী 

গ্রাভ-তাযাযু, মাাঃ 
াাাড়া, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

574.  

 মমোাঃ লোলক 

আহলমদ 

গ্রাভ মখব ারা, মাাঃ 
াাাড়া, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

575.  

 মমোাঃ ইব্রোলহম 

আী 

গ্রাভ- মদৌরতুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

576.  
মভাাঃ াাআদায াঅরী 

গ্রাভ- ফামজতুয মাাঃ 
কানাা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৬০১৫৫০১৭ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

577.  
মভাাঃ যায়ান াঅরী 

গ্রাভ- ামদনগয 

কাভাব ারা মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩০৮৪৫৯৮
৫ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

578.  
মভাাঃ াঅফু ফাক্কায 

গ্রাভ- মফনগয , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৮৭১৬৯০৩ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

579.  

মভাাঃ তানবীয 

াঅবভদ 

গ্রাভ- মফনগয , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭২৮৪৮১৯৫৫ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

580.  
মভাাম্মদ কমর 

গ্রাভ- কানা  কাঠগড় 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৯৬১১১১১ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

581.  
মভাাঃ াঅব্দুর াঅয়ার 

গ্রাভ- গাংগাযাভুয, 

মাাঃ মভাফাযকযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬৪৯৪১২৫ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

582.  
মভাাঃ াঅর াঅমভন 

গ্রাভ- ভুমরভুয, মাাঃ 
াাফাজুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০১৯৫৩৫৫ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

583.  
 মভাাঃ াঅরী মাবন 

গ্রাভ- ভুমরভুয, মাাঃ 
াাফাজুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭০৯৭৫১৪৫৭ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

584.  

 মভাাঃ াঅফদরু 

মভাতাবরফ  

গ্রাভ- মবযাজুয মাাঃ 
াাফাজুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৪৯৫২৪২৮ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

585.  
মভাাঃ ভাভুদরু াান 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০৭৬১৫১২৩৬৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

586.  
মভাাঃ মজভ াঅরী 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭০৪৯৭০২৩৯ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

587.  
মভাাঃ মজাদ াঅরী 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭১০১৫৫৭৩৭ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

588.  

মভাাাঃ াঅনজভুান  

খাতুন 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৩৪২৮৬১১১ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

589.  

মভাাাঃ তমনভা 
খাতুন 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০৭৬৭১৫৪৫৬১ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

590.  
মভাাঃ মৌযাফ  াঅরী 

গ্রাভ- মফবনাদযু  মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০৭৩৩১৭৫২৮৮ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

591.  

মভাাাঃ যানাাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঅজগফী  মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১০১৩৬২১৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

592.  
মভাাঃ াঅব্দুর াঅমরভ 

গ্রাভ- রছভানুয, মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০৭৪০২০১৫৯১ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

593.  

মভাাাঃ যামপয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- রছভানুয মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

০১৭৯৭৯০৪৬৪৬ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

594.  
ামকর াঅবভদ 

গ্রাভ- াকাব ারা মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৯১৫৭২৯০ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

595.  

মভাাঃ াঅমকুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- যুনচক মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৭৯১৯০৩০ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

596.  

মভাাাঃ মতামদা 
খাতুন 

গ্রাভ- রছভানুয মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৫৯১৫০৯৪০ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

597.  

মভাাাঃ াঅপবযাজ 

খাতুন 

গ্রাভ- াকাব ারা মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৯১৫৭২৯০ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

598.  
মভাাঃ াভীভ মযজা 

গ্রাভ- চাাঁদমকাযী মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

599.  
মভাাঃবযাজরু াআরাভ 

গ্রাভ-  াপ্পু মাাঃ 
মফবনাদুয,  

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

600.  

মভাাঃ যামদরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- রছভানুয মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭২২৭০০৫২৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

601.  

মমোসোাঃ লরমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০১৫৬১২১৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

602.  

মমোসোাঃ সুতোনো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০১৫৬১২১৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

603.  

মমোসোাঃ খোলদজো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

604.  

মমোসোাঃ মোসকুরো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

605.  

মমোসোাঃ নোলসমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

606.  

মমোসোাঃ লরমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

607.  

মমোসোাঃ মমলহরম্নন 

মনসো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

608.  

মমোসোাঃ আসমো 
খোতুন 

গ্রাভ- বফানীুয, মাাঃ 
নয়াবগারা, 
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

609.  

মমোসোাঃ মরোকসোনো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

610.  মমোসোাঃ সোলয়মো 
গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

- 
ামযফামযক াাঁ ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

খোতুন চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ভুযগী ারন 

611.  
মমোসোাঃ হোলমো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

612.  

মমোসোাঃ মরোলনোরো 
খোতুন 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

613.  

মমোসোাঃ 
খোলদজোতু কুবরো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

614.  

মমোসোাঃ জলুখো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

615.  

মমোসোাঃ নোলয়দনু 

খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

616.  

মমোসোাঃ বোসরী 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

617.  

মমোসোাঃ ফোলহমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

618.  

মমোসোাঃ মোনুয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- চকমকত্তী, মাাঃ 
চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

619.  

মমোসোাঃ লরলন 

মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

620.  

মমোসোাঃ লনুফো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

621.  

মমোসোাঃ মরোলজনো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

622.  

মমোসোাঃ পোলপয়ো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

623.  

মমোসোাঃ মফরলদৌসী 
খোতুন 

গ্রাভ- নমযু, মাাঃ 
মারা, 
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয,, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

624.  

মমোসোাঃ হোলজরন 

মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

625.  

মমোসোাঃ মফলনয়োরো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ মদন 

 

626.  
ওল আহলমদ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৪২১২৮৬০ 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

627.  মমোাঃ রলবউ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

- 
গরু   ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

ইসোম চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  মভা াতাজাকযণ  

628.  

মমোাঃ 
মমোসত্মোলফজরু 

রহমোন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

629.  

মমোাঃ মগোোম 

সোলরোয়োর 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

630.  
মমোাঃ দরুম্ন মহোদো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

631.  
মমোাঃ মোসুম আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

632.  
মমোাঃ ওলহদজু্জোমোন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

633.  
মমোাঃ আজোদ আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

634.  

মমোাঃ হোলমদরু 

রহমোন 

গ্রাভ- ফমরাযযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

635.  

মমোসোাঃ খোলদো 
খোতুন 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয, 

মাাঃ ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

636.  মমোহোাঃ তুজমোউন গ্রাভ- ফমরাযযু, মাাঃ - গরু   ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

আী ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

মভা াতাজাকযণ  

637.  

মমোাঃ ফোরম্নক 

আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

638.  

মমোাঃ আলতকুর 

রহমোন 

গ্রাভ- ফমরাযযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

639.  

মমোাঃ আব্দরু 

রোউফ 

গ্রাভ- ফমরাযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

640.  
মমোাঃ পোনোউস্নোহ 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

641.  
মমোাঃ মোসুম মরজো 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

642.  

মমোাঃ কোমো 

উিীন 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

643.  
মমোাঃ আবু হোসোন 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

644.  
মমোাঃ সলজব আী 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

645.  
মমোাঃ সলববর আী 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

646.  

মমোাঃ আব্দসু 

সোমোদ 

গ্রাভ- ধাাআনগয, মাাঃ 
ফাভগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

647.  

মমোাঃ আব্দরু 

রোজ্জোক 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

648.  

মমোসোাঃ মোকসুদো 
খোতুন 

গ্রাভ- ময়ারভাযা, মাাঃ 
মানাভমজদ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

649.  

মমোাঃ ফয়সো 

আী 

গ্রাভ- মমরভাফাদ 

মফমকযবভাড়, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

650.  
মমোাঃ মবতর আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

651.  

মভাাাঃ মভমরয়াযা 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

০১৭৩৭৮৬ 

৯৮৮৬   

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

652.  

মভাাাঃ ানাযা 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩৬৮৮০০৪ 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

653.  

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

654.  
মভাাাঃ ফমৃষ্ট খাতুন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

655.  

 মভাাাঃ তামভনা 
মফগভ 

  

গ্রাভ- জগন্নাথযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

656.  

মভাাাঃ মযামজনা 
মফগভ 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

657.  
মভাাাঃ মডমভ মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

658.  

মভাাাঃ াঅনুয়াযা 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

659.  

মভাাাঃ মভাত্মাযী 
খাতুন 

গ্রাভ- দমযচক , মাাঃ 
মভাফাযক, মফগঞ্জ, 

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

660.  
মভাাাঃ মাঈমর 

গ্রাভ- মদৌরতুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

661.  

মভাাাঃ ভামজম য়া 
খাতুন 

গ্রাভ- নতুন াঅমরডাঙ্গা, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

662.  

মভাাাঃ াযমবন 

মফগভ 

গ্রাভ- কামফাটি 

মখব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

663.  

মভাাাঃ মযামপনা 
মফগভ 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

664.  
মভাাাঃ ারভা খাতুন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

665.  

মভাাাঃ াঅবয়া 
মফগভ 

গ্রাভ- কামফাটি, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

666.  

মভাাাঃ খামতজা 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

667.  
মভাাাঃ যমভা খাতুন 

গ্রাভ- মমরভাফাদ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

- 
মপোলোক ততরী  ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

668.  
মভাাাঃ ানতাযা 

গ্রাভ- তযতীুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

669.  

মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

670.  

মভাাাঃ ভাপুজা 
খাতুন 

গ্রাভ- কানা  

মগাারনগয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  

০৭ মদন 

 

671.  

মভাাাঃ াবয়যা াথী 
মফগভ 

গ্রাভ- ফাফুুয মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

672.  

মভাাাঃ জান্নাতুন 

মনা 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

673.  

মভাাাঃ ুভাাআয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

674.  

মভাাাঃ াযমবন 

খাতুন 

গ্রাভ-  মচৌধুযীাড়া, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 

675.  

মভাাাঃ খামদজা 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

- 

মপোলোক ততরী  
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

676.  

মভাাাঃ নামযন 

াঅকতায 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩৯৪০১৩৬ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

677.  

মভাাঃ মভাখবরুয 

যভান 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

678.  

মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

679.  

মভাাাঃ ামফফুয 

যভান 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

680.  

মভাাাঃ ভাপুজা 
াঅকতায 

গ্রাভ- জগন্নাথযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৭৭২৪২৬৫ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

681.  
াভীভ াঅরী 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

682.  

মভাাাঃ ামদা 
াঅকতায স্মৃমত 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

683.  

মভাাঃ ভমতাঈয 

যভান 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

684.  

মভাাাঃ ামনা 
খাতুন 

গ্রাভ- দমযচক , মাাঃ 
মভাফাযক, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

685.  

মভাাাঃ তাাাঈয 

যভান 

গ্রাভ- মদৌরতুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৬১৭৯৩৫৮৮ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

686.  
মভাাঃ নামভ াঅরী 

গ্রাভ- নতুন াঅমরডাঙ্গা, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯৭৬৬৩৭১৯ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

687.  
মভাাঃ ভমাঈয যভান 

গ্রাভ- কামফাটি 

মখব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

688.  

মভাাাঃ াভীভা 
খাতুন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০৮১৬২২৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

689.  
মভাাঃ যম্নবফর মাবন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৩৫৫৬১২৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

690.  

মভাাঃ ভাভনু ায 

যমদ 

গ্রাভ- কামফাটি, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

691.  
মভাাঃ নামদয মাবন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

০১৭১৩৬৯০৫৩৭ 
গফাদী শু ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

692.  
মভাাঃ নামদ াঅরী 

গ্রাভ- মমরভাফাদ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৭৯৭০৭১৩ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

693.  

মভাাাঃ াঅমিয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- তযতীুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৯৭৫১৪৫৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

694.  
মভাাঃ াঅাঃ ভমকভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

695.  
মভাাাঃ মভৌুভী 

গ্রাভ- কানা  

মগাারনগয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 

696.  
নাাইভ মমদ্দক 

গ্রাভ- ফাফুুয মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

697.  
ুজন াঅরী 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

698.  

মভাাাঃ মাঈরী 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

699.  
খামতজা খাতুন 

গ্রাভ-  মচৌধুযীাড়া, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

০১৭১৯৭৫১৪৫৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

700.  
াভূভ াঅবম্মদ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ মদন 

 

701.  
মভাাঃ কুযফান াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৭০৪২৭০৭ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

702.  
মভাাঃ াজারার 

গ্রাভ- গঙ্গাযাভুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

703.  
মভাাঃ ভমভনুর ক 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

704.  
তামরভা খাতুন 

গ্রাভ- ফাফুুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

705.  

মভাাঃ ামফফয 

াঅবভদ 

গ্রাভ- দাঃ াঈমজযুয, 

মাাঃ ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

706.  
মভাাাঃ মফস্নফ াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

707.  

াঅ ন ভ. াঅব্দুরস্না 
মর ফাকী 

গ্রাভ- চতুযযু 

নতুনাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

708.  

মভাাঃ াঅমজভুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

709.  
মভাাঃ যমন াআরাভ 

গ্রাভ- চমন্ডযু, মাাঃ 
ত্রামজতুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

710.  
মভাাম্মদ াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

711.  
মভাাঃ মাবর যানা 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

712.  
মভাাঃ াঅমকুর াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

713.  

মভাাাঃ খমতজা 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

714.  

মভাাাঃ ামদুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

715.  

মভাাাঃ জাাঙ্গীয 

াঅরভ 

গ্রাভ- দাদনচক 

দরূমবুয, মাাঃ াঅমদনা 
কবরজ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

716.  

মভাাঃ ামভাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

717.  

মভাাাঃ মযামকফুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

718.  
 মভাাঃ রা াঅরী 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

719.  
 মভাাঃ নাাআভ াআরাভ 

গ্রাভ- কারুুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

720.  
 মভাাঃ মদরু াআরাভ 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

721.  
 মভাাঃ মগারাভ যাফফী 

গ্রাভ- দরূমবযু, মাাঃ 
মগাভত্মাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

722.  
 মভাাঃ াঅব্দুয যাজ্জাক 

গ্রাভ- মদৌরতুয 

াঈযব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

723.  
াঅব্দুর কমযভ 

গ্রাভ- কানা  

ফরাফাড়ী, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

724.  

মভাাাঃ ভাহ্পুজা 
খাতুন 

গ্রাভ- কানা  

মগাারনগয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

725.  

মভাাাঃ াঅবয়া 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

726.  

মভাাাঃ ভাাআনুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঈাঃচাাঁদুয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৩১৩৫৮৩
৮ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

727.  

মভাাঃ ামভযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০৯৮৭৩৮৩ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

728.  
মভাাঃ ফমদাঈজ্জাভান 

গ্রাভ- াঅজভতুয 

হুদভা, মাাঃ 
মভারস্নাব ারা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৯৯৮০৯৬
৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ মদন 

 

729.  
মভাাাঃ মগারাভ নফী 

গ্রাভ- চাাঁদুয, মাাঃ 
মভারস্নাব ারা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৯৪৯৬৯৯৫ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

730.  

মভাাাঃ াঅযাপুর 

াঅরভ 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৪৮৯৫৬৪৩ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

731.  

মভাাাঃ াঅযাপুর 

ক 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

০১৭৭২৮৮৪২০৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

732.  
মভাাাঃ মর ন াঅরী 

গ্রাভ- াঈাঃ চাাঁদুয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭২৭০৭৫১৪ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

733.  
াঅভাাঈর ক 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯৬১০৩৬৭৩ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

734.  

মভাাঃ মানাযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৫১৪৩০০৪ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

735.  
মভাাঃ মযপ াঈদ্দীন 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৩৭০৩৩৩৫ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

736.  
মভাাঃ ভামনকুজ্জাভান 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৪৫৬৪৫৩২ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

737.  
মভফাহুর ক মভরন 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭০৪৮০৫৯১৮ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

738.  
মভাাঃ কমফয মাবন 

গ্রাভ- কাভারুয, মাাঃ 
মভজম াুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৬১৫৮০৮০৬ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

739.  

মভাাঃ মনাযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঅজভতুয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৩৬৮৪৯৫৩ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

740.  
মভাাঃ াআব্রামভ াঅরী গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ ০১৭৫৮৪৭২৫২৩ গফাদী শু ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

ারন  

741.  
মভাাাঃ মাবর যানা 

গ্রাভ- মতযযময়া, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৯৭৩২০০২ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

742.  
মভাাঃ ুজন াঅরী 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৮২৫৫৮০৬ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

743.  
মভাাঃ ভাুদ যানা 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৩৬১৯২৪৮ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

744.  
মভাাঃ যীপ াঈদ্দীন 

গ্রাভ- াঈত্তয চাাঁদযু, 

মাাঃ াঅজভতুয, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৪০০০৫৫০ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ মদন 

 

745.  

মভাাাঃ াঅভানত 

াঅরী 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৭১৮৯৩১৫ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

746.  

মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- ধাাআনগয, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩৮২৮৩২৮ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ মদন 

 

747.  

মভাাাঃ যামজয়া 
ুরতানা 

গ্রাভ- ামদনগয 

ফড়গ্রাভ, মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৫১৩৪৬৪৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ মদন 

 

748.  
াআযাত জাান াঅা গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 

ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

০১৭৪৫১৩৪৬৪৮ 
গফাদী শু ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন  

749.  
তাভান্না খাতুন 

গ্রাভ- মতরকুম 

মফশ্বাব ারা, মাাঃ 
মভারস্নাব ারা ,মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ মদন 

 

750.  

মভাাাঃ াভীভা 
াঅকতায ফান ু

গ্রাভ- ফামরয়াডাঙগা, 
মাাঃ চাাঁাাআাঃ দয 

,মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ মদন 

 

751.  

মভাাাঃ মপাঈরস্নাহ্ 

ুভন 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৯৪০৯৮০ 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

752.  
াঅব্দুর ফাময 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৩৩৪৮০২ 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

753.  
মভাাঃ ভাুদ যানা 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৮২৪০৪৮৮ 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

754.  
মভাাঃ যাবর াঅরী 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

755.  
মভাাঃ াভীভ মযজা 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

756.  
শ্রী কভর কুভায 

গ্রাভ- চকনাধড়া, মাাঃ 
চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

০১৭৩৯৯০১৩১০ 
ভৎয চাল  ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

757.  

মভাাঃ ভামযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

৭৫৮চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

758.  
মভাাঃ যমফাঈর াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৮৯০৫৩৯ 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

759.  
মভাঃ মভজনযু যভান  

গ্রাভ- মফনগয, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

760.  
মভাাঃ াাফুর াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

761.  

মভাাঃ াাদাত 

মাবন 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

762.  
মভাাঃ জামভাঈজ্জাভান 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

763.  

মভাাঃ ামযয়ায 

মাবন 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

764.  
মভাাঃ যায়ান াঅরী 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

765.  
মভাাঃ মদরু াআরাভ গ্রাভ- কৃলণচন্দ্রুয, মাাঃ - ভৎয চাল  ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

766.  

াঅব্দুর ভাবরক  

 

গ্রাভ- দফুরীবান্ডায, 

মাাঃ চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

767.  
মভাাঃ ভমফনুর াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

768.  
মভাাঃ ামফফযু যভান 

গ্রাভ- াংকয ভামদয়া, 
মাাঃ চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

769.  

মভাাঃ াযম্নন ায 

যমদ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

770.  
মভাাঃ ভাভনু াঅমর 

গ্রাভ- কৃষ্ণচন্দ্রুয, মাাঃ 
৬৩৪১, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

771.  
মভাাঃ াঅব্দু াভাদ 

গ্রাভ- কৃষ্ণচন্দ্রুয, মাাঃ 
৬৩৪১, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

772.  
মভাাাঃ াঅফুর কারাভ 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

773.  

মভাাঃ পযাদ াআযাভ 

 ু ুর 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

774.  

মভাাাঃ াঅবনায়ায 

মাবন 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

775.  
মভাাঃ যাাআনুর াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯২৪২৬৯৩৫ 

ভৎয চাল  

০৭ মদন 

 

776.  

মভাাাঃ মযবনা 
খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৯৪০৯৮০ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

777.  
ুভাাআয়া খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৩৩৪৮০২ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

778.  

মভাাাঃ াামযনা 
খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৮২৪০৪৮৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

779.  
মভাাাঃ যুবী খাতুন 

গ্রাভ- কানা ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

780.  

মভাাাঃ জমুনয়াযা 
খাতুন 

গ্রাভ- যুনচক 

াঈত্তযাড়া,মাাঃ 
মফবনাদুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

781.  

মভাাাঃ ভারমত 

মফগভ 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

০১৭৩৯৯০১৩১০ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

782.  

 মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

গ্রাভ- যাধানগয,মাাঃ 
মফবনাদুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

783.  

 মভাাাঃ মখনা 
মফগভ 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৮৯০৫৩৯ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

784.  
 মভাাাঃ যঞ্জ ুখাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

785.  
 ভাযম্নপা খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

786.  

মভাাাঃ াযমবন 

মফগভ 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

787.  

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

মফগভ 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

788.  
মভাাাঃ াথী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া,মাাঃ 
মফগঞ্জ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

789.  
মভাাাঃ ভুা মফগভ 

গ্রাভ- াঈভযুয,মাাঃ 
বফানীুয,  মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

790.  
মভাাাঃ মনবা খাতুন 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

791.  
মভাাাঃ মকয়া খাতুন 

গ্রাভ- জাযুয,মাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

792.  
মভাাাঃ াঅমযপ াঅরী 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

793.  

মভাাঃ মতামযকুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- 

মফনাযায়নুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

794.  

মভাাাঃ াভীভা 
াঅকতায ফান ু

গ্রাভ- াআরাভুয,মাাঃ 
নাবচার,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

795.  

মভাাাঃ াময়া 
খাতুন 

গ্রাভ- তযতীুয,মাাঃ 
মফগঞ্জ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

796.  
মফার কুভায ার 

গ্রাভ- তযতীুয,মাাঃ 
মফগঞ্জ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

797.  
মফাখা যানী ার 

গ্রাভ- মফগঞ্জ 

ফাজায,মাাঃ মফগঞ্জ,  

মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  
০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

798.  
মদমকা ার 

গ্রাভ- মফগঞ্জ 

ফাজায,মাাঃ মফগঞ্জ,  

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

799.  
খাবরদা খাতুন 

গ্রাভ- দাঃাঈমজযুয,মাাঃ 
যাধাকাভত্মুয,  

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ মদন 

 

800.  

াযাফান মতাহুযা 
াঅমনকা 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯২৪২৬৯৩৫ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ মদন 

 

801.  মভাাঃ মদরয়ায 

মাবন 

মিভ ব্রজনাথুয, 

মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৩০০৭৯৭১৫৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

802.  মভাাঃ াঅকতারুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয, মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪৪৫২৯৮৮৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

803.  মভাাঃ াআফুয যভান ব্রজনাথুয, মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৪০১০৭৭৩৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

804.  মভাাঃ নয়ন মিভ ব্রজনাথুয, 

মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৭৩৭৫২১৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

805.  মভাাঃ াআভাভুর ক মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ  

০১৭৪৮০৪২৪১৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

806.  মভাাঃ ভমতাঈয  ভধয 
ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

---- গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জফগঞ্জ 

807.  মভাাঃ াআভাভ মাবন াজগযা, মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৫০৭৭১৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

808.  মভাাঃ রুবফর াঅরী ভধয ব্রজনাথুয ০১৭৫৩৭৯৪৮৯৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

809.  মভবদী াান াজগযা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৯০৭৮৭৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

810.  ামরভ াঅরী াজগযা, মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯২৯০৮৪৭১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

811.  মভাাঃ াঅাঃ াঅমরভ ব্রজনাথুয, মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৬৯১৩৫৭০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

812.   মভাাঃ জাাঙ্গীয 

াঅরভ 

ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৯৮৬৫২২২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

813.  মভাাঃ াআভদাদরু ক ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৫৩৭৩৫৮৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

814.  মভাাঃ একযাভরু ক ভধয 
ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৬৪৭৭০৫৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

815.  মভাাঃ ভপাজ্জর ক  ব্রজনাথুয, 

মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৫১৪৭৩৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

816.  মভাাঃ নামদ াঅরী ভধয 
ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২২০৪৮০৭৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

817.  মভাাাঃ মিী খাতুন ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৪৮০৪৯৩৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

818.  মভাাঃ মজয়াাঈয 

যভান 

ব্রজনাথুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭১৩৭২০৯০১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

819.  মভাাঃ  মমরভ ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৮৬৬২১৭৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

820.  াঅাঃ যমভ ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৩৭৮৩৩৬
৬ 

গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

821.  মভাাাঃ াআবভাতাযা ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৮৮১৫০৮
৯ 

গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

822.  মভাাাঃ াফানা মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৬৭০২০৪৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

823.  মভাাঃ ামদরুর  ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৩০১৮০৯৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

824.  মভাাঃ  কাায াঅরী ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯০৫৭২৪২৬ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

825.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

---- গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

826.  মভাাঃ দরুুর মাদা মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৭৯৭১০৯৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

827.  মভাাঃ মযাজরু 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৫৪২৫১৯৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

828.  মভাাঃ াান াঅরী ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২২৮৯০৮৪০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

829.  মভাাঃ াদ্দাভ াঅরী ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪০০৭২৩৩৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

830.  মভাাঃ   ারা াঈমদ্দন মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০৩৭৫৪২৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

831.  মভাাঃ াঅমরভ মিভ ব্রজনাথুয ০১৭৬২৭৮১৭৭৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

832.  মভাাঃ ডামরভ াঅরী ভধয 
ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৮০৭৪৪৭১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

833.  ামভ াযয়ায ব্রজনাথুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৮৯৫৯৮৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

834.  মভাাাঃ জবুয়র যানা মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪২৭৭৩৭৮৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

835.  মভাাঃ কুযফান াঅরী ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৬৪৯২৩১৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

836.  মভাাঃ মতায াঅমর ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৬৭৬৯২৯১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

837.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫১৩৬১৬২৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

838.  মভাাাঃ ভামজযন 

মনা 
ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৫০৮৬৩৪৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

839.  মভাাঃ দরুুর মাদা মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩১৫৯১২৮৪৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

840.  মভাাঃ নুরুর াআরাভ যাভুয চয, 

মগাভস্তাুয, 

০১৭৩৯৯০১২৬৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

841.  মভাাঃ মগারাভ পারুক ভধয 
ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৮৪০৪৩৫৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

842.  মভাাাঃ মরম ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৭২৫৪৫৬০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

843.  মভাাঃ মভাস্তপা কাভার মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২২৪৫৬৩৪৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

844.  মভাাঃ তমযকুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩১০৫২২৫৪৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

845.  মভাাাঃ রৎপুবনা মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৩১২৬০৫৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

846.  মভাাঃ হুাাআর াঅরী ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৩১০৪২৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

847.  মভাাঃ  রুহুর াঅমভন ব্রজনাথুয, ০১৭৫১৩৪৭৭৮৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

848.  মভাাাঃ মবনয়াযা 
খাতুন 

ব্রজনাথুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৩৭১৩৭৫৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

849.  মভাাঃ মমরভ মযজা ব্রজনাথুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৮৯২৭৫৯৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

850.  মভাাঃ াআকফার মাবন মফগুনফাড়ী,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩১৬৫৮৪৬৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

851.  মভাাাঃ ফমফতা 
মফগভ 

কৃষ্ণচন্দ্রুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৪৪১২৭৪১ গাবীরন 07  



     

   
                                              

    

           

852.  মভাাাঃ ামদা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

-- গাবীরন 07  

853.  মভাাাঃ ামফকুন 

নাায 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫০৪৪৭২২৯ গাবীরন 07  

854.  মভাাাঃ মাঈরী 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩১৫৭৫০৭৫ গাবীরন 07  

855.  মভাাাঃ নামদা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৮৭৬৩৭০৪ গাবীরন 07  

856.  মভাাাঃ ভানুযা  
মফগভ 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৫৮৫১৭৮৫ গাবীরন 07  

857.  মভাাাঃ াআয়াকমভন 

খাতুন 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৬৯৬২৬৬৭ গাবীরন 07  

858.  মভাাাঃ  মযামজনা কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪২১৮৬৫২৩ গাবীরন 07  

859.  মভাাাঃ পামজরা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৩১২৭০৪৮ গাবীরন 07  

860.  মভাাাঃ ভারা খাতুন কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৩৭৩১৪৯২ গাবীরন 07  

861.  মভাাাঃ াঅবয়া  
মফগভ 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩১১৭৪৬৬৪১ গাবীরন 07  

862.  মভাাাঃ মমযন 

াঅকতায 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৬৪৬৯৫৪০ গাবীরন 07  

863.  মভাাাঃ াঅমিয়া 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫০৫০৫৬৬৯ গাবীরন 07  



     

   
                                              

    

           

864.  মভাাাঃ ুাআটি কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৭৯০৬৩৮১ গাবীরন 07  

865.  মভাাাঃ াবয়যা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৯৩৭৩০১৫ গাবীরন 07  

866.  মভাাাঃ নামযন কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৮০২৩৪৩৩ গাবীরন 07  

867.  মভাাাঃ মফজরী 
মফগভ 

মদৌরতুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪২৮২০৩০২ গাবীরন 07  

868.  মভাাাঃ যমভা মফগভ কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪১৭৮৫২৬১ গাবীরন 07  

869.  মভাাাঃ মভা মফগভ মফযাভাড়া,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৫৮৫১৬০১ গাবীরন 07  

870.  াঈবম্ম  ারভা কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৭১৪৬২৫১ গাবীরন 07  

871.  মভাাাঃ াুুবভযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮০৭৬৯১৪৯ গাবীরন 07  

872.  মভাাাঃ জয়নফা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৫১৮৩২৯২৬৩ গাবীরন 07  

873.  মভাাাঃ যাভমর কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৫১৩৪৮০৩ গাবীরন 07  

874.  মভাাাঃ ারভা খাতুন কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৯৮৩৭৫৪১ গাবীরন 07  

875.  মভাাাঃ যাবরা কাঞ্চনতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৯২৭৫৩৪৯ গাবীরন 07  



     

   
                                              

    

           

876.   াবয়ভা খাতুন ভকযভুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৬৫৬০০৭৫ মরাাআ 07  

877.  মভাাাঃ ঝযনা মফগভ কাঞ্চনতরা 
১,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ   

০১৭৬৫৯৫৮৭৯৩ মরাাআ 07  

878.  মভাাাঃ মতাযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৩১০৬৭৪৩০২ মরাাআ 07  

879.  মভাাাঃ াঅমরভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১,  

মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২২২৬৭৬০৫ মরাাআ 07  

880.  মভাাাঃ যমভা খাতুন কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৮৫৫০১৫৫৭ মরাাআ 07  

881.  মভাাাঃ ভনুুয়াযা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা 
২,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৮৩৪০৩৭৯ মরাাআ 07  

882.  মভাাাঃ ছারভা খাতুন কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭০৬৬৪৬৯৬
৮ 

মরাাআ 07  

883.  মভাাাঃ াবয়যা কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৬৫৭১৯৬২৯ মরাাআ 07  

884.  মভাাাঃ মামনয়া 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা 
১,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ   

০১৭৪৬১৪১৪২০ মরাাআ 07  



     

   
                                              

    

           

885.  মভাাঃ ম খাতুন কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৬৭৪৮৫০৮৩ মরাাআ 07  

886.  মভাাাঃ জামভনা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১ 

মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,  

০১৭৬৩০১৮০৭২ মরাাআ 07  

887.  মভাাাঃ জান্নাতুন 

মপযবদৌ 

কাঞ্চনতরা 
২মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,  

০১৭৫৪২০১০৩৭ মরাাআ 07  

888.  মভাাাঃ ামকনা 
মফগভ 

মছা  ফবঙ্গশ্বযুয ---- মরাাআ 07  

889.  মভাাাঃ াইভা 
াঅখতায 

কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৬৭৪০৮২৩২ মরাাআ 07  

890.  মভাাাঃ নামযন 

াঅখতায 

কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭০৯২৭৫৩৪৯ মরাাআ 07  

891.  মভাাাঃ তামরভা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৫১০৩২০৮৯ মরাাআ 07  

892.  মভাাাঃ াঅমজম না 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৮৭৫৩৭৭৮৯ মরাাআ 07  

893.  মভাাাঃ মভা মফগভ কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭০৯৪২০৬৭৬ মরাাআ 07  



     

   
                                              

    

           

894.  শ্রীাঃ ম দা কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৪৮৭৭১৪৯৪ মরাাআ 07  

895.  শ্রীভমত ামনভা ফভমন পুরফাগানবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৩৭৩৪৭৪৩৬ মরাাআ 07  

896.  মভাাাঃ ছমফ খাতুন কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭২৪৩৪০৪৬৯ মরাাআ 07  

897.  মভাাাঃ াঅবয়া  কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৪৭৭৭৬১৪১ মরাাআ 07  

898.  মভাাাঃ ামভদা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা 
২মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৪০৮৮০১২২ মরাাআ 07  

899.  মভাাাঃ মফমফ কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৮৬৯৪৮১৬৪ মরাাআ 07  

900.  মভাাাঃ াঅযমজনা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,   

০১৭৪২৮২০০৩৩ মরাাআ 07  

901.  মভাাঃ াঅমজজযু 

যভান 

াফমতীযু মগাছ 

ুকুয,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৮০৬৮৭৯৭ ভৎল চাল 07  

902.  নাজভুর ক াফমতীযু মগাছ 

ুকুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০২১৩৮৩৩ ভৎল চাল 07  



     

   
                                              

    

           

903.   মভাাঃ ামরভ মযজা াফমতীযু া  

মখারাবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৬৫৩০৪০৬ ভৎল চাল 07  

904.  াঅরপাজ াঅবভদ াফমতীযু 

াঅড্ডাবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৯৬২৬০২৮ ভৎল চাল 07  

905.  ামফফুল্লা মযুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৮৮৫৫৯১৮ ভৎল চাল 07  

906.  মভাাঃ নয়ন যকায যাাআবাগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৬৩১৮৭৩২৫ ভৎল চাল 07  

907.  মভাাঃ াঅফু ুমপয়ান াফমতীযু , মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৯০২৩৬৭০ ভৎল চাল 07  

908.  মভাাঃ জারার াঈমদ্দন দাবয়ভুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৩৬৬০১৩৫ ভৎল চাল 07  

909.  মভাাঃ মভবদী াান মযুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৪৯৫১৪৩৮ ভৎল চাল 07  

910.  মভাাঃ াআভাভ মাবন মযুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৪৭৩৫৩০২ ভৎল চাল 07  

911.  মভাাঃ মভবদী াান াফমতীযু,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৬৭৬৪৭৬৯ ভৎল চাল 07  

912.  মভাাঃ নামদ াঅক্তায াফমতীযু 

াঅড্ডা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৬৮৭৯১৯৯ ভৎল চাল 07  

913.  মভাাঃ ুজন াঅরী  াফমতীযুবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ,  

০১৭২১২৬৯১৭৬ ভৎল চাল 07  



     

   
                                              

    

           

914.  মভাাঃ াঅযাপুর মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭১৭৪৮১৩৮৬ ভৎল চাল 07  

915.  মভাাঃ াঅযাপুর 

াআরাভ 

মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৫৩৮৩৯৯৮
৮ 

ভৎল চাল 07  

916.  মাফুর মাদা মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৯৯৩৮৪৫১০ ভৎল চাল 07  

917.  মভাাঃ দাগয মগামনাথুয, 

মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৫১৭০২৭৫ ভৎল চাল 07  

918.  মভাাঃ ভাুদ যানা মগামনাথুয,মগাভস্তাু
য, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৮৮১৬৯৯১ ভৎল চাল 07  

919.  মভাাঃ মপবযাজ াঅরভ মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৪৫০০৪৬০১ ভৎল চাল 07  

920.  মভাাঃ াঅক্তারুর মগামনাথুয,মগাভস্তাু
য, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭২৪০১৬২১ ভৎল চাল 07  

921.  মভাাঃ এযাভুর ক মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৪৯৩০০৫৯৫ ভৎল চাল 07  

922.  মভাাঃ দরুুর মাদা মগামনাথুয,মগাভস্তাু
য, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২১১০১৮৭২ ভৎল চাল 07  

923.  মভাাঃ াঅান াফীফ মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৩৭৪৯৬৭৬৮ ভৎল চাল 07  

924.  মভাাঃ াঅর ভাভুন মগামনাথুয,মগাভস্তাু
য, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৮৯৭৯৭৯৫ ভৎল চাল 07  

925.   মভাাঃ মভঠন মযজা াফমতীযু,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫১৮১৪৪০৭ ভৎল চাল 07  



     

   
                                              

    

           

926.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৩৭৮৬৮০৬৫ ভৎল চাল 07  

927.  মভাাাঃ মযন মযজা াফমতীযু, 

া বখারা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪২৮১৮৩০৩ ভৎল চাল 07  

928.  মভাাঃ 
াঅনারুজ্জাভান 

াফমতীযু 

াঅড্ডা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৫২৫৭৬৪০ ভৎল চাল 07  

929.  মভাাঃ াঅাঃ ফাবতন মমামগফাড়ী,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৩২৪৭২৮৩ ভৎল চাল 07  

930.  মভাাঃ জনী ফাফ ু ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভ,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৩৫২৪৭৯৯ ভৎল চাল 07  

931.  মভাাাঃ মযন াঅরী ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৩৫৩৫৯৬৯১ ভৎল চাল 07  

932.  মভাাঃ াঅরভগীয 

কমফয 

ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৬১৪৫৬৯৫১ ভৎল চাল 07  

933.  মভাাঃ ামভভ মযজা ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভ,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৫১৮১১৪৩ ভৎল চাল 07  

934.  মভাাঃ মভরন াঅরী ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৫০৭৫৭৯৯৬ ভৎল চাল 07  



     

   
                                              

    

           

935.  মভাৎ মযাকনুয 

জাভান 

ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৪৯৩৬৪৭২৬ ভৎল চাল 07  

936.  মভাাঃ ামর াআরাভ াফমতীযু,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৩৭৪৮২৩০ ভৎল চাল 07  

937.  শ্রী মভরন াদা ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভ,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৩৯৮২৭৮৮ ভৎল চাল 07  

938.  মভাাঃ ারভান া ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৫০৩৭৮৫৮৫ ভৎল চাল 07  

939.  মভাাঃ যববজ াঅরী ফাাআরকাাড়াবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৫৩৪৯০৭৯১ ভৎল চাল 07  

940.  মভাাঃ াঅবনায়ায 

মাবন 

ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভ,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০৭৩৩২৯১ ভৎল চাল 07  

941.  মভাাঃ াঅকা াঅরী দাবয়ভুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৭৬৫২০২৩১ ভৎল চাল 07  

942.  মভাাঃ কাভার াঈমদ্দন চাাঁদুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৮৯৪৩০৪০ ভৎল চাল 07  

943.  মভাাঃ  ু র যানা াফমতীযু 

পু নগয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৩০৮৬২৫ ভৎল চাল 07  

944.  মভাাঃ যামজফ মাবন মযার,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৭৯৫৪১৬১ ভৎল চাল 07  



     

   
                                              

    

           

945.  মভাাঃ াগয াআরাভ াফমতীযু 

া বখারা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৩০২৫৮৮৮ ভৎল চাল 07  

946.  মভাাাঃ নাজভুর ক  ূফম 
ব্রাক্ষনগ্রাভবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৪৪৮৪৬০৪৮ ভৎল চাল 07  

947.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

বা খখয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৮৪৬১৭৫৬২১ ভৎল চাল 07  

948.  মভাাঃ যাবদ যকায বা খখয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৮৯১১৮১৯৪ ভৎল চাল 07  

949.  মভাাঃ পজবর যাব্বী গড়ফাগীবগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৩০৩৯৫৩১৮
৮ 

ভৎল চাল 07  

950.  মভাাঃ াআাঈুপ াঅরী মগামনাথুযবগাভস্তাুয
, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৮৬৯৩৯৮৩
১ 

ভৎল চাল 07  

951.  মভাছাাঃ মযতা খাতুন ফাফুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৩৮৯০০৯৯ মরাাআ 07  

952.  ছমফ যানী মছা  

ফবঙ্গশ্বযুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৫৯১২৮৩৩ মরাাআ 07  

953.  মভাাাঃ াবনায়াযা 
মফগভ 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩১১৬৯২১৭৩ মরাাআ 07  

954.  মভাাঃ ভাপুজযু 

যভান 

াঈদয়নগয,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০১০৫২৫৬০ মরাাআ 07  

955.  মভাাাঃ মভৌুভী 
মফগভ 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৬২০৫৬৮৯ মরাাআ 07  



     

   
                                              

    

           

956.  মভাাাঃ াঅাভুনী 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০১১০১৭২০ মরাাআ 07  

957.  মভাাাঃ নাজভা 
মফগভ 

কারুুযবগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৯৬৯৩১১৬৬ মরাাআ 07  

958.  মভাাাঃ মযভা খাতুন কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০৯২৬২৯৬ মরাাআ 07  

959.  মভাাাঃ রুতানা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৭৮৪৫০২৪ মরাাআ 07  

960.  মভাাাঃ াঅভা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

--- মরাাআ 07  

961.  মভাাাঃ জবুরখা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৮৬৭৩১১৫৭৭ মরাাআ 07  

962.  মপবযাজা াঅবম্মদ কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৪০১৬০৮০ মরাাআ 07  

963.  াঅমযপা াঅখতায কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০১৭৩৫০৯ মরাাআ 07  

964.  মভাাাঃ ামরভা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০১৭২৯৪১ মরাাআ 07  

965.  মভাাাঃ পুমন মফগভ কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬২৭৮১৭০০ মরাাআ 07  

966.  মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬০৮৫১৫৭২ মরাাআ 07  

967.  মভাাাঃ মমযন খাতুন কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৯৪২৯৮৫৫ মরাাআ 07  



     

   
                                              

    

           

968.  মভাাাঃ যামদা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৯৪২০৬৮১ মরাাআ 07  

969.  মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১০১০৭৫২১ মরাাআ 07  

970.  মভাাাঃ ভঞু্জয়ুাযা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৯৯০৩৫৭১ মরাাআ 07  

971.  মভাাাঃ নামগম মফগভ  কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪০৬৩২২১০ মরাাআ 07  

972.  মভাাাঃ খামতজা 
খাতুন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৭৬৬৩৬৩
৯ 

মরাাআ 07  

973.  মভাাাঃ ানাজ 

াযবীন 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪০৯৫৪৮৩৩ মরাাআ 07  

974.  মভাাাঃ াঅাংগুযা 
মফগভ 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৭৩৬২৩০২ মরাাআ 07  

975.  মভাাাঃ যুবী 
াঅক্তায 

কারুুয,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৮৩৪৯৩০৪ মরাাআ 07  

976.  মভাাাঃ 
াঅযাপুন্নাায মভতু 

পমকয াড়াবগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

 গাবী ারন 07  

977.  মভাাঃ রুবফর মাগরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

-- গাবী ারন 07  

978.  মভাাাঃ ানাাঈল্লা করাাআমদয়াড়বগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

-- গাবী ারন 07  

979.  মভাাঃ গুরজায মাবন মখাারাড়া 
২মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৮৮০৫১০১ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

980.   মভাাঃ ভমনরুর 

াআরাভ 

পমকয 

াড়া,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

-- গাবী ারন 07  

981.  মভাাঃ মদরু াআরাভ পমকয াড়াবগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৫৬৯২৭৪০৬ গাবী ারন 07  

982.  মভাাঃ খাবরদ 

মভাাযযপ 

মখাারাড়া 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৯২০৬১৬১৬৩ গাবী ারন 07  

983.  মভাাঃ কাভরুর াান মখাারাড়া 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭২৪৩৩৬৮৬৬ গাবী ারন 07  

984.  মভাাাঃ াঅাঃ যমভ মখাারাড়া 
১,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৯৩৪৫৯৯ গাবী ারন 07  

985.  াঅাদ াঅমজজ মখাারাড়া 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৪১৬২৩৩৩৪ গাবী ারন 07  

986.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

মখাারাড়া 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭০৬৩৭৭৮৪১ গাবী ারন 07  

987.  মভাাাঃ াঅমযপুর 

াআরাভ 

মখাারাড়া 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭৫০৭৮৮০২৭ গাবী ারন 07  

988.  ভাপরুা খাতুন মখাারাড়া 
২মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

০১৭২১৫৯০১২৪ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

989.  মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ 

মনভতরা,মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

-- গাবী ারন 07  

990.  ভারুপ াঅবভদ ফাজায 

াড়া,মগাভস্তাযু, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২১৭২৯৫৮৩ গাবী ারন 07  

991.  মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

মখাারাড়া 
১মগাভস্তাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ, 

-- গাবী ারন 07  

992.  শুকচান মাগরা -- গাবী ারন 07  

993.  াঅফু াাইদ ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

994.  মভাাঃ াঅমজজরু 

যভান 

মনভতরা -- গাবী ারন 07  

995.  মভাাঃ যাবর  ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

996.  মভাাঃ রা াঈমদ্দন ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

997.  পমযদা যমবন যভতাড়া -- গাবী ারন 07  

998.  াঅজমভযা মফগভ ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

999.  মভাাঃ ভমনরুর 

াআরাভ 

ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

1000.  মভাাঃ দমফয াঅরী মাগরা -- গাবী ারন 07  

1001.  মভাাঃ ামকর  হুজযাুয প্রাদুয ০১৭৬৭৪৮৯০৮৭ গাবী ারন 07  

1002.  মভাাঃ মযন াঅরী ামবভানযুয ০১৭০৪৩৩০৯৩০ গাবী ারন 07  

1003.  মভাাঃ নাময াঅরী মদামলভমন ০১৭৬৭০৫৭১৪৮ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1004.  মভাাঃ ভমদরু াআরাভ রক্ষীনাযায়নুয ০১৭৩৭১৫২১৪৯ গাবী ারন 07  

1005.  মভাাঃ মাবর াঅরী ামবভানযুয ০১৭১০৯৫৫৯৭৫ গাবী ারন 07  

1006.  মভাাঃ যামজফ াঅরী ঘা নগয মফায়মরয়া ০১৭৫১২৬৮১৫০ গাবী ারন 07  

1007.  মভাাঃ নাজভরু মাবন নমফমন্দনগয ০১৭৫১৬৫৬৮১৭ গাবী ারন 07  

1008.  মভাাঃ াঅাঃ কমযভ নমফমন্দনগয ০১৭১৭৩০৪৭০৬ গাবী ারন 07  

1009.  মভাাঃ াঅাঃ ফাময নমফমন্দনগয ০১৭৯৪৩৫৬২১৫ গাবী ারন 07  

1010.  মভাাঃ ভাপুজযু 

যভান 

ামবভানযুয ০১৭৭৯২৬৬৪৮৫ গাবী ারন 07  

1011.  মভাাঃ মাফ াঅরী ামবভানযুয ০১৭৮৮৯১১৮৬১ গাবী ারন 07  

1012.  মভাাঃ াঈভয পারুক ামবভানযুয ০১৭৮২৯৮৯৬৮
৬ 

গাবী ারন 07  

1013.  ভাুভ ামবভানযুয ০১৭৬৫০২৫৭৭০ গাবী ারন 07  

1014.  মভাাঃ ামভভ মযজা নমফমন্দনগয ০১৭২৭০২৬১০২ গাবী ারন 07  

1015.  মভাাঃ াযববজ াঅরী ামবভানযুয ০১৩০৩২৬৯৯৩২ গাবী ারন 07  

1016.  মভাাঃ কাাআুর াআরাভ হুজযাুয  ০১৭৫৩৬২২৮০৫ গাবী ারন 07  

1017.  রা াঅরী (রানু)  নমফমন্দনগয ০১৭৩৯৯২৪৯৭৮ গাবী ারন 07  

1018.  মভাাঃ াভাদ নমফমন্দনগয ০১৭২২২৬১৫৭৫ গাবী ারন 07  

1019.  মভাাঃ াআভাাআর 

মাবন 

হুজযাুয  ০১৭৩৮৬৬৩১০২ গাবী ারন 07  

1020.  মভাাঃ ুভন মযজা নমফমন্দনগয ০১৭৫৫১২০২৭২ গাবী ারন 07  

1021.  মভাাঃ নামজভ নমফমন্দনগয ০১৭৪৩৩২৬০৭৩ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

াঅবম্মদ 

1022.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

নমফমন্দনগয ০১৭৯১০০৮৯৫৮ গাবী ারন 07  

1023.  াঅম্মদ মাবন াঅরীনগয -- গাবী ারন 07  

1024.  ভভতা খাতুন মাবান নগয -- গাবী ারন 07  

1025.  ামকফা মফগভ াআরাভ নগয -- গাবী ারন 07  

1026.  যাাআানুর াআরাভ কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৯২৭৪৭২০৮ গাবী ারন 07  

1027.  ফাাআরুর াআরাভ কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৩৬০৭১৫৩১ গাবী ারন 07  

1028.  মভাাঃ মতারুর 

াআরাভ 

রক্ষী নাযায়নুয   ০১৭৮০৬৫৭৮৮
৮ 

গাবী ারন 07  

1029.  মভাাঃ মযজাাঈর 

কমযভ 

কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৫৮০৪৮৪৪৯ গাবী ারন 07  

1030.  মভাাাঃ মকামনুয 

খাতুন 

কাঞ্চনতরা ২  -- গাবী ারন 07  

1031.  মভাাঃ জামদ াান কাঞ্চনতরা ১ -- গাবী ারন 07  

1032.  মভাাঃ ফুজ কাঞ্চনতরা ২   ০১৩০৯৪৬৯৯৭৪ গাবী ারন 07  

1033.  মভাাঃ রুহুর াঅমভন কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৫৪৪৭৩৪৫৯ গাবী ারন 07  

1034.  মভাাঃ াঅব্দুর কমযভ কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৩৮২০৬৯৬১ গাবী ারন 07  

1035.  মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ 

কাঞ্চনতরা ১   -- গাবী ারন 07  

1036.  পামযকুর াআরাভ কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৪০১০৮০১১ গাবী ারন 07  

1037.  মভাাঃ মভনাজরু  কাঞ্চনতরা ২  -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

াঅরী 

1038.  মভাাঃ নামদ াান কাঞ্চনতরা ২ ০১৭৬১৭১৩৫৬৩ গাবী ারন 07  

1039.  মভাাাঃ াবফযা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ২ -- গাবী ারন 07  

1040.  মভাাাঃ মজাহুযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ২ -- গাবী ারন 07  

1041.  মভাাঃ াঅমক াঅরী কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৩৭১৬৭০১২ গাবী ারন 07  

1042.  মভাাঃ ারানু াঅরী কাঞ্চনতরা ২   -- গাবী ারন 07  

1043.  মভাাঃ রুবফর াঅরী াঅদম গ্রাভ   ০১৭৪৯০১৯৩৫৯ গাবী ারন 07  

1044.  মভাাঃ ামভাঈর 

াআরাভ 

চফযতরা   -- গাবী ারন 07  

1045.  মভাাাঃ ামদা পুরফাগান -- গাবী ারন 07  

1046.  মভাাাঃ জান্নাতুন 

মনা 
কাঞ্চনতরা ২   -- গাবী ারন 07  

1047.  মভাাঃ াঅাঃ াভাদ কাঞ্চনতরা ২  ০১৭৪৪২৭৯৮১০ গাবী ারন 07  

1048.  জয়নার াঅবফদীন কাঞ্চনতরা ২ -- গাবী ারন 07  

1049.  ভাুদ যানা রক্ষীনাযায়নুয  

(চফযতরা  )  

-- গাবী ারন 07  

1050.  মভাাঃ রুৎপয যভান কাঞ্চনতরা ১   -- গাবী ারন 07  

1051.  মভাাাঃ ভমযয়ভ 

খাতুন 

ুযাতন ফাজায ০১৭৪৩৫০৭০৯২ গাবী রন 07  

1052.  মভাাাঃ নামজযা মতঘমযয়া -- গাবী রন 07  



     

   
                                              

    

           

খাতুন 

1053.  মভাাঃ াঅাঃ যভান াঈদয়নগয   ০১৭৩৮০৬৯৭৪৭ গাবী রন 07  

1054.  মভাাাঃ জবুরখা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৫৯৫৮৯৮২৮ গাবী রন 07  

1055.  মভাাাঃ াঅমযপা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   -- গাবী রন 07  

1056.  মভাাাঃ যীনা খাতুন কাঞ্চনতরা    ০১৭৫৮০৪৭৪৬৫ গাবী রন 07  

1057.  মভাাাঃ মরতুনবজযা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৯২৪৬০২৭৫ গাবী রন 07  

1058.  মভাাাঃ ামন্ খাতুন াঅরীনগয -- গাবী রন 07  

1059.  মভাাাঃ ুাআটি (ময়া)  কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৭৩৬৫৩৮৯৫ গাবী রন 07  

1060.  মভাাাঃ াফনুয 

খাতুন 

কাঞ্চনতরা    ০১৩১১৬৭০৩১৪ গাবী রন 07  

1061.  মভাাাঃ াভুন্নাায মগৌমযযু ০১৭৭৬৯৪৬৬৭৫ গাবী রন 07  

1062.  মভাাাঃ খামতজা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৯৬৩০৫৩২৩ গাবী রন 07  

1063.  মভাাাঃ াবয়ভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা  -- গাবী রন 07  

1064.  রুমফ খাতুন  কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৫৮৬৩৩৭১৫ গাবী রন 07  

1065.  মভাাাঃ মযাবকয়া 
খাতুন 

মফমফলন -- গাবী রন 07  

1066.  মভাাাঃ াফীফা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১ ০১৭১৭৬৪৫৫৪৩ গাবী রন 07  



     

   
                                              

    

           

1067.  মভাাাঃ মমরনা কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৮০৫৫৭৬৮৪ গাবী রন 07  

1068.  মভাাাঃ ভাুদা খাতুন কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৫৯৩৬৩৩০১ গাবী রন 07  

1069.  মভাাাঃ পাবভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৮৫৮০২৪১৭৪ গাবী রন 07  

1070.  মভাাাঃ মপবযাজা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৯৭২০৫৮৩২ গাবী রন 07  

1071.  মভাাাঃ মতাহুযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭২১৬৬৪৯১৬ গাবী রন 07  

1072.  মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

রক্ষীনাযায়ন ুয   -- গাবী রন 07  

1073.  মভাাাঃ মমর মফগভ কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৩৯২৭৮৮৪৩ গাবী রন 07  

1074.  মভাাাঃ যানী খাতুন মফযাভাড়া ০১৭৪৯৯০০৭৮৭ গাবী রন 07  

1075.  মভাাাঃ রামজনা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৩০৮৯৩২৬৮
১ 

গাবী রন 07  

1076.  মভাাঃ কমফয মাবন মতঘমযয়া ০১৭৩৬১৮৭০৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1077.  শ্রীাঃ ফা চন্দ্র ীর চাড়ার ডাঙ্গা ০১৭৩৮৬০০০৪৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1078.  মভাাঃ জাাঙ্গীয াঅরভ মতঘমযয়া ০১৭৬১৩২১৮৭২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1079.  মভাাঃ াান পুরফাড়ী ০১৭৮৩৯১৩৫৭১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1080.  মদবরায়ায মাবন শ্রীকান্দয ০১৭৯৬০৩৫২৯৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

1081.  মভাাঃ মভাপাজ্জর ক মছা  দাদুয ০১৭৫১৫২১৬৫২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1082.  মভাাাঃ মপৌমজয়া 
খাতুন 

মতঘমযয়া ০১৭৩৬১৮৭১০৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1083.  যমফাঈর াআরাভ মফরডাঙ্গা ০১৭৮১৪৬৭১৫০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1084.  মভাাঃ াঅনারুর 

াআরাভ 

মদাখরা ডাঙ্গা ০১৭৫০৪১৬৭৪৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1085.  শ্রীাঃ মভঠন াঈযা মফগুয ০১৭৫৪৩৪৫৪৩৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1086.  মভাাঃ াঅফুজায 

মগপাযী 
চাাঁড়ার ডাঙ্গা ০১৭৫৩৫৫৯২৫৩ গরু মভা াতাজা 

কযণ 

07  

1087.  মভাাঃ ভমদরু াআরাভ মতঘমযয়া ০১৭৭২৮২২২০৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1088.  শ্রীাঃ ুজন যায় শ্রীকান্দয --- গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1089.  মভাাঃ জবুয়র রাবয়ক মনভাআর ০১৭৭০৬৫২৬০৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1090.  মভনাজরু াআরাভ মতঘমযয়া ০১৭৭৩৬৮২৩৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1091.  শ্রীাঃ মভান্ত দা মফগুয ০১৭৯২৮০৯৮৪২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1092.  মভাাঃ াযববজ ব্রাক্ষন গ্রাভ ০১৭৯৪৭৪৫৫৮৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

1093.  মভাাঃ ফাাআদরু ক মফরডাঙ্গা ০১৭৪২৬৬৪১৪৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1094.  মভাাঃ নাদ াঅরী মফরডাঙ্গা ০১৭৪৪৭৬০৩৫৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1095.  মভাাঃ াঅরামভন মরফুডাঙ্গা ০১৭৫০৬৩৯৮৩৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1096.  মভাাঃ াঅাঃ কমযভ শ্রীকান্দয ০১৭৭৩৩৬৭৮৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1097.  মভাাঃ মখাকন কাবয়ভুয ০১৭৮৩০০৯৪৪৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1098.  াীভ মযজা মতঘমযয়া ০১৭২৮৭৫৫৮৯২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1099.  মভাাাঃ নযুজাান 

খাতুন 

নয়ামদয়াড়ী ০১৭৬৫৮৪৯০৬৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1100.  মভাাাঃ মুপয়া 
খাতুন 

মদাখরাডাঙ্গা ০১৭৩৬৬৭৭৬৯৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

1101.  াঅব্দুয যামকফ াআরাভনগয ০১৭৪০৩৮২৪০৪ গাবী ারন 07  

1102.  মভাাঃ নামদভ শ্রীকান্দয --- গাবী ারন 07  

1103.  মভাাঃ নাজভরু কমফয াআরাভনগয ০১৯১৩২৮৫৭৯৬ গাবী ারন 07  

1104.  মভাাাঃ মযভা মফগভ লাড়ফুরুজ -- গাবী ারন 07  

1105.  মভাাাঃ রুতানা 
মফগভ 

াজগযা -- গাবী ারন 07  

1106.  মভাাঃ ফময াঅরী দাড়ীাতা -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1107.  মভাাাঃ মজাফাাআদা 
মফগভ 

াআরাভুয -- গাবী ারন 07  

1108.  মভাাাঃ ভভতা খাতুন মাফাান নগয ০১৯১৩২৮৫৭৯৬ গাবী ারন 07  

1109.   মভাাঃ াঅনজারুর 

াআরাভ 

চকুস্তভ -- গাবী ারন 07  

1110.  মভাাঃ নামরুর 

াআরাভ 

চকুস্তভ ০১৭৩৮৯৯৬৪৩৪ গাবী ারন 07  

1111.  মভাাঃ পযাদ াঅরী চকুস্তভ -- গাবী ারন 07  

1112.  মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

যাাআবাগ্রাভ -- গাবী ারন 07  

1113.  মভাাাঃ মাঈরী 
মফগভ 

মফগুন ফাড়ী -- গাবী ারন 07  

1114.  মভাাঃ ফাফরু াঅক্তায দাাঁড়াফাজ -- গাবী ারন 07  

1115.  মভাাঃ তানবীয 

মাবন 

াঅরীনগয ০১৭১৪৯২৯৯৪০ গাবী ারন 07  

1116.  াইশ্বয চন্দ্র ফভমন জাভারুয ০১৭৬৪৬৩৪৮০১ গাবী ারন 07  

1117.  াঅান ামফফ প্রাদুয ০১৭৬৫৪৮৬৯৬৯ গাবী ারন 07  

1118.  াআভমতয়াজ ভাভুদ ফাগদয়ুায াড়া -- গাবী ারন 07  

1119.  মভাাাঃ মাানা 
মফগভ 

কবরজবভাড় -- গাবী ারন 07  

1120.  মভাাাঃ ভাকুদা 
মফগভ 

ডাকফাাংরা াড়া ০১৭৩৩২৮৫৯৭৪ গাবী ারন 07  

1121.  মভাাাঃ তানমজনা চকুস্তভ -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

মফগভ 

1122.  মকামনুয াঅকতায কবরজবভাড় -- গাবী ারন 07  

1123.  াঅব্দুল্লা াঅর ভাভুন মরুাড়া -- গাবী ারন 07  

1124.  তমযকুর াআরাভ কবরজবভাড় -- গাবী ারন 07  

1125.  াানাজ খাতুন ফাগদয়ুায াড়া -- গাবী ারন 07  

1126.  মভাাঃ মনু্ট াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

1127.  মভাাঃ মভাতাায ভাদযাা াড়া -- গাবীারন 07  

1128.  ভাভুদা াআয়ামভন রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1129.  মভাাঃ যামকফ াঅরী রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1130.  মতাপাবয়র াঅবভদ রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1131.  মভাাাঃ ামফনা 
মফগভ 

নদাাড়া -- গাবীারন 07  

1132.  জফুাবয়য যভান নদাাড়া -- গাবীারন 07  

1133.  মভাাঃ াঅাঃ  ামকভ রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1134.  মযত াঅরী রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1135.  াআব্রাীভ াঅরী নদাাড়া -- গাবীারন 07  

1136.  মভাাঃ াঅরাভরু 

াঅবযমপন 

রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1137.  মভাাঃ াঅযাপাত াঅরী নদাাড়া -- গাবীারন 07  

1138.  মভাাঃ কাজর াঅরী াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

1139.  াঅরভগীয কদভতরী -- গাবীারন 07  



     

   
                                              

    

           

1140.  মভাাঃ যাব্বানী ঘা নগয -- গাবীারন 07  

1141.  মভাাাঃ াবয়কা 
মফগভ 

রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1142.  মভাাঃ জবুয়র যানা রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1143.  মভাাাঃ মজফরী 
খাতুন 

াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

1144.  মভাাঃ াঅাঃ যমভ কদভতরী -- গাবীারন 07  

1145.  মভাাঃ মভাস্তপা াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

1146.  মভাাঃ মযজাাঈর 

কমযভ 

শুক্র্র্্ফাড়ী -- গাবীারন 07  

1147.  মভাাঃ ভমাঈন যভান াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

1148.  মভাাঃ দরুার াঅরী কদভতরী -- গাবীারন 07  

1149.  মভাাাঃ নামজযা 
মফগভ 

রক্ষী নাযায়নুয -- গাবীারন 07  

1150.  ভমাঈয যভান দযফাযুয -- গাবীারন 07  

1151.  মভাাঃ াগয াঅরী কানাযা  াাড়া, 
মবারাা , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১২-৫৬২০৪৩ গাবী ারন 07  

1152.  মভাাম্মদ াঅরী মযানচক, মবারাা , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭১২-৫০৭৮৫২ গাবী ারন 07  

1153.  মভাাঃ পযাদ াঅরী ফজযাব ক, মবারাা , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৩৫-৯৫৭৬১৪ গাবী ারন 07  

1154.  পাবতভা াঅক্তায মযানচক, মবারাা , ০১৭১৮-১৮৯৭০৯ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

কুাআন চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

1155.  মাবর াঅবম্মদ কানাযা  াাড়া ০১৭৫৩-৪৭৪৯৩৩ গাবী ারন 07  

1156.  মভাাঃ ভুমনরুর 

াআরাভ 

ফজযাব ক ০১৭৪৯-৬৭৯২১৩ গাবী ারন 07  

1157.  মভাাঃ গামজ মখ কানাযা  াাড়া ০১৭৬১-১১১৭০৫ গাবী ারন 07  

1158.  মভাাাঃ যাভরী 
খাতুন 

যাধানগয ০১৭২৬-৪২৮২৮৯ গাবী ারন 07  

1159.  মভাাাঃ াঅদযী মফগভ কানাযা  ০১৭৯২-৭৪৭৪৩১ গাবী ারন 07  

1160.  মভাাঃ যাাদ াঅরী াঅমরাাুয ০১৭৩৭-

৮৬৮১৩৪ 

গাবী ারন 07  

1161.  মভাাাঃ তাাআপুযা 
মফগভ 

মযানচক ০১৭৭১-৬৫১২২১ গাবী ারন 07  

1162.  মভাাাঃ াআবরাযা 
খাতুন 

ফজযাব ক ০১৭১৯-৬১২৪৯৪ গাবী ারন 07  

1163.  মভাাঃ মকভত াঅরী ফজযাব ক ০১৭৪১-১৯৬২১৯ গাবী ারন 07  

1164.  মভাাঃ াদ্দাভ মাবন মযানচক ০১৭৩৮-২০৬৯২০ গাবী ারন 07  

1165.  মভাাঃ াঅব্দুয যভান মঘানব ারা ০১৭৪৯-৪৪৩২৩২ গাবী ারন 07  

1166.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

দমক্ষণ নাবভাব ারা ০১৭২৫-

৬৬৯৬৩৫ 

গাবী ারন 07  

1167.  মভাাাঃ মাঁয়াযী 
খাতুন 

দমক্ষণ নাবভাব ারা ০১৭৯৭-

৮৫৩২৬৮ 

গাবী ারন 07  

1168.  মভাাাঃ মভজাদরু 

াআভাভ 

ভয়াভাযী -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1169.  মভাাঃ জাভার াঈদ্দীন খাবরাঅরভুয ০১৭২৩-

৫০৪৮৮৬ 

গাবী ারন 07  

1170.  তাজবকযা খাতুন যাধানগয ০১৭২৩-৪২৭৯৯০ গাবী ারন 07  

1171.  মভাাঃ াঅাঃ যমভ ফজযাব ক ০১৭৪৪-

৩০৮৮৮০ 

গাবী ারন 07  

1172.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

াআরাভুয ০১৩১৮-৫৪৭১৪০ গাবী ারন 07  

1173.  মভাাঃ ামভভ াঅরী াআরাভুয ০১৭০৫-৯০৭৩০০ গাবী ারন 07  

1174.  মভাাাঃ শুকতাযা 
খাতুন 

মযানচক ০১৩১৪-৪২৭৩২৭ গাবী ারন 07  

1175.  মভাাাঃ নামপা 
খাতুন 

মজন্নানগয -- গাবী ারন 07  

1176.  মভফা াঈমদ্দন ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭২৩-৫৮০২৩০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1177.  মভাাঃ ফাফর ুাঅক্তায ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৫০-৩৩৩৩৭৪ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1178.  মভাাাঃ তামনয়া 
খাতুন 

ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1179.  ভাুভ মফল্লা ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1180.  মভাাাঃ ভাাআভুনা 
খাতুন 

মযুয -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1181.  তামভভা খাতুন ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

1182.  ভাম্মদ াঅরী ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৮০-৫৯৭০১৫ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1183.  াঅভানী খাতুন ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1184.  মভাাাঃ খাাআরুন 

মনা 
ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭২২-৯৫৫৪১০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1185.  মভাাঃ মভাাযযপ 

মাবন 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭১৩-৭৬৮৪৫৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1186.  াঅফু ফাক্কায মমদ্দক ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭১৭-৮৪৬৯৫৭ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1187.  যমপকুর াআরাভ ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৮৬-

৭৮১০৫৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1188.  াবযায়ায জাান ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৮৬-

৯৮৮৯০৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1189.  মভাাঃ াঅব্দু মযপ ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1190.  মভাাাঃ াঅমরাঈর 

াআরাভ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৩১৫-৪৯৬৪৩৭ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1191.  ুজাাঈমদ্দন ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৯৬-০৫৯৬১০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1192.  মভাাাঃ াঅব্দুর ামভদ ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৪১-১৫৭৭৯৮ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1193.  াঅব্দুর ভাবরক ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৩৪-২৯৮৭১৯ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  



     

   
                                              

    

           

1194.  মভাাাঃ ভমজম না 
মফগভ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭২৬-৬৪২৫৯৬ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1195.  জামদরু াান ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৩১১-৪১৭৪৬৯ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1196.  মভাাাঃ এনাভুর ক ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৯৪-৩৩০০৭৫ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1197.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৬৫-২৩১৫০০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1198.  ুয়াাআফ ক ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৬৬-৭১২০০৫ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1199.  মভাাঃ ভুমযকুর ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1200.  মভাাঃ মতায াঅরী ফড়গাছী -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1201.  মভাাঃ ভমন াঅরী ফীবযশ্বযুয ০১৭৬০-০১৫২৭৬ গাবী ারন 07  

1202.  মভাাঃ তফজরু ক ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1203.  মভাাঃ জবুয়র ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1204.  মভাাঃ রুবফর ফীবযশ্বযুয ০১৭১২-০২৮৭৪০ গাবী ারন 07  

1205.  মভাাঃ ডামরভ ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1206.  মভাাঃ মপপুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1207.  মভাাঃ চফুয যভান ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1208.  মভাাঃ মযপ াঅরী ফীবযশ্বযুয গুচ্ছগ্রাভ -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1209.  মভাাঃ তাজাভুর ক ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1210.  মভাাঃ ভাফুফ াঅরী  মগামনাথুয  01777-818576 গাবী ারন 07  

1211.  মভাাঃ াঅাঃ ফাবদ ফীবযশ্বযুয গুচ্ছগ্রাভ -- গাবী ারন 07  

1212.  মভাাাঃ রুতপন 

মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1213.  মভাাঃ যমপজরু 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1214.  মভাাঃ নাময াঈমদ্দন ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1215.  মভাাঃ মনজাভুমদ্দন ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1216.  মভাাঃ জামরুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1217.  মভাাাঃ ামনা 
খাতুন 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1218.  মভাাাঃ বপদা মফগভ ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1219.  মভাাঃ াঅমনুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1220.  মভাাঃ মজভ াঅরী ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1221.  মভাাঃ মজল্লুয যভান ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1222.  মভাাাঃ পাবতভা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1223.  মভাাঃ ভমতাঈয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1224.  মভাাঃ ভুমনরুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1225.  মভাাাঃ জমভরা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

1226.  মভাাাঃ াঈবম্ম ারভা াঅমন্দুয ০১৭১৩-৭২৪১২৮ গাবী ারন 07  

1227.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

মরাচী ০১৭৯১-৬৫৫৫০৫ গাবী ারন 07  

1228.  মভাাাঃ পাবতভা ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৯-৬০৬৯০২ গাবী ারন 07  

1229.  মভাাাঃ  ুম্পা ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৮৯-

৫৮৮৮২১ 

গাবী ারন 07  

1230.  মভাাাঃ মভৌুমভ মতমরাড়া -- গাবী ারন 07  

1231.  মভাাাঃ নাজভা ফাাদযুগঞ্জ ০১৭২৫-০৮৪৪৪৪ গাবী ারন 07  

1232.  মভাাাঃ মনরুপা 
াআয়ামভন 

মকাযী ০১৭৯৯-৭৪৪৫৯২ গাবী ারন 07  

1233.  মভাাাঃ মযভা 
জাান তভা 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৪৫-৩৫৫৭১৫ গাবী ারন 07  

1234.  মভাাাঃ ুভাাআয়া 
খাতুন 

মতমরাড়া ০১৭৩৯-৭৬৬১২৩ গাবী ারন 07  

1235.  মভাাাঃ তামরভা 
খাতুন 

চযধযভযু ০১৭১০-৩৫৬০৪৩ গাবী ারন 07  

1236.  মভাাাঃ াঈবম্ম কুরুভ ঝাাঈবফানা ০১৭৩৬২৩৬৫০৯ গাবী ারন 07  

1237.  মভাাাঃ ভুমমদা মফগভ মাবনমব া ০১৭৭৮-২২৩৭৬৯ গাবী ারন 07  

1238.  মভাাাঃ পাবভা চযধযভযু ০১৭২৩-৮৭৩৯০৭ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

মফগভ 

1239.  মভাাাঃ কামযভা 
খাতুন 

মাবনমব া ০১৭৭৮-২২৩৭৬৯ গাবী ারন 07  

1240.  মভাাাঃ মমযনা 
মফগভ 

মকাযী ০১৭৯৩-

৮১১০১৮ 

গাবী ারন 07  

1241.  মভাাাঃ মমযনা 
মফগভ 

মাবনমব া ০১৭৮৪-১২৫৩১১ গাবী ারন 07  

1242.  মভাাাঃ ভারুপা 
খাতুন 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৬-০৪৫৭৬৭ গাবী ারন 07  

1243.  মভাাাঃ নাভজভা 
খাতুন 

াঅরীাাুয ০১৭৮৫-৪৬৬১৫৫ গাবী ারন 07  

1244.  মভাাাঃ াজযা খাতুন মগামনাথুয ০১৭৩৫-০২৮৫৮৪ গাবী ারন 07  

1245.  মভাাাঃ যবনাপা 
াঅপবযাজ 

মবারাা  ০১৭৩০-২১৯৫৫০ গাবী ারন 07  

1246.  মভাাাঃ মযবফকা 
খাতুন 

মতরীাড়া ০১৭৬৪-৮৪৪৭৯০ গাবী ারন 07  

1247.  মভাাাঃ াঅপবযাজা 
খাতুন 

াঅমরাাুয ০১৭৬৪-১৭৫৪০৮ গাবী ারন 07  

1248.  মভাাাঃ তামরভা 
মফগভ (চমন) 

াাঁচটিকযী ০১৭২৯-৮১৫৭০৫ গাবী ারন 07  

1249.  মভাাাঃ মভাাকা 
মফগভ 

নাবভাাাঁচটিকযী ০১৭৪৬-০৮১৪৫২ গাবী ারন 07  

1250.  মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

াাঁচটিকযী ০১৭৪৮-

৪৩৬৫৩০ 

গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1251.  মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৯৭-২৮৩০৭১ গাবী ারন 07  

1252.  মভাাাঃ াাআনুয 

মফগভ 

ুযানুয ০১৭৮৮-২৫৫৪৯১ গাবী ারন 07  

1253.  মভাাাঃ মামনয়া 
খাতুন 

কুমভযজান ০১৩১৭-০৬৪৪০৭ গাবী ারন 07  

1254.  মভাাাঃ নুযফান ু

মফগভ 

মতবরাকী ০১৭৩১-৮৪৪৩৫২ গাবী ারন 07  

1255.  মভাাাঃ তাজবকযা ফীবযশ্বযুয ০১৭১৩-৭৪৬১০১ গাবী ারন 07  

1256.  মভাাাঃ ভাফুফা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭১১-৯০৭২৫৯ গাবী ারন 07  

1257.  মভাাাঃ তানমজরা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮৬-

১১৬৬৯৫ 

গাবী ারন 07  

1258.  নামদা াঅক্তায মতমরাড়া ০১৭৪৬-৬৪৩৫৫৭ গাবী ারন 07  

1259.  মভাাাঃ শুকতাযা 
খাতুন 

যাধানগয ০১৭১৬-

৯৯৪৩৮৫ 

গাবী ারন 07  

1260.  মভাাাঃ াআবরাযা 
মফগভ 

মগাারফাড়ী -- গাবী ারন 07  

1261.  মভাাাঃ মকয়া খাতুন মতমরাড়া ০১৭৯৬-

৯৬৯৯৬৮ 

গাবী ারন 07  

1262.  মভাাাঃ মডমজ 

াযবীন 

মতমরাড়া ০১৭৯৬-

৯৬৯৯৬৮ 

গাবী ারন 07  

1263.  মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

মতমরাড়া ০১৭১৭-২৪৩৩৩১ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1264.  মভাাাঃ ভমযয়ভ মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1265.  মভাাাঃ জমর ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

1266.  মভাাাঃ াআমত ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

1267.  মভাাাঃ াযবীন 

খাতুন 

ীযগামছ -- গাবী ারন 07  

1268.  মভাাাঃ াঅভা 
খাতুন 

তাাঁমতাড়া ০১৭৬৭-৪০১৯০২ গাবী ারন 07  

1269.  মভাাাঃ মর খাতুন তাাঁমতাড়া ০১৭৬৭-৪০১৯০২ গাবী ারন 07  

1270.  মভাাাঃ ভবপজা 
মফগভ 

ামজাড়া ০১৭২৭-১৪৬৩২১ গাবী ারন 07  

1271.  মভাাাঃ মাঈমর াআরাভুয -- গাবী ারন 07  

1272.  মভাাাঃ নামগম 

াঅক্তায 

ামজাড়া -- গাবী ারন 07  

1273.  মভাাাঃ তানমজরা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮৬১১৬৬৯৫ গাবী ারন 07  

1274.  মভাাাঃ মমরয়াযা 
খাতুন 

াঅমন্দুয ০১৭৩৭-৬২৯২৭৫ গাবী ারন 07  

1275.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

মরাচী ০১৭৯১-৬৫৫৫০৫ গাবী ারন 07  

1276.  মভাাঃ মভাজাবম্মর ক ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৪৭-০৪২৩৯২ গাবী ারন 07  

1277.  মভাাঃ াঅমযপুর মগাারফাড়ী ০১৭৯৩-৭৭১৬৬২ গাবী ারন 07  

1278.  মভাাঃ ভাভুন ায 

যীদ 

মতমরাড়া ০১৯০৬-

২৬৬০৪৩ 

গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1279.  মভাাাঃ জামভরুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয ০১৭১৮-

৬২৬২৬৬ 

গাবী ারন 07  

1280.  মভাাঃ াঅমভনুর 

াআরাভ 

মবারাা  ০১৩০২-৭২৩৯৯৭ গাবী ারন 07  

1281.  মভাাঃ কাাআাঈভ ফাাদযুগঞ্জ ০১৩১৮-

০৫৮৪২৩ 

গাবী ারন 07  

1282.  মভাাঃ ভারুপ মাবন ুযানুয ০১৭৫০-৫৮১৫২১ গাবী ারন 07  

1283.  মভাাাঃ ারাাঈমদ্দন 

ুভন 

ফীবযশ্বযুয ০১৭১৮-

৬৬৬৫৫৭ 

গাবী ারন 07  

1284.  মভাাঃ াঅতাাঈয 

যভান 

াঅরারুয ০১৭৪৭-৫৬৫৪২৩ গাবী ারন 07  

1285.  মভাাঃ মজবয়ভ ক াঅরারুয ০১৭৬৮-

৮৯৮৯৩১ 

গাবী ারন 07  

1286.  মভাাঃ ভমাঈয যভান াআভাভনগয ০১৭৫৬-০৭৬০৪৯ গাবী ারন 07  

1287.  মভাাাঃ পারুক 

মাাাআন 

ফীবযশ্বযুয ০১৭২৩-

৩০৯৩৯৩ 

গাবী ারন 07  

1288.  মভাাম্মদ াঅরী ফীবযশ্বযুয ০১৭২৪-১১৪০৪৫ গাবী ারন 07  

1289.  মভাাঃ কাাঈায াঅরী ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৪-০৭৩২১৫ গাবী ারন 07  

1290.  মভাাঃ াঅমতক 

াঅবভদ 

াআভাভনগয ০১৭২৭-৭৩৫০৭৯ গাবী ারন 07  

1291.  মভাাাঃ ডামরয়া 
খাতুন 

াাঁুকুয ০১৭৮৪-০০০৯৭৪ গাবী ারন 07  

1292.  মভাাাঃ ভাুদ যানা াাঁুকুয ০১৭২৪-৪১৭১৪২ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1293.  মভাাঃ মযপাত মাবন তাাঁমতাড়া ০১৭৪২-২৯৬০৫৯ গাবী ারন 07  

1294.  মভাাঃ  ভা াঅরী তাাঁমতাড়া ০১৭২৯-১৯১০৫৫ গাবী ারন 07  

1295.  মভাাঃ াঅভানাঈল্লাহ্ াাঁুকুয ০১৭৪৭-৫৬৫৪৩৪ গাবী ারন 07  

1296.  মভাাঃ ুরতান াআরাভ মবারাা  ০১৭৩৯-

৯৮০৯২৬ 

গাবী ারন 07  

1297.  মভাাঃ কাভরুজ্জাভান কুমভযজান ০১৭৫৫-২৫০৭৭১ গাবী ারন 07  

1298.  মভাাঃ াযয়ায 

জাান 

াআভাভনগয ০১৭২২-০৫৭৭৩৬ গাবী ারন 07  

1299.  মভাাঃ মফাযান াঈমদ্দন মগাারফাড়ী ০১৭৮৮-০২০৫৮৭ গাবী ারন 07  

1300.  মভাাঃ ারভান াহ্ ুযানুয ০১৭২৪-৭৩৫১১৪ গাবী ারন 07  

1301.  মভাাঃ ভাুভ যানা াআভাভনগয,  ০১৭২৭-৯০৬৮৭৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1302.  মভাাঃ াবন াআভাভনগয ০১৭৬২-৭২৫৭৫৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1303.  মভাাঃ মদরুয়ায াআভাভনগয ০১৭৮৮-

০৫০৮৯৪ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1304.  মভাাঃ তামযপ াঅমজজ াআভাভনগয ০১৭৪৪-৭৪৯৪২৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1305.  মভাাঃ াবদক াঅরী াআভাভনগয ০১৭৪৬-৬৪০০৫৮ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1306.  মভাাঃ এযপান াঅরী মকাযী ০১৭৫০-১৪৩০১৭ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1307.  মভাাঃ ভামনরুর ফীবযশ্বযুয ০১৭৮৫-৩২৪৪৬৩ গরু 07  



     

   
                                              

    

           

াআরাভ মভা াতাজাকযণ 

1308.  মভাাঃ মভাস্তামপজযু 

যভান 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮২-

৯৮৮৬৯৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1309.  মভাাঃ চফুয যভান ফীবযশ্বযুয ০১৭৭৯-০৩৭০৪০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1310.  মভাাঃ মতাপাজ্জার 

মাবন 

াআভাভনগয ০১৭৮৪-৭৪৮৯৯০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1311.  মভাাঃ মযয়াজরু ক াআভাভনগয ০১৭৪৪-৩৫২৭৫৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1312.  াঅব্দুর াঅমজভ মতবরাকী ০১৭৭১-৮২৫৫৮৪ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1313.  মভাাঃ াঅব্দুয যাজ্জাক ফীবযশ্বযুয ০১৭৩২-৩৬৪০৬ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1314.  মভাাঃ াঅযাপুর াআভাভনগয ০১৭৪৫-

৩৫৩৩১৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1315.  মভাাঃ মতামদরু 

াআরাভ 

াআভাভনগয ০১৭৯১-৯৪৮৯৯১ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1316.  মভাাঃ জাভার াআভাভনগয ০১৭৫৫-২৭১৩১৯ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1317.  মভাাঃ ভাআদযু যভান াআভাভনগয ০১৭৫১-৪৭৪৮৫২ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1318.  মভাাঃ াঅরভগীয ফীবযশ্বযুয ০১৭৭৩-

৫৬৩৮০১ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1319.  মভাাঃ মদরুয়ায াআভাভনগয ০১৭০৬-৫৫৫৪৬৩ গরু 07  



     

   
                                              

    

           

মাবন মভা াতাজাকযণ 

1320.  মভাাঃ তমযকুর 

াআরাভ 

মগামনাথুয ০১৭৭৪-৭৭৯৩১৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1321.  মভাাঃ জাময াঅরী াআভাভনগয ০১৭৪৪-

৮২৬৩৩৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1322.  মভাাঃ ভমতাঈয 

যভান 

মবারাা  ০১৭৯৪-৬৭০২০৬ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1323.  মভাাঃ াঅব্দুর ভমভন াআভাভনগয ০১৫৩৮-

১১৮১৬৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1324.  মভাাঃ াঈভয পারুক াআভাভনগয ০১৭৬২-

৩৩৩৮১২ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1325.  মভাাঃ ামফফুয যভান াআভাভনগয ০১৭৬৭-

১৬৩৮০৬ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

1326.  মভাাাঃ মতাযা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭০৬-

১৮৩০৮৫ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1327.  মপারী খাতুন ঝাাঈবফানা ০১৭৪০-৭০৬৫৯৩ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1328.  মভাাাঃ নাজভা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭৮-

৮৫৫০৬৩ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1329.  শ্রীভমত মভতা যানী 
রুারী 

ঝাাঈবফানা ০১৭১৯-৩৬৫১০৫ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  



     

   
                                              

    

           

1330.  মভাাাঃ মামনয়া 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭০৬-৯৩৭০৪৮ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1331.  মজভী খাতুন ঝাাঈবফানা ০১৭৮০-৬৭৩০৫১ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1332.  মভাাাঃ ুরতানা 
যামজয়া 

ঝাাঈবফানা ০১৭৬৪-

৮৩২৮৭৬ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1333.  মভাাাঃ যামদা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৩১৪-

৫৪৯৫৮৮ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1334.  মভাাাঃ মপবযাজা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭২-০৪৯৪৬৩ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1335.  মভাাাঃ মাঈরী 
খাতুন 

কামভুয ০১৭৭৫-৫২৫৯৩২ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1336.  মভাাঃ ুভন াঅরী ঝাাঈবফানা ০১৭০১-০৬৩৭৪৩ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1337.  মভাাাঃ াঅমরভুর 

াআরাভ 

কামভুয ০১৭১০-৮৮০১৭১ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1338.  াঅব্দুল্লা কামভুয ০১৭৬৬-

৮৮৫৭৭৬ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

07  



     

   
                                              

    

           

ারন 

1339.  মভাাঃ জমন ফাফ ু ঝাাঈবফানা ০১৭২৬-০৩৬৯২৪ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1340.  মভাাঃ াঅাআজরু ঝাাঈবফানা ০১৯৫০-৯৬৭২৮৫ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1341.  মভাাঃ াআরাভ াঅরী ঝাাঈবফানা ০১৭৩২-৪৪৩৪০৩ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1342.  মভাাঃ মযপুর াআরাভ ধযভুয ০১৭৮০-৭৯১৯৪৭ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1343.  মভাাঃ াঅমতকুয 

যভান 

ঝাাঈবফানা ০১৭৮০-

৯২৬৩৩৬ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1344.  মভাাঃ ভমাঈয যভান ঝাাঈবফানা ০১৭৬০-

৯৯৩৬৬৮ 

ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1345.  মভাাঃ যমপক ঝাাঈবফানা ০১৭৬৩-০৪০২৭৭ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1346.  মভাাঃ াঅযাপুর 

াআরাভ 

ঝাাঈবফানা ০১৩১৭-৪৮৮১৪২ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1347.  মভাাঃ ভুমনরুর ঝাাঈবফানা ০১৭৭৩- ামযফামযক 07  



     

   
                                              

    

           

াআরাভ মভায ৩৬৭৮৩৩ াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

1348.  মভাাঃ ামফরুর 

াআরাভ 

ঝাাঈবফানা ০১৭৪১-১৯৫০৪১ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1349.  মভাাঃ ারাাঈমদ্দন 

মাবন 

কামভুয ০১৭৩৬-২৬০৭৩৭ ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1350.  মভাাঃ পয়ার 

াঅবভদ 

ফীবযশ্বযুয -- ামযফামযক 

াাঁ-ভুযমগ 

ারন 

07  

1351.  াঈবম্ম কুরুভ াঅদভুয ০১৭৫২-৪০৪৩৬৭ গাবী ারন 07  

1352.  মভাাাঃ মনগায ফান ু কামরনগয ০১৩০৭-

৩০৮৩৪৬ 

গাবী ারন 07  

1353.  মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

কামরনগয ০১৭৩৫-৪৮০৮৭৯ গাবী ারন 07  

1354.  মভাাাঃ ামফনা কামরনগয -- গাবী ারন 07  

1355.  মভাাাঃ াযমবন কামরনগয ০১৭৮৩-

২৩১৬৬৪ 

গাবী ারন 07  

1356.  মভাাাঃ ুমখ মছা  ামদনগয ০১৯৩৫-

৮৫৯১৮৩ 

গাবী ারন 07  

1357.  মভাাাঃ তামরভা 
মফগভ 

কামরনগয -- গাবী ারন 07  

1358.  মভাাঃ খাাআরুর াআরাভ কামরনগয ০১৭২৫-৬৮৪৫৪৭ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1359.  মভাাঃ ুজন াঅয়ার কাময়াফামড় ০১৭২২-৭৭৫৮৫৪ গাবী ারন 07  

1360.  মভাাাঃ াযমভন 

মফগভ 

কাময়াফামড় ০১৭৩৫-৭৬১০৭৬ গাবী ারন 07  

1361.  মভাাাঃ াঅকমরভা 
মফগভ 

কাময়াফামড় ০১৭৮০-

৮১৮৯৪০ 

গাবী ারন 07  

1362.  মভাাঃ মদরু াআরাভ কাময়াফামড় ০১৭৮৪-৯১৮২৬২ গাবী ারন 07  

1363.  মভাাঃ ফাফুর মাবন কামরনগয -- গাবী ারন 07  

1364.  ারাাঈমদ্দন ফাফ ু কাময়াফামড় ০১৭৬৭-১০৪৩৮০ গাবী ারন 07  

1365.  মভাাাঃ নাবযা 
মফগভ 

কাময়াফামড় ০১৭৪৩-০৪৮৩০৭ গাবী ারন 07  

1366.  মভাাঃ াঅব্দুর কমযভ কামরনগয -- গাবী ারন 07  

1367.  মভাাাঃ রুবভরা 
মফগভ 

াঅদভুয ০১৭৫৫-১২৭৮১৮ গাবী ারন 07  

1368.  মভাাাঃ রুৎপাতুন 

মনা টিয়া 
াঅদভুয ০১৭২৫-৫৬৮৯৯৭ গাবী ারন 07  

1369.  মভাাাঃ মযাকানা 
মফগভ 

াঅদভুয ০১৭০৮-

৯৮৩৫৪০ 

গাবী ারন 07  

1370.  মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

াঅদভুয ০১৭৮৩-

৭০৮৩০৩ 

গাবী ারন 07  

1371.  মভাাঃ ায়দায াঅরী াঅদভুয ০১৭৫২-৪০৪৩৬৭ গাবী ারন 07  

1372.  মভাাঃ ভাুদ াঅরী াঅদভুয ০১৭৪৪-৮৮০৪৭৪ গাবী ারন 07  

1373.  মভাাঃ া জাান 

াঅরী 
াঅদভুয ০১৭২৫-৬৬৮৯৯৭ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1374.  মভাাাঃ াঅমরয়া 
খাতুন 

কামরনগয ০১৭৮৪-০৫২৬৯৬ গাবী ারন 07  

1375.  মভাাাঃ তাজমযন 

খাতুন 

াঅদভুয ০১৭৮৩-

৭০৮৩০৩ 

গাবী ারন 07  

1376.  মভাাঃ াঅব্দুয যাজ্জাক ুযানুয ০১৭৮৬-৭৪৫৮৯১ গাবী ারন 07  

1377.  মভাাঃ ভমন াঅরী মিভব ারা -- গাবী ারন 07  

1378.  মভাাঃ জামরুর ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1379.  মভাাঃ াঅব্দুর ক ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1380.  মভাাঃ মমরভ মযজা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1381.  মভাাাঃ তামযকুর 

াআরাভ 

মতবরাকী -- গাবী ারন 07  

1382.  মভাাাঃ াঅমপয়া 
মফরমক 

মতবরাকী -- গাবী ারন 07  

1383.  মভাাাঃ াঅবভনা 
খাতুন 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1384.  মভাাাঃ মযনা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1385.  মভাাাঃ ভাকুদা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1386.  মভাাাঃ ভাভুদা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1387.  মভাাাঃ মফাঈটি মফগভ ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1388.  মভাাাঃ কুরুভ 

মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1389.  মভাাাঃ মভমর মফগভ ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1390.  মভাাাঃ মভৌুভী 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1391.  মভাাাঃ মরমরভা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1392.  মভাাাঃ াযাফান ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1393.  মভাাাঃ খাবরদা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1394.  মভাাাঃ যবভা মফগভ ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1395.  মভাাাঃ ামফনা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1396.  মভাাাঃ মযাখানা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1397.  মভাাাঃ াঅবরভা 
খাতুন 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1398.  মভাাাঃ মমযনা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1399.  মভাাাঃ াঅময়া 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1400.  মভাাাঃ ামফনা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

1401.  মভাাঃ ামফরুর 

াআরাভ 

মতমরাড়া ০১৭১৮-

০৬৫০৬৮ 

গাবী ারন 07  

1402.  মভাাঃ ভাুভ াঅরী ঝাাঈবফানা ০১৭১০-০২৪৫৭৮ গাবী ারন 07  

1403.  মভাাঃ াঅমনুয 

যভান 

মাবনমব া ০১৩১১-২৪৯৬৪১ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1404.  মভাাঃ জাাঙ্গীয াঅরী াাঁচটিকযী ০১৭২৩-৬৪৩০৫৩ গাবী ারন 07  

1405.  মভাাঃ মযপুর াআরাভ মাল্লাডাঙ্গা ০১৭৭৪-৫৩৫৯০৪ গাবী ারন 07  

1406.  যমফাঈর াআরাভ ফজযাব ক ০১৭৩৩-৮৪১১৯৪ গাবী ারন 07  

1407.  মভাাাঃ যাজ ুাঅরী যাধানগয ০১৭১৯-

৭৫১৮৮৮ 

গাবী ারন 07  

1408.  মভাাঃ পারুক যাধানগয ০১৭২৩-৯২৭১৩৯ গাবী ারন 07  

1409.  মভাাঃ যমফাঈর াআরাভ মাবনমব া ০১৭৬৪-৪৯২৫১২ গাবী ারন 07  

1410.  মভাাঃ মফশু মখ মতবরাকী ০১৭৮১-১৯০৭৮১ গাবী ারন 07  

1411.  মভাাঃ ভাভুনুয যীদ মাবনমব া ০১৭২৯-৪৮৪১৫৩ গাবী ারন 07  

1412.  মভাাঃ াঅযাপুর ক াঈল্লাডাঙ্গা -- গাবী ারন 07  

1413.  মভাাঃ ামদকুর 

াআরাভ 

কাময়াবফানা ০১৭৪৪-৮২৬০৯৮ গাবী ারন 07  

1414.  মভাাঃ এানুয াআরাভুয ০১৭৭৪-৫২৫২২৭ গাবী ারন 07  

1415.  মভাাঃ মভাস্তামপজযু 

যভান 

নামজযুয -- গাবী ারন 07  

1416.  মভাাঃ মভাজাবম্মর ক াআরাভুয ০১৭৩৯-৯৭০৬৪২ গাবী ারন 07  

1417.  মভাাাঃ াঅমিয়া 
খাতুন 

নামজযুয ০১৭৭৩-৩৮২৫৯২ গাবী ারন 07  

1418.  মভাাাঃ নাজভা 
খাতুন 

াআরাভুয -- গাবী ারন 07  

1419.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

ধযভুয ০১৩০২-

৮৫৮৬২৭ 

গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1420.  াঅা খাতুন ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৫০-২২৬১৭৭ গাবী ারন 07  

1421.  মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

যাধানগয -- গাবী ারন 07  

1422.  মভাাাঃ নাবয়ভা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭২-২১৬৮৭৯ গাবী ারন 07  

1423.  মভাাাঃ াযবীন 

খাতুন 

াাঁচটিকযী ০১৭২৩-৬৪৩০৫৩ গাবী ারন 07  

1424.  মভাাাঃ পুরবনা 
মফগভ 

াাঁচটিকযী ০১৭১৭-০৩৯০৬৭ গাবী ারন 07  

1425.  মভাাাঃ জাবযকা মাবনমব া ০১৩০-০৬৫৭৮৪২ গাবী ারন 07  

1426.  মভাাাঃ নয়ন াঅরী খাবরাঅরভুয ০১৭৩৪-৫৩১৪১২ গাবী ারন 07  

1427.  মভাাাঃ মিী খাতুন মতমরাড়া ০১৭৮৯-৭১২২৩০ গাবী ারন 07  

1428.  মভাাঃ ভমনরুর 

াআরাভ 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৯-৬১৬৯০২ গাবী ারন 07  

1429.  মভাাাঃ তানমজরা 
খাতুন 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৯৬-১৬৯৪২৭ গাবী ারন 07  

1430.  মভাাঃ মমরভ মযজা চযধযভযু -- গাবী ারন 07  

1431.  মভাাঃ াঅরভগীয মাদনুগয -- গাবী ারন 07  

1432.  মভাাঃ াঅব্দুয যভান ফাাদযুগঞ্জ ০১৭১৯-৯৪৯৭৯২ গাবী ারন 07  

1433.  মভাাাঃ তাবযক মখ ফাাদযুগঞ্জ ০১৭০৭-৭১৪২৮৭ গাবী ারন 07  

1434.  ফযকত াঅরী 
(মতাতা) 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1435.  মভাাঃ ুজন াঅরী মতমরাড়া ০১৭৬৫-৩২৯১০১ গাবী ারন 07  

1436.  মভাাঃ রুহুর াঅমভন ভুমরভযু -- গাবী ারন 07  

1437.  মভাাাঃ ভমযয়ভ 

মফগভ 

মতমরাড়া ০১৭৫৩-৭৯৭৩৭২ গাবী ারন 07  

1438.  মভাাঃ াঅমরভুর াআভাভ ভয়াভাযী -- গাবী ারন 07  

1439.  মভাাঃ মাবর যানা ফযাআগামছ -- গাবী ারন 07  

1440.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

ফড়গামছ ফাজাযাড়া ০১৭৪০-১২১১৮৬ গাবী ারন 07  

1441.  মভাাঃ যমফাঈর াআরাভ ঝাাঈবফানা ০১৭৪৫-৭৬৬৫৯৪ গাবী ারন 07  

1442.  মভাাঃ মাবর যানা কৃষ্ণুয -- গাবী ারন 07  

1443.  মভাাঃ যমফাঈর ভুযীবূজা ০১৭৪৫-৮১৫৭৮৬ গাবী ারন 07  

1444.  মভাাঃ যাবর াঅরী মতমরাড়া -- গাবী ারন 07  

1445.  মভাাঃ যানা মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1446.  মভাাঃ াঅমতকুর 

াআরাভ 

ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

1447.  মভাাম্মদ জমভরুর 

াআরাভ 

মরাচী -- গাবী ারন 07  

1448.  মভাাঃ মভযাজরু 

াআরাভ 

ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

1449.  মভাাাঃ ভমযভ ভুমরভযু ০১৭৮৪-

৯৫১৮৬৯ 

গাবী ারন 07  

1450.  মভাাাঃ মভাবভনা ভুমরভযু ০১৭৩৪-৫৩১৪১২ গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1451.  মফরার াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1452.  মভাাাঃ মযকন াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1453.  মভাাাঃ ামকফ 

াান 

মবারাা  ০১৭৭১-৯৭৭৫৫৭ গফাদী শু 

ারন 

07  

1454.  মভাাাঃ াঈনবজরা 
মফগভ 

ফড় মগামনাথুয ০১৭৭৪-০০৩৩২৮ গফাদী শু 

ারন 

07  

1455.  মভাাাঃ মরম মফগভ মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1456.  মভাাাঃ রুভা মফগভ ফড় মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1457.  মভাাাঃ ামফফুয 

যভান 

মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1458.  মভাাাঃ যানা মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1459.  মভাাাঃ যমফন াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1460.  মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1461.  ভারুপা াআয়ামভন ফড় মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1462.  মভাাঃ মমরভ াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  



     

   
                                              

    

           

1463.  মভাাঃ াাআদযু যভান ফজযাব ক ০১৭১৭-৪০৫২৮৩ গফাদী শু 

ারন 

07  

1464.  মভাাাঃ ুবভযা মফগভ মকাযী -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1465.  মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

ফড় মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1466.  মভাাঃ মরার াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1467.  মভাাাঃ দরুারী খাতুন মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1468.  মভাাাঃ জবুরখা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1469.  মভাাাঃ মফাঈটি 

খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1470.  মভাাাঃ ুবভযা মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1471.  মভাাাঃ াঈবম্ম াঅবয়া মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1472.  মভাাাঃ জামরুমদ্দন চযধযভযু -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1473.  মভাাঃ াঅর াআভাভ মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1474.  মভাাঃ মতাফুদ্দীন মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  



     

   
                                              

    

           

1475.  মভাাাঃ রুমফনা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গফাদী শু 

ারন 

07  

1476.  মভাাঃ জয়নার 

াঅবফমদন জমন 

ফড় মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1477.  মভাাঃ মযত াঅরী মগামনাথুয ০১৭৮০-৬৫৬১২৯ গাবী ারন 07  

1478.  মভাাাঃ নয়ন াঅরী মবারাা  -- গাবী ারন 07  

1479.  মভাাাঃ ভুক্তামদয 

যভান 

মবারাা  -- গাবী ারন 07  

1480.  মভাাাঃ ভারুপ মখ ফড় মগামনাথুয ০১৭৭৯-০৩৭২৬৩ গাবী ারন 07  

1481.  মভাাঃ াঅর াঅমভন 

যমক 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1482.  মভাাাঃ াঅযাপুর 

ক াঅরার 

মবারাা  -- গাবী ারন 07  

1483.  মভাাঃ াঅান ামফফ মবারাা  -- গাবী ারন 07  

1484.  মভাাাঃ নামভা 
খাতুন 

মগাারফাড়ী -- গাবী ারন 07  

1485.  মভাাাঃ াঅবরভা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1486.  মভাাাঃ ভাবনায়াযা 
মফগভ 

মগামনাথুয ০১৭৮৮-০৫০২৯২ গাবী ারন 07  

1487.  মরা মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1488.  মভাাাঃ ভাবজদা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  



     

   
                                              

    

           

1489.  মভাাাঃ তমরভা মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1490.  মভাাাঃ রুনা মগামনাথুয ০১৭৪২-৬৯৭৬২৫ গাবী ারন 07  

1491.  মভাাাঃ কুরুভ 

খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1492.  মভাাাঃ ামফরা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1493.  াযমভন মপযবদৌ ফড় মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1494.  মফমফ খাতুন মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1495.  মভাাাঃ ভাুদা মফগভ মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1496.  মভাাাঃ ভুমরভা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1497.  মভাাাঃ মভাবভনা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1498.  মভাাাঃ তাবযা 
মফগভ 

মগামনাথুয ০১৭৫৩-০৩৭০৭৭ গাবী ারন 07  

1499.  মভাাাঃ মযাংমক মগামনাথুয ০১৭৬৭-২৫৪৯৪৯ গাবী ারন 07  

1500.  মভাাাঃ মযা মফগভ মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

1501.  
মভাাাঃ ামনপা 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৭৯২৬৪২৪ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1502.  
মভাাাঃ যম্নবভা 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৭৩০২৩৫৫৮ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1503.  
মভাাাঃ ভমভনা  
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৭৩৮৮৭৮৭১ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1504.  
মভাা: মনকতাযা 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৪৫২৫৫৩৫২ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1505.  

মভাা: াবয়ভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭১৪৯৭৩৯৮ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1506.  

মভাাাঃ মাঈরী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১১৯৯১২৩৬১২ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1507.  
মভাাাঃ াঅমখ খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৪৭৮৫২৭৫৬ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1508.  
মভাাাঃ ভমযয়ভ 

মফগভ 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৯৬৬৯৭১০৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1509.  
মভাাাঃ যম্ননা খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৩৬৮৫০৩৪০ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1510.  
মভাাাঃ ভাবজদা 
 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1511.  
মভাাাঃ জমরয়াযা 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1512.  
মভাাাঃ নামযন 

াঅক্তায 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1513.  

মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1514.  
মভাাাঃ াযমভন 

াঅকতায 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৪১২৪৯৬১৪ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1515.  
মভাাাঃ যম্ননা 
 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1516.  
মভাাাঃ রুৎপন মনা 
 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1517.  
মভাাাঃ  াানাজ 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৩৮৬৩২৯৯৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1518.  
মভাাাঃ ভানজযুা 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 
০১৭৫৩১৩৭৩৩০ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1519.  

মভাা: নাযমগ 

মফগভ 

 

গ্রাভ :  মখফা 
মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৮৯০৯৩২৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1520.  
মভাাাঃ যম্নভা খাতুন 

 

গ্রাভ :  মখফা 
মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৭৫৩৩৬৮২ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1521.  
দীা যানী 
 

গ্রাভ :  াকাাযা 
মাাঃ- ভাধফুয 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1522.  
মভাাাঃ ঝযনা মফগভ 

 

গ্রাভ : সু্করাড়া 
মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1523.  
মভাাাঃ ুবভযা খাতুন 

 

গ্রাভ : শ্রীযাভুয 

মাাঃ- নাবচার, নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1524.  
যমন যানী 
 

গ্রাভ : মভুরতরা 
মাাঃ- নাবচার, নাবচার 

০১৭২১৬৯২২০৬ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1525.  
মভাাাঃ ভাভুদা 
াঅক্তায 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1526.  

মভাাাঃ মরভা খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩০২৪১০৫৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1527.  

মভাাাঃ ভাকুযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫০২৫৬৯৩৬ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1528.  

মভাাাঃ তামনয়া 
াআয়ামভন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৩৬৭৪৭৯৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1529.  

মভাা: ভুমনযা  
খাতুন 

  

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৪৩৪১১৮৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1530.  

মভাা: তামরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৬৭৯০৮০৮ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1531.  

মভাাাঃ াবয়যা 
মজমভন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1532.  মভাাাঃ াঅপানা গ্রাভ : মঘন -- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন মাাঃ- নাবচার 

1533.  

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1534.  

মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1535.  

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1536.  

মভাাাঃ মফমরয়াযা  
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1537.  

মভাাাঃ ভভতাজ 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৭১৭৪৬৮৩ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1538.  

মভাাাঃ মজমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭০৬৬৮০৪২ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1539.  

মভাাাঃ নাজনীন 

নাায 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১১৯২৬২১ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1540.  

মভাাাঃ ুবভযা খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৮৭৭৫৭১ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1541.  

মভাাাঃ তামরভা 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৪৭৫০০৭২ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1542.  

মভাাাঃ  াভুন্নাায 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৩৭০৬৭৭৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1543.  

মভাাাঃ াআযাত 

জাান 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1544.  

মভাা: মরম মফগভ 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1545.  

মভাাাঃ মযৌনাযা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪৭৫৩৩৬৮২ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1546.  

মযবনা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1547.  

মভাাাঃ যমভা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1548.  

মভাাাঃ ুবফযা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1549.  

মাঈরী 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1550.  

মভাাাঃ মাবরী 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1551.  

মভাাাঃ মরতুনবজযা 
খাতুন 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩০২৪১০৫৯ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1552.  

মভাাাঃ মফরী খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৯৮০৫০৫৪৫ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1553.  

মভাাাঃ দরুারী খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪২৬৩৩৪৬ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1554.  

মভাা: ামরভা 
খাতুন 

  

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৯৩৮৪১৯৮ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1555.  

মভাা: াঅাআমযন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭২৪৬২৮৪৪১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1556.  

মভাাাঃ াাজাদী 
খাতুন 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৭৯৯৩৩০৩ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1557.  

মভাাাঃ রুতানা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৬১৮২৬৫০ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1558.  

মভাাাঃ াবধন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪৬৬৩৮১৩৭ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1559.  

মভাাাঃ ুবভযা খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৭৪০০৪১৯ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1560.  মভাাাঃ ামযজা গ্রাভ : ভাযখকর ০১৭৪৭৫৭৩২২৫ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন 

 

মাাঃ- ভাধফুয 

1561.  

মভাাাঃ মফাঈটি  

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮০৩৭২৯৭৬ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1562.  

মভাাাঃ ফাতাা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৫৬৫২২৮২ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1563.  

মভাাাঃ াঅমরয়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩২২৮৭০৯৭ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1564.  

মভাাাঃ াআয়ামভন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩১০৫৬৮৯৯০ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1565.  

মভাাাঃ যামজয়া 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৪৩৪১১৭৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1566.  

মভাাাঃ মভৌভুী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭২৪২৭৫৯৩ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1567.  

মভাাাঃ  াঅমযপা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১০৭৯২৬৭৭ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1568.  

মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮৬৮০৯৫৪২ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 

1569.  

মভাা: াঅকতাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৬২১৮৬৩৫ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1570.  

মভাাাঃ মভারী 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৩৯০৭১৪৯ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1571.  

মভাা: কমনুয 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1572.  

মভাাাঃ মযামজনা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : াঅমরাুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০০৫৬১৩০৯ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1573.  

মভাাাঃ াময়াযা 

 

গ্রাভ : ফবযন্দা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1574.  
মখবযা যদায 

গ্রাভ : ফবযন্দা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1575.  

স্মৃমত ভুমড়য়াযী 

 

গ্রাভ : ফবযন্দা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1576.  

মভাাাঃ ুকতাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১৩৮২৮২২ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1577.  
মভাাাঃ গুরফাায গ্রাভ : ভাযখকর ০১৭৯০৮৩৮২৯৫ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- ভাধফুয 

1578.  

মভাাাঃ মভা খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২১৬০৫৯৭ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1579.  

মভাা: ভুবরভা 
খাতুন 

  

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৯৮২৪৪৯৬ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1580.  

মভাা: ভমযয়ভ 

মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৩৭৪৬০১৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1581.  

মভাাাঃ খুমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪৯১৩২৭১৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1582.  

মভাাাঃ ামদকা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬০৩৩৭১৬৩ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1583.  

মভাাাঃ যুভা খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩২০৫৩৪৪১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1584.  

মভাাাঃ ামগযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৭১৭৫৫৮৮ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1585.  

মভাাাঃ ময়ায়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩২৮২৫৬২৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1586.  

মভাাাঃ াফমযন 

াঅক্তায 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৯৩৮৪১৯৮ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1587.  

মভাাাঃ ময়াযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮৩৮২৭৯০১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1588.  

মভাাাঃ তামকনা 
খাতুন 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৪১৭৪২০৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1589.  

মভাাাঃ এমভ মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭০৪৭৯৫৭১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1590.  

মভাাাঃ কামযভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪৩৮২৭৭৬৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1591.  

মভাাাঃ মযপা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৮০৫০৫৪৫ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1592.  

মভাাাঃ  মপযবদৌী 
মফগভ 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩১৯১৭৫২৩ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1593.  

মভাাাঃ মযভা খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৮৯৬৪৫৪৯ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1594.  

মভাা: নামভা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭২৮৬৪১৮৪ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1595.  
মভাাাঃ ুবভযা মফগভ গ্রাভ : ভাযখকর ০১৭৯৩২৮৭০৭১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- ভাধফুয 

1596.  

মভাা: জাবয়দা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1597.  

যভরী 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৯৪৮৯৫১১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1598.  

মভাাাঃ কামযভা 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৬৩২২৬২৭ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1599.  

মভরা 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1600.  

াঅমকা ভুযভ ু

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন 

 

1601.  

মভাাাঃ াআয়ামভন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২৬৩২৪৩৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1602.  

মভাাাঃ াঅপবযাজা 
খাতুন 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৬৭১৭৫৫২৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1603.  

মভাাাঃ মযাকানা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০০৫৯২০২৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1604.  

মভাা: ভমজম না মফগভ 

  

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০০৫৯২৪১৪ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1605.  মভাা: ভাকুযা গ্রাভ : ভাযখকর ০১৭৩২০৫৩৪৮৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

মফগভ 

 

মাাঃ- ভাধফুয 

1606.  

মভাাাঃ নামভা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭২৮৬৮১৮৪ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1607.  

মভাাাঃ ডমর খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪৪৫৫৯২১ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1608.  

মভাাাঃ মতাযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৫৭৪৭৩৪৩ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1609.  

মভাাাঃ মযাকানা 
খাতুন 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৯২৬৭৬৮৭০ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1610.  

মভাাাঃ মজনুয়াযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭১৩৮৭৩৩ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1611.  

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

  

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৭৮২০৯৮৪৫ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1612.  

মভাাাঃ মিী খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৫৯২৮৭৭৮৮ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1613.  

মভাাাঃ াগযী খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৯১৬১২১৯ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1614.  মভাাাঃ পাবতভা গ্রাভ : পুরফাড়ী ০১৭৮৫৬৩১৬০ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন 

 

মাাঃ- ভমরস্নকুয ৮ 

1615.  

মভাাাঃ মযভা খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৭৩১৭৪৫০ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1616.  

মভাাাঃ মরভা 
াঅকতায 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৬৫৫৪৫৯৫ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1617.  

মভাাাঃ  মুপয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৩৩২৮১৮১৪ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1618.  

মভাাাঃ তাজমযন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৪৬৫৬৪১০ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1619.  

মভাা: াঅমরয়া 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৬৭৪১৩০৩৫ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1620.  

মভাাাঃ মযবনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৩১২০১৩২৪১ ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1621.  

মভাা: মযমজয়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1622.  

মপবযাজা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1623.  

মভাাাঃ মযবনা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1624.  

চম্পা মফগভ 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1625.  

মখনা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- ‘মপোলোক ততরী ০৭ মদন 

 

1626.  

মভাাঃ মভজানুয 

যভান 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭১০১৯০২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1627.  

মভাাঃ ভমনযম্নর 

াআরাভ  

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৩৬৮৩৩১
৩ 

গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1628.  

মভাাঃ যায়ানুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ামজডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৬৩৪১৬৫৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1629.  

মভাাঃ াআব্রামভ 

খমররুরস্না  

গ্রাভ- ামজডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৭৯৩৫১৩০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1630.  

মভাাঃ জবুয়র যানা 

 

গ্রাভ- মঝকড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৩৮১১৯৭১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1631.  

মাবর যানা 

 

গ্রাভ- াাঁকযাআর 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২৯২৮৬২৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1632.  
মফস্নফ ফভমন গ্রাভ- ভুমন্দখখয ০১৩১৪০৯১৬৪৫ গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- মানাাআচমন্ড 

1633.  

মভাাঃ াাদাত 

মাবন 

 

গ্রাভ- ভুযাদুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৬৯১৯১৫৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1634.  

মভাাঃ াযম্নন-ায- 

যমদ 

গ্রাভ- দরুাায 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২৩০২০৮৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1635.  

মভাাঃ াঅরমফযম্ননী 

 

গ্রাভ- হুরাুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১০৯৫৫৬৪৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1636.  

মভাাঃ াাআপুরস্না 

 

গ্রাভ- প্রবপয াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৫৩৩৭১৬৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1637.  

মভাাঃ মাবর যানা  

 

গ্রাভ- মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৪৫৫৮৮৬৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1638.  

মভাাঃ জামদ াান 

 

গ্রাভ- মন্ডতুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৮১৩২৬৬২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1639.  

মভাাঃ নামজভুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ূমমযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৫৫৩২৭৭৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1640.  

মভাাঃ াঅব্দুর ভমভন 

খাাঁন 

 

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২০৬৯১৬৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1641.  

মভাা: ভাবজদা 
খাতুন 

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯২৯২৫৬৫৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 

1642.  

মভাা: াবরা ফান ু

 

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৬৪৭৭০২১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1643.  

মযবনা খাতুন 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৫৯৯৪২১২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1644.  

মভাা: মতাযা 
াঅক্তায 

  

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২৬২৭৩৮৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1645.  

মভাা: াঅবয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, 

নাবচার 

০১৭০১২৯৯১০৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1646.  

মভাা: মাঈরী খাতুন 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, 

নাবচার 

০১৭৩৯০৬৬২৮১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1647.  

মভাা: াঅাআনুন 

নাায 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, 

নাবচার 

০১৭০৫৯৮০১৬৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1648.  

যম্নবনা খাতুন 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, 

নাবচার 

০১৭৮৩৯৪২৭৮৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1649.  

তাবরভা 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, 

০১৭৫৮৪৫১৮৫১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

নাবচার 

1650.  

মভাা: াভীভা 
যাফফানী 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, 

নাবচার 

০১৭০১২৯৯১০৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1651.  

মভাা: নামভ াঈমদ্দন 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১৪ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1652.  

মভাাঃ ুজন মভারস্না  

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১৩ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1653.  

মভরন াআরাভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১২ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1654.  

ঘাযম্নন যমদ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২১২৩৬০৬৫ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1655.  

ভমতাঈয যভান 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৮৭৭৯৪৯৫ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1656.  

মভবফুফ াচান 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৪৬৮১২৫৪ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1657.  

মভাাঃ মভবদী াান 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1658.  

মভাাঃ নুয াআরাভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৯৮৯৯১৪৮ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1659.  
মভাাঃ যামকফুর মখ গ্রাভ- ীযযু ০১৭৫১৩৬৩৭১৪ ভৎয চাল ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- নাবচার 

1660.  

মভাাঃ াঅবনায়ায 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৭৮১২১৮৯ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1661.  

ভাফুফ াঅরভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1662.  

হুভায়ন কমফয 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

--- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1663.  

মভাাঃ াঅমভনুর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৭৮১২১৮৯ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1664.  

মভাাঃ মপকুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭২৩৭৩৫২২৮ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1665.  

জাাাংগীয াঅরভ 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1666.  

মভাাঃ নাজভরু ক 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৪০৮৮০০১০ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1667.  

মভাাঃ যামদরু  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৫৮৫১৩২৯৭ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1668.  

মভাাঃ াঅযাপুর ক 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1669.  

মভাাঃ কাাআাঈভ মযজা 

  

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1670.  

মভাাঃ ভুনুয়ায মাবন 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1671.  

মভাাঃ ফাাআযম্নর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৭৩১৩৫৪৪৩ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1672.  

মভাাঃ ামদকুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1673.  

মভাাঃ মাবর যানা 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1674.  

মভাাঃ াঅফু ুমপয়ান 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৭৭০৭৬০৭৬ ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1675.  

মভাাঃ জাাাংগীয 

াঅরভ 

 

গ্রাভ- কমরায 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- ভৎয চাল ০৭ মদন 

 

1676.  

মভাাঃ াঅমকুজ্জাভান 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৮৬৯৫৯৪৯৪৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1677.  

মভাাঃ ামজদযু 

যভান  

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬১১৪০৯৮০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1678.  

মভাাঃ ভাপুজ াান 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৮১৯২৩৮০৭১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1679.  

াঅব্দুর াঅাদ 

 

গ্রাভ- ভুযাদুয 

মাাঃ- নাবচার 

-- গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1680.  

মভাাঃ মযয়াদ পাযম্নক 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৩৮১১৯৭১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1681.  

ারাভুন  স্বন 

 

গ্রাভ- ুকুযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৩৮৩৫৩৫১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1682.  

মভা: জামকয মাবন 

 

গ্রাভ- ভাদ্রাা াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৫২৪১১২৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1683.  

ধনমত চন্দ্র ফভমন 

 

গ্রাভ- ভাষ্টাযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৬৪০৯৪৪২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1684.  

মভাাঃ মগারাভ তাবযক 

 

গ্রাভ- ফন মফবাগ াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1685.  

মভাাঃ াবনায়ায 

মাবন 

 

গ্রাভ-  গযাআর 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৫৬৩৮৯৭০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1686.  

পমযদা খাতুন 

 

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩১৬২৭৪০৪৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1687.  

মভাা: ুভাাআয়া 
খাতুন  

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৮০৩০৯৭৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 

1688.  

মভাা: ভাযম্নপা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৪৮০৭৪২৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1689.  

 মণগ্ধা খাতুন 

 

গ্রাভ- ামজ ডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৪৩৩৪৭৬৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1690.  

যমভা  খাতুন 

 

গ্রাভ- ামজ ডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৩৫৬৪০৬৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1691.  

নামগম খাতুন 

 

গ্রাভ- ভাদ্রাা াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৮৯২১৪৭৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1692.  

 মযভা খাতুন 

 

গ্রাভ- থানা াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৮৪৫২৯১৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1693.  

মভাা: মযবফকা 
ুরাতানা 

 

গ্রাভ- মিভ রখনযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭০৯৫০৪০৯৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1694.  

মভাা: ামভভা 
খাতুন  

  

গ্রাভ- মঝকড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1695.  

মভাা: যম্নম্পা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1696.  
মযতা যানী গ্রাভ- সু্কর াড়া ০১৭৫১১০৮৪৭৬ গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- নাবচার 

1697.  

মভাা: াযমভন 

াঅক্তায 

 

গ্রাভ- মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৪৫৫৮৮৬৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1698.  

াআযাত জাান 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯১০৫৫৪৮৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1699.  

মভাা: ুরতানা 
াযবীন 

গ্রাভ- াঈত্তয াবকাাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৬৫০০৭২২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1700.  

কমনকা যানী 

 

গ্রাভ- কবরজাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৭৯৪৩৫৭৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1701.  

মভাাঃ জবুয়র াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯০৪১৭২৪৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1702.  

মভাাঃ াাফমুদ্দন  

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1703.  

মভাাঃ মমরভ মযজা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৬৭৫৯৩৯১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1704.  

মভা: যম্নবফর াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৪৪৮৩৯০৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1705.  

মভাাঃ াভীভ াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪০৫৮২৫৩২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1706.  
কাভার মাবন গ্রাভ- ভাধফযু ০১৭৫৩৪৭১৯০২ গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- ভাধফুয 

1707.  

মভা: জয়নার 

াঅবফদীন 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২৩৪৮০৯২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1708.  

মভা: জাভার  াআরাভ 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩০১৯৩৪৫৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1709.  

ুজন ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৭৩২৩৭৯৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1710.  

স্ববদ ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭৬৯৪৬৮৮
৮ 

গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1711.  

যমন ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৩৯৫৩১৫৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1712.  

শ্রী কভর চন্দ্র 

ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৪৯৩৯২৭৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1713.  

যাভর চন্দ্র ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৭১৭২২১৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1714.  

 শ্রী শুবমজত ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৩৭৯১১৬৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1715.  

মদক চন্দ্র ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬০৮৫২৬৬৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1716.  

ুবদ্র ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭০৩৮৩২৭৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1717.  

 াআন্দ্রমজত ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭০৪৬২৮১০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1718.  

ামজত কুভায ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৭০৪০৩৩৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1719.  

াআভন চন্দ্র ফভমন 

  

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৪০১২১২৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1720.  

ভামনক ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৪৭১৯১৫০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1721.  

মভা: এব্রামভ াঅরী 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১১৯৮০৫৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1722.  

মভা: াঅরামভন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৭৭৬৪৭১১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1723.  

মভা: জীভ াঈদ্দীন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭২৬৭৯৬৭৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1724.  

মভা: াঅর াঅমভন 

 

গ্রাভ- াঅহুড়া 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৪৭১৮৭২০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1725.  

মভা: ানাাঈর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- াঅভরাাআন 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩১০২৯৩৩৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1726.  

মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৯৬১০৯৪৫৬ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1727.  

মভাাাঃ মভৌভুী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭১৪৮৬৪৪৩৫ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1728.  

মভাাাঃ মযাকানা 
মফগভ 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৭১৫৫৩৯৪৮ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1729.  

মভাা: াআবভাতাযা 

  

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪৮২৫৩০৬৫ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1730.  

মভাা: ামম্ম 

াঅকতায 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪৯৬৭৭৭৩৯ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1731.  

মভাাাঃ মভৌভুী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪৩৮৬৪৫০৫ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1732.  

ুাআটি 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৭৩৩৬৭৬১৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1733.  

মভাাাঃ ভুবরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৬৬৪০০৫২১২ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1734.  

মভাাাঃ াযমভন 

মফগভ 

গ্রাভ : শুড়রা ০১৭৪১১৪৬০৯২ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- া ফাকাআর 

1735.  

মভাাাঃ মজমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৯৩৮১১৭০৮ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1736.  

মভাাাঃ ভমনযা খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৭৪২৮৪০৯৯ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1737.  

কুরুভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪৯৫৬৯৩৩৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1738.  

মভাাাঃ মমযন 

ুরতানা 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭২৫৬২১৬০৭ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1739.  

মভাাাঃ নামযন 

মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1740.  

মভাাাঃ ঝনমা 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1741.  

ম খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1742.  

মভাাাঃ  ভুঞ্জয়ুাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1743.  মভাাাঃ ভুতাযী গ্রাভ : শুড়রা ০১৭৩৫৩৫৯৭২৮ মাাক চতযী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

মফগভ 

 

মাাঃ- া ফাকাআর 

1744.  

মভাা: ভমনযা খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1745.  

মভাাাঃ ারভা খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৫৭৮৬১৭১১ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1746.  

মভাা: াআয়াযম্নন 

মনা 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1747.  

মভাাাঃ মরভা খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৩২৬৮৯১১৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1748.  

মভাাাঃ াযবীন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৩৯২২১৯৯২ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1749.  

মভাা: াঅমযপা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭২৫০৪৪৮৪১ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1750.  

ভমজম না ফারা 

 

গ্রাভ : মফচন্দা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৩২১৩৩০৭ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1751.  

 ামকুর ফাযী 

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৫৯৮৫৫৮
৮ 

‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1752.  মভাাঃ াঅমভনুর 
গ্রাভ- পুযবদুয ০১৭৮৯৯৫৭৩৫৪ ‘গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

াআরাভ  

 

মাাঃ- ভাধফুয 

1753.  

মভাাঃ াঅযাপুর ক 

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১১৯৮৪০৫ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1754.  

মভা: মযত াঅরী 

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৩৭২০৪৮৪ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1755.  

মভাাঃ মজয়াাঈয 

যভান 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২২১৯০১২ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1756.  

গামন াঅরভ 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৩৪৫৭৪০১ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1757.  

মভা: াআভাাআর ক 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪৩৩২৬১১০ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1758.  

মভা: যমফাঈর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৮২৭০২৭২ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1759.  

মভা: জাক্কায াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৫৪৫৪৯৭৩ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1760.  

মভা: ায়ার াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1761.  

মভা: ভুমপকুয 

যভান 

গ্রাভ- ভাধফযু ০১৭২৮৮৫৯৪০২ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- ভাধফুয 

1762.  

মভা: এভত্মাজরু ক 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1763.  

মভা: াআাঈনু াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৫৭৭৭৮৩৪ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1764.  

 মভা: াঅাদরুস্না 

 

গ্রাভ- রাাফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫০১৮২২২৭ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1765.  

মভা: জবুয়র যানা 

 

গ্রাভ- রাাফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৮৭৮৯৯৪৯ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1766.  

মভা: াআভাাআর 

মাবন 

 

গ্রাভ- রাাফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭৩২১৪৭৫৩ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1767.  

 মভা: যম্নহুর াঅমভন 

 

গ্রাভ- ফাবজন্দ্রুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩১৮৬১৬৭০১ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1768.  

াআয়ন ভাাবতা 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৭৭৬৪৭০৩ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1769.  

মভা: মতাযম্নর 

াআরাভ 

  

গ্রাভ- াঅভরাাআন 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭২৯৮১৬১২৫ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1770.  

মভা: মভাত্মামপজযু 

যভান 

 

গ্রাভ- মাংবযার 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১১৩৩৮২৫০ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1771.  

মভা: ুভন াঅরী 

 

গ্রাভ- াাড়ুয 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭১০১৩৬৮৫২ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1772.  

ুভন চন্দ্র ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৫৩৫৭০৭৩ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1773.  

মভা: মাবর যানা 

 

গ্রাভ- ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬২৬৭৩৩২৮ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1774.  

তযম্নন ভাাবতা 

 

গ্রাভ- কাতরা কান্দয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১৫২২৩১৪ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1775.  

শ্রী নয়ন চন্দ্র মঘাল 

 

গ্রাভ-াঈত্তয ভমরস্নকুয 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৭৪৯১৪৬২৯ ‘গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1776.  

মভাাাঃ াঈবম্ম ারভা 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭১৩৯৪০১৩৬ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1777.  

মভাাাঃ পাবতভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1778.  

মভাাাঃ মযবরা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1779.  

মভাা: মপযবদৌী 
মফগভ 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1780.  
মভাা: যানু খাতুন গ্রাভ : ভুমরভযু ০১৭৯৭৭২৪২৬৫ মাাক চতযী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- া ফাকাআর 

1781.  

মভাাাঃ তামনয়া  
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1782.  

ামফয়া খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1783.  

মভাাাঃ তুনবজযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1784.  

মভাাাঃ াবনয়াযা 
খাতুন 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1785.  

মভাাাঃ াঅদযী মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1786.  

মভাাাঃ মভৌভুী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1787.  

মভাা: াঅবনায়াযা 
মফগভ 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1788.  

মতারন যানী 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1789.  

মভাা: াঅকতাযা 
মফগভ 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

 

1790.  

াঅদযী যানী 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1791.  

শ্রীভমত মতরকা যানী 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1792.  

ভমরস্নকা যানী 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৮৪৭৮৩৮৯৯ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1793.  

শ্রীভমত ুবদফী যানী 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৫০৭৯৪৫৯০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1794.  

মপারী ফভমন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1795.  

মভাাাঃ মুভ খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৬৫১২৮৬৬০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1796.  

মভাা: ুবরখা মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪০১৬৪৬১৬ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1797.  

শ্রীভমত ফমফতা যানী 

 

গ্রাভ : মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩২৬৮৯১১৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1798.  

মভাাাঃ মযমজনা 
খাতুন 

গ্রাভ : মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1799.  
নমন াঅনজভু গ্রাভ মনজাভুয ০১৭১৫৬২৪৯১৭ মাাক চতযী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- া ফাকাআর 

1800.  

মভাা: মযপা মফগভ 

 

গ্রাভ মনজাভুয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৪৫৪২৫০৮৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1801.  

মভা: ামকয মাবন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪০৫৮২৩৯১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1802.  

মভাা: মর ন াঅরী  

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪৯৬৭৭৬৮৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1803.  

মভাাঃ মভাযামরন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭১৮৪৩৯৮৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1804.  

াআজাজ াঅবম্মদ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭২৫৮১৪৭৬০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1805.  

মভাাঃ মপাঈরস্না 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৫৭৮৭৮৪৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1806.  

মভা: াাআদরু াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯১১২১৬৮৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1807.  

মভা: াভীভ মযজা 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৩০৮৯৬৫০১২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1808.  

মভা: াঅমভনুর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৭২১৭১৫৫১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1809.  
মভা: মাাগ াঅরী গ্রাভ- করাবফানা ০১৭৯৫৬১১২০৮ গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- াঈমজযুয 

1810.  

মভা: যম্নহুর াঅমভন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৭২১৭১৪৩৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1811.  

াঅব্দুর য়াাফ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৩১২৬২১৭৯৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1812.  

মভা: ভমনযম্নর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪০৮৬০৮৫৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1813.  

মভা: াঅনাযম্নর ক 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭২৯৭৫৪৭৭৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1814.  

 মভা: নাময াঈমদ্দন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৩৩১৭৫৭৬০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1815.  

মভা: ভুা 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৫৩১২০০২০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1816.  

মভা: াআা 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯৭৭৩৬৮১৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1817.  

 মভা: যাাআান াঅরী 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৩৫৭২২২৮০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1818.  

মভা: মতাপাজ্জর ক 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯৭৭৩৬৪১৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1819.  
ভুমনযম্নর াআরাভ গ্রাভ- করাবফানা ০১৭৩৮৬১১৬৯০ গাবী ারন ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

  মাাঃ- াঈমজযুয 

1820.  

মভা: যামপজরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭১৫৮১৮৪২৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1821.  

মভা: াযম্নন ায 

যমদ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৬৭৫৮৫৪০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1822.  

মভা: াঅান াফীফ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৭৬২০৭৮০৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1823.  

মভা: াঅর াঅমভন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৩০০৯২৮৯১০ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1824.  

যাবর াঅবভদ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪০৯৮৯৮৪৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1825.  

মভা: াঅব্দুর ভাবরক 

 

গ্রাভ- কচড়া 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭১৩৭৬৪৮৭৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1826.  

ুভাাআয়া খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৯৮৬৪৬৭৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1827.  

মভাাাঃ মযামজনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৯৮৬৪৬৭৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

ভুযগী ারন 

1828.  

মভাাাঃ াঅযভানী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৮৮০১৯৪৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1829.  

মভাা: কমনুয 

খাতুন 

  

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮০৯৮৭৪১১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1830.  

মভাা: নামযন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৯৬৪০৮৮০ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1831.  

মভাাাঃ তাযাপুর 

মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১৩৬১৮৫৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1832.  

ভুমনযা খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৪৭৬২৩৮৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1833.  মভাাাঃ তাজবকযা গ্রাভ : ফাাঈর ০১৭৬২৩৩৩৮৩১ 
গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

০৭ মদন 
 



     

   
                                              

    

           

মফগভ 

 

মাাঃ- ভাধফুয ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

1834.  

মভাাাঃ মফফী খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩১৯৮৯৯৯৮
৬ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1835.  

মভাাাঃ াবয়যা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৮২৭৯৮৩৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1836.  

মভাাাঃ ভমজম না 
াঅকতায 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮৭৯৫৫৮০৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1837.  

মভাা: মাংমক খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৫০০১৯২১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1838.  

মভাা: ময়াযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭২৪৩৮৪০২৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1839.  

মভাা: াআবভাতাযা 
খাতুন 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২৭৩১৪৯৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1840.  

াঅকমরভা 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫২৯৮৬০০৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1841.  

মভাা: রাাআরী মফগভ 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৫০৫৯৪৪৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1842.  

মভাা: পমযদা খাতুন 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮০৬৬৮৪৮
৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1843.  

মভাা: নামদা খাতুন 

 

গ্রাভ : াঅমরাুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১৩৬১৮৫৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1844.  

মভাা: াফনাজ 

খাতুন 

 

গ্রাভ : াঅমরাুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৫৯০৭০১৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

1845.  

মভাাাঃ পাবতভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : মভড়কাডাাংগা 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৩১২৮৮২৪৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1846.  

মভাা: ামনুয 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মভড়কাডাাংগা 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৯১৪৫৩৬৪৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1847.  

মভাা: ভানুযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মখারী 

মাাঃ- ভমরস্নক ু

০১৭৩৩৭৯০৪৪১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1848.  

মভাাাঃ খামদজা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাবজন্দুযম 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৩৭৪০২৯৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1849.  

মভাা: াঅযজ ু

াআরাভ 

 

গ্রাভ াআরাভযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৪৯৪৩২০৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1850.  

নাজভা খাতুন 

 

গ্রাভ : াাঁকযাআর 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৬৭০৭৯৪৮ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ মদন 

 

1851.  

মভা: জামদ াান 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৬০২৯৯৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1852.  

মভা: াান াঅরী  

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭০০৯৬১৭১৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1853.  

মাবন াঅরী 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯১০৫২৮৪৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1854.  

মভা: এভযান 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬১৫৫২৬১৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1855.  

মাবর যানা 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৪৯০১৮৮৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1856.  

মভা: াযববজ 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১১১৪৯২৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1857.  

মভা: ুভন 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৯১১৮১৪৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1858.  

মভা: ভমনযম্নর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ভাঠাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৫৭৭৭৮২৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1859.  

মভা: মতৌমদরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ভাঠাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৮৩১২১২১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1860.  

মভা: মজয়াাঈয 

যভান 

 

গ্রাভ- ভাঠাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭০০৮২০৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1861.  

ভাভুনায যমদ 

 

গ্রাভ- ফাজাযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৫০০০৫৫৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1862.  

মভা: াঅমনকুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ফাজাযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২১৫৫৮৮৩৪ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1863.  

াঅাদজু্জাভান 

াঅমক 

 

গ্রাভ- গনাআয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২৮৫৬৫৮৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1864.  

 ামভ কুভায 

 

গ্রাভ- গনাআয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৯৬২৭৩৭৬ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1865.  

মভা: াঅমযপুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- মড়াডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪২০২১২১৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1866.  

াঅব্দুয যমভ 

 

গ্রাভ- ফান্দ্রা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১০৭৬০৪২৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1867.  

 মভা: ভমজদরু ক 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভুয ০১৭৪৮৬১০৭৬৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

মাাঃ- নাবচার 

1868.  

মভা: যাবর যানা 

 

গ্রাভ- প্রবপয াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৬২০৩১৫৮ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1869.  

মভা: কাা্ায াঅরী 

  

গ্রাভ- সু্করাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯২৩৪৯৫৪৫ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1870.  

াঅবর ভাভুদ 

 

গ্রাভ- মফযুা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫২৩২৭৫৫২ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1871.  

মভা: মাবর যানা 

 

গ্রাভ- কারাআয 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪৫৩৫৩৮৪৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1872.  

মরাঈ 

 

গ্রাভ- সু্করাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৫৮২৬১৮৭ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1873.  

মভা: াভুর কমযভ 

 

গ্রাভ- ভাক্তাুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৭৮০১১৪৯ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1874.  

মভরন মাাাআন 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭৪১৪১৩১ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1875.  

মদফাীল ফভমন্ 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩২৪৯৩৭৩৩ গাবী ারন ০৭ মদন 

 

1876.  

মভাাাঃ নাময়ভা 

 

গ্রাভ- মভুরতরা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৩০০৯২৯০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1877.  
যম্নভা খাতুন গ্রাভ- মভুরতরা ০১৭৭৪৯৬৬৭৬৯ মাাক চতযী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

 মাাঃ- নাবচার 

1878.  

মভাাাঃ ভামফয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ- মভুরতরা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২০০৭০৮০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1879.  

মভাাাঃ াানাজ 

খাতুন 

 

গ্রাভ- মভুরতরা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৩৭২৯৯৩৫ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1880.  

মভাাাঃ রাাআরী মফগভ 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬২১০৬৭৮১ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1881.  

মভাাাঃ মগাবরনুয 

খাতুন 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬১৫৬৬৭৮০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1882.  

মভাাাঃ মাঈরী 
খাতুন যম্নভারী 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩০৪৭১৮৯১৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1883.  

মভাাাঃ জবফদা মফগভ 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৭১৯৭০৮২ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1884.  

মভাাাঃ মামনয়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩০৬০৮১৯০৬ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1885.  

মভাাাঃ তামভনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২৯২৩৮৩২ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 



     

   
                                              

    

           

1886.  

মভাাাঃ কামযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩১০৯৬৮৬৩
৬ 

মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1887.  

মভাাাঃ তামযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২৯২৩৮৩২ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1888.  

মভাাাঃ মযামজনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- াআরাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৮৪৪২৮৩ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1889.  

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

খাতুন 

 

গ্রাভ- াআরাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৮৪৪২৮৩ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1890.  

মভাাাঃ াঅবয়া 
মমদ্দকা 

গ্রাভ- াআরাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

--- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1891.  

মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৩২৫৪৫১৬ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1892.  

মভাাাঃ াঅাংগুযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- মববযন্ডী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫০২০৭০৩৫ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1893.  

মভাাাঃ মযাভানা 
াঅবরাভ 

গ্রাভ- ভাক্তাুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৬৯২১১৭৯ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1894.  মভাাাঃ মভৌভুী গ্রাভ- কারাআয ০১৭৬০৮৫১১৪৩ মাাক চতযী ০৭ মদন  



     

   
                                              

    

           

খাতুন 

 

মাাঃ- াঈমজযুয 

1895.  

মভাাাঃ যামজয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ- াঅমজুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯১২৯৬২৯০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1896.  

মভাাাঃ নামতা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- কবরজ াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭৮৩৫৪৩১ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1897.  

মভাাাঃ কামযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- কাভায জগদাআর 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৩২৬৮৮১৫০ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1898.  

মভাাাঃ ভানুয়াযী 
খাতুন 

 

গ্রাভ- ভাক্তাুয 

মাাঃ- নাবচার 

--- মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1899.  

মভাাাঃ মভাত্মাযী 
খাতুন 

গ্রাভ- ভাস্টায াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫০৩৫২৮৩৪ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

1900.  

মভাাাঃ নামপা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৯৭৫১১৯৬ মাাক চতযী ০৭ মদন 

 

 

  

 

৩১/০৩/২০২১খ্রি. 

ম  োঃ আব্দুল   ন্ন ন 

উপপখ্রিচ লক 

যুব উন্নয়ন অখ্রিদপ্তি 

চাঁপ ইনব বগঞ্জ। 



প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

মডুটি মকা-ামডম বন বযয কামমারয় 

মুফ প্রমক্ষণ মকন্দ্র 

মুফ াঈন্নয়ন ামধদিয, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

“ছক” 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

০১  মভা: াঅবনায়ায 

মাবন 

 

গ্রাভ-

মঠারীতরা 

মা:- মফগঞ্জ 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬১১৬৭৩৫৫ গফামদ শু 

াাঁ-ভুযগী 
ারন, 

প্রাথমভক 

মচমকৎা, 
ভৎয চাল  

কৃমল 

মফলয়ক। 

০৩ ভা 

মভয়াদী 

)১৫/৭ 

/২০২০াআাং বত 

১৩/১০ 

/২০২০াআাং  
মমন্ত( 

 

 

০২  মভা: ুভন াঅরী 

 

 

গ্রাভ-মঢাড়বফানা  

মা:-যাণী াটী 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৬১১৭২৯২ ” ”  

০৩  মভা: মভবদী াান 

 

গ্রাভ- 

মমরভাফাদ 

০১৭২০৫০৩৭৬২ ” ”  



 মা:-কানা ম  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০৪  মভা: চতভুয যভান 

 

 

গ্রাভ-ফযভ 

মা:- 
যাভচন্দ্রুয া  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৯২৪৪৩০০ ” ”  

০৫  মভা: াআয়াদরু 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ-

জারভাছভাযী 

মা:-মফগঞ্জ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৩১৭৮০৪১ ” ”  

০৬ মভা: ুজন াঅরী 

 

 

গ্রাভ- ১৫ যময়া 

মা:-মফগঞ্জ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৪৩৩৫১৪৪ ” ”  

০৭  মভাা: মভনাজরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ-াজায 

মফঘী 

মা:-াঅজভুয 

০১৭৮৮০৭৪৪৯৬ ” ”  



 াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০৮  ম মভাাম্মদ 

 

 

গ্রাভ- দামযগাছা 

মা:-
াঅড়গাড়াা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪০৮৪৯৭৪৬ ” ”  

০৯  মভা: রুৎপয 

যভান 

 

 

গ্রাভ- রাঘা া 

মা:-চককীমত্তম 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৯৯১৯৬৮৬ ” ”  

১০  মভা: াআভাভ মাবন 

 

 

গ্রাভ-কারুুয 

মা:-মফগঞ্জ 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৫৯৫৭৬৪৬ ” ”  

১১  মভাা: মভজারুর 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- 

মতযযময়া 

মা:-াঅজভুয 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-

০১৭৫৬৯০৬৬৪৬ ” ”  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১২  যাবর াঅবভদ 

 

 

 

গ্রাভ-নয়া: 
বাাংগা 

মা:- ঐ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৩৬৫৪৮৫৬ ” ”  

 

 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১৩  মভা: মতামদযু 

যভান 

 

 

গ্রাভ- মখব ারা 

মা:-মফগঞ্জ 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৭৯৮৮২৮৫ গফামদ শু 

াাঁ-ভুযগী 
ারন, 

প্রাথমভক 

মচমকৎা, 
ভৎয চাল  

কৃমল 

মফলয়ক। 

০৩ ভা 

মভয়াদী 

)১৫/৭ 

/২০২০াআাং বত 

১৩/১০ 

/২০২০াআাং  
মমন্ত( 

 

১৪  মভা: মনয়াজ াঈমদ্দন 

 

 

গ্রাভ- 

রছভানুয 

মা:-মফবনাদুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪০৮৪০৩১১ ” ”  



১৫  মভা: য়াবদ াঅরী 

 

 

গ্রাভ- 

মজাতমফনদ 

মা:-মফগঞ্জ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৩৭৭৯৭৬৮ ” ”  

১৬ াআয়ামন াঅরী 

 

 

গ্রাভ- 

ফাগদগূমাুয 

মা:-কানা ম  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬১১৩৮৭৬৫ ” ”  

১৭ মভা: নাজভুর ক 

 

 

গ্রাভ- মদঘী াড়া 

মা:-া  

যাজফাড়ী 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫১০১৭০৯৩ ” ”  

১৮  মভা: রুবফর াআরাভ  

 

 

গ্রাভ- কারাআয 

মা:-াঈমজয ুয 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৮৭১৭১৯৯ ” ”  

১৯  মভা: মভবদী াান গ্রাভ- মদাগাছী ০১৭৫০৬২৭০৭৯ ” ”  



 

 

মা:- া  

ফাকাআর 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

২০  মভা: াঅব্দযু যভান 

 

 

গ্রাভ- 

মচৌুকুমযয়া 

মা:-নাবচার 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৮৮০৫৫৮ ” ”  

২১  াযয়ায জাান 

 

 

গ্রাভ- াঅবক্করুয 

মা:-
মানাাআচন্ডী 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৭৭৬৬০৫৬ ” ”  

২২  খাাআরুর াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- বগযাআর 

মা:- নাবচার 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৯৭১১৫৪৮ ” ”  

২৩  াভীয াঈদ্দীন 

 

গ্রাভ- ফবযন্দা 

মা:-া  

০১৭২৯৭৩৩৮৮০ ” ”  



 ফাকাআর 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

২৪  মভা: াঅব্দরু জমরর  

 

 

গ্রাভ- মচৌধযুী 
ম ারা 

মা:-
ভাযাজুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪০৬২১৭৫৮ ” ”  

২৫  মভা: জামদরু 

াঅরভ 

 

 

গ্রাভ- াীফাগ 

মা:-ফ তারা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৮১১৮৫৪৯ ” ”  

 

 

/ নাং প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

২৬  মভা: পুয়াদ াঅরী  

 

 

গ্রাভ-যাযযময়া 

মা:- াআরাভুয 

াঈ: দয 

মজরা-

০১৭৬৩১০৪০০০ গফামদ শু 

াাঁ-ভুযগী 
ারন, 

প্রাথমভক 

মচমকৎা, 
ভৎয চাল  

০৩ ভা 

মভয়াদী 

)১৫/৭ 

/২০২০াআাং বত 

১৩/১০ 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ কৃমল 

মফলয়ক। 

/২০২০াআাং  
মমন্ত( 

২৭  মভাা: মভাামদ্দকা 
াঅক্তায 

 

 

গ্রাভ- াঅভনুযা 

মা:-াঅভনুযা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৯০১৮০৮১ ” ”  

২৮  মভা: াঅমতকুয 

যভান 

 

 

গ্রাভ- মযুয  

মা:- দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৯৭৭২৬০৮ ” ”  

২৯  মভা: মদরু 

াআরাভ  

  

 

 

 

গ্রাভ- বফানীুয 

মা:-াআরাভুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৯৬৫৩০৭৭ ” ”  

৩০  মভা: াঅব্দরু কাবদয   

 

 

গ্রাভ- মফগুরা 

মা:- দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪১৭৮০৩৮৬ ” ”  

৩১  াঅব্দুর ভমভন  গ্রাভ- াঅরীনগয ০১৭১৪২৭১৬৮৯ ” ”  



 

 

মা:-দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৩২  মভা: তামনভ মযজা 

 

 

গ্রাভ- নায়ানুয 

মা:- 
ূমমনাযায়নুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৪০৫৯৯৩৬ ” ”  

৩৩  মভা: কভয াঈদ্দীন  

 

 

গ্রাভ- দযময়া 

মা:- াআরাভুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৫৩২৭৯০৯ ” ”  

৩৪  মভা: াঅব্দরু ভান্নান 

 

 

গ্রাভ- 

মাল্লাডাাংগা 

মা:- ফ তরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৯৪৮২১১৮ ” ”  

৩৫  মভা: াঅকতারুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- রারাযু 

মা:-াঅরভুয 

০১৭০৪৮৪৯৭৩৮ ” ”  



 াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৩৬  মভা: যামজভুর ক 

 

 

গ্রাভ- মফযাভ 

াড়া 

মা:-মচৌডারা 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬২৪৪৮৮৩৪ ” ”  

৩৭  াজাান   

 

 

গ্রাভ- 

মিভজগত 

মা:-
এনাবয়তুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৮৫০৯০৫৭ ” ”  

৩৮  মগারাভ াযয়ায 

 

গ্রাভ- 

চাড়ারডাাংগা 

মা:- কাবয়ভুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩০৯৮১০০১ ” ”  

 

 

 



ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৩৯  ফাাআদরু ক  

 

 

গ্রাভ-

নন্দরারুয 

মা:-মচৌডারা 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৪৩১৩৫২১ গফামদ শু 

াাঁ-ভুযগী 
ারন, 

প্রাথমভক 

মচমকৎা, 
ভৎয চাল  

কৃমল 

মফলয়ক। 

০৩ ভা 

মভয়াদী 

)১৫/৭ 

/২০২০াআাং বত 

১৩/১০ 

/২০২০াআাং  
মমন্ত( 

 

৪০  নামদ াঅরী  

 

 

গ্রাভ- 

নন্দরারুয 

মা:- মচৌডারা 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৪৭২৯৪৩০ ” ”  

৪১  মভাস্তামকভ াঅরী 

 

 

গ্রাভ- 

নন্দরারুয 

মা:-মচৌডারা 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৬৮৪২৩২৯ ” ”  

৪২   গয মভা: াবর 

 

 

গ্রাভ- াঅমরনগয 

মা:- াঅমরনগয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-

০১৭৪৫০০৪২৪৪ ” ”  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৪৩  মভা: মভাতাায 

মাবন 

 

 

গ্রাভ- ুফাআর 

মা:- 
ফড়দাদাুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৩৮৩০৬৯০ ” ”  

৪৪  মভা: মভজানুয 

যভান 

 

 

গ্রাভ- 

নয়ামদয়াড়ী 

মা:- 
নয়ামদয়াড়ী 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৯৯০৬৭৪৯ ” ”  

৪৫  মভা: াঅর ভাভুন 

 

গ্রাভ- 

এনাবয়তুয 

মা:- 
এনাবয়তুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৮২১৯৫৬৯    

৪৬  াঅমযপুর াআরাভ 

  

গ্রাভ- দগূমাুয 

মা:- 
ফড়গামছা  

াঈ: মবারাা  

০১৭৪৮৩৪১২২৮ ” ”  



মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৪৭  মভা: মরার াঈমদ্দন 

 

 

গ্রাভ- মজন্না 

নগয 

মা:- 
মাল্লাডাাংগা 

াঈ: মবারাা  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৬০৫৯৩১১ ” ”  

৪৮  মভাা: াঅব্দুয 

যমদ 

 

 

গ্রাভ- নামজয 

ুয 

মা:- 
মাল্লাডাাংগা 

াঈ: মবারাা  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৬৬৩০০৭ ” ”  

৪৯ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
াঅ: াঅয়ার 

 

মতা: মভা: মগারাভ 

মভাস্তপা 

 

ভাতা : মভাা: 
মদরফাায মফগভ 

 

গ্রাভ- ামজাড়া 

মা:-
মাল্লাডাাংগা 

াঈ: মবারাা  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৮৮০৬৮৪ ” ”  



৫০  মভা: মগারাভ ভূবমদ 

 

 

গ্রাভ- ভুযীবুজা 

মা:- ভুযীবুজা 

াঈ: মবারাা  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪২২০৯২২ ” ”  

৫১  মভা: নামজফ 

য়াদদু  

 

 

গ্রাভ- কয়রায 

মদয়াড় 

মা:-
বফানীবায 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৬৯৩৭৫৯৭ ” ”  

 

 

 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম 
নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৫২ তুলায াঅবভদ 

 

 

গ্রাভ-ূফম 
মভজম াুয 

মা:- নাবচার 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৯০০৮৩৯২ গফাদী শু 

ারন 

০১ ভা মভয়াদী 

)০১/১২/২০২০াআাং 
বত ৩০/১২ 

/২০২০াআাং  মমন্ত( 

 



৫৩  ামফনা াান 

 

 

 

 

 

 

 

গ্রাভ- চাকান্দয 

মা:- াঅভনুযা 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৪৩৪১৪০০ ” ”  

৫৪  মাবর াঅভদ 

 

 

গ্রাভ-াঅবক্করুয 

মা:- 
মানাাআচন্ডী 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

 

০১৭৪০৪৫০৯৩১ ” ”  

৫৫  মভা: রা 

মফশ্বা 

 

 

গ্রাভ- চন্ডীযু 

মা:- 
ছত্রাজীতুয 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৩৩০২৫৬০ ” ”  

৫৬  মভা: ভাুদ 

াযববজ 

 

গ্রাভ- কানা  

মা:- কানা  

াঈ: মফগঞ্জ 

০১৩১৩৮৮৩৮৫০ ” ”  



 মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৫৭  মভা: যজফ াঅরী 

 

 

গ্রাভ-কানা  

মা:- কানা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৬৬৭৭৩১১ ” ”  

৫৮  মভা: যমফাঈর 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- ময়ারী 
ভাযা 

মা:- 
মাাভমজদ  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৭২৫৮২২ ” ”  

৫৯  মভাা: াঅব্দুয 

যভান 

 

 

গ্রাভ- ফামজতুয 

মা:- কানা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৭৮২১৮৩৭ ” ”  

৬০  মভাা: মাবা 
খাতুন 

 

 

গ্রাভ-ফামজতযু 

মা:- কানা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৫৩৫০৬৫১ ” ”  



৬১  মভা: াঅমতকুর 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- 

মগাারনগয 

মা:- বফনাুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৮০১৬৮৩০ ” ”  

৬২  মভাা: ামভ 

াঅরী 

 

 

গ্রাভ-চাদুয 

মা:- 
াঅজভতুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৮৯৯৮৭০২ ” ”  

৬৩  মভাা: ভুখবরুয 

যভান 

 

 

গ্রাভ- মফনগয 

মা:- চাতযা 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৭৫২৫৮৯৬ ” ”  

৬৪  মভা: নাজভুর 

াান 

 

 

 

গ্রাভ- 

মমরভাফাদ 

মা:- মফগঞ্জ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫০৩৫৬৬২৩ ” ”  

৬৫  মভা: মভযাজ গ্রাভ- চযাকা ০১৭৫৭১৭৪৩৩৮    



াঈদ্দীন 

 

 

মা:- ফাফুুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৬৬  ভাাআভুনা 
মপযবদৌী  

 

 

গ্রাভ- 

াড়মদরাভযু 

মা:- কানা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬১৮১৫৭৮২ ” ”  

৬৭  মভাা: কাাআয়ুভ 

মযজা 

 

 

গ্রাভ- াাাড়া 

মা:- াাাড়া 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৭৬৫৬২৫৫ ” ”  

৬৮  মভাা: াআভযান 

াঅরী  

 

 

গ্রাভ- মখব ারা 

মা:- মফগঞ্জ 

াঈ:মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৬৯০৬৪৫১ ” ”  

৬৯  মভা: ামনুয 

যভান 

 

 

গ্রাভ- মখব ারা 

মা:- মফগঞ্জ 

াঈ:মফগঞ্জ 

০১৭৫৪৩৪০৬৩৮ ” ”  



মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৭০  মভা: মযজাাঈর 

কমযভ 

 

 

গ্রাভ- মফমনুয 

মা:- নাবচার 

াঈ:নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৫১৯৯০৯১ ” ”  

৭১  মভাা: মভবদী 
াান 

 

 

গ্রাভ- াীফাগ 

মা:- ফ তরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৯৯৩৬৫০৮ ” ”  

৭২  মভা: াবযায়ায 

জাান 

 

 

গ্রাভ- 

টিকযাভুয 

মা:- 
টিকযাভুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯০০৭৮৬২৭ ” ”  

৭৩  মভা: ভমভনুর ক  

 

 

গ্রাভ- ফড় 

ুকুমযয়া 

মা:- নয়াবগারা 
া  

াঈ:দয 

মজরা-

০১৭৫৭৩১১৫৮ ” ”  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৭৪  মভা: াঅব্দরু 

ফাময  

 

 

গ্রাভ- চমিগ্রাভ  

মা:- দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৬৭৯৩৯৮০ ” ”  

৭৫  মভা: ফাাআদরু 

ক 

 

 

গ্রাভ- াঈত্তয 

চযাগ্রাভ 

মা:- 
নাবভাাংকযফাটি 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৩১২৪২৪৮ ” ”  

৭৬  মভাাম্মদ 

তাবযক যায়ান 

 

 

গ্রাভ- কাড়াযী 
ফায 

মা:- াআরাভুয 

াঈ:দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৮৭১২৫৯০ ,, ,,  

৭৭  াাফুমদ্দন 

 

 

গ্রাভ-ভুয 

মা:- নাবচার 

াঈ:নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫০৫২৬১৪৯    



৭৮  মভা: াঅব্দুল্লা 

 

 

গ্রাভ- চাভাগ্রাভ 

মা:- ফাযঘমযয়া 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৮৮২৮১৫৩৯২ ” ”  

 

 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৭৯  নামদভ ভাভুদ 

 

 

গ্রাভ-ফাময 

টিকযাভুয 

মা:- 
টিকযাভুয 

াঈ:দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৩১৭৬১৭৭ ” ”  

৮০  মভা: মাবর 

যানা 

 

গ্রাভ-চা ায়ডুফী 

মা:- াআরাভুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৬২১৪৩৮৭৮৯ ” ”  

৮১  মভা: াঅমযপুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- 

মগাফযাতরা 
০১৮৬৮৪২২৮৫ ” ”  



 

 

মা:- 
মগাফযাতরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৮২  মভা: 
াঅাদজু্জাভান 

ুজন  

 

 

গ্রাভ- 

মঘাড়াামখয়া 

মা:- 
যাভচন্দ্রুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৫২৩৩১৩১ ” ”  

৮৩  মগারাভ কমফয  

 

 

গ্রাভ- মানামি 

মা:- 
চযফাগডাঙা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫০৭৮৬৩০৬ ” ”  

৮৪  মভা: ভমনরুর 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- 

রক্ষীনাযায়নুয 

মা:- মফায়ামরয়া 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২১৭০২৭০১ ” ”  

৮৫  মভা: াঅর াঅমভন গ্রাভ- ০১৭০১০১৭৪৩৬ ” ”  



 

 

াঈদয়ননগয 

মা:- মচৌডারা 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৮৬  মভা: াঅযভান 

াঅরী 

 

 

গ্রাভ- ফমাড়া 

মা:- যনুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৪৭৭৯৪১৯ ” ”  

৮৭  মভা: জামকয 

াান 

 

 

গ্রাভ- 

মঘাারাড়া 

মা:- 
মগাভস্তাুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২১১৭১৭৬৯ ” ”  

৮৮  মভা: াআমখতয়ায 

াঈমদ্দন ক 

 

 

গ্রাভ- ফনব ারা 

মা:- মচৌতারা 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩১২৩৯৪৫৭ ” ”  

৮৯  মভা: রমতপুয 

যভান 

গ্রাভ- মযুয 

নতুন াড়া 
০১৭৯৪৬২৭৬২৫ ,, ,,  



 

 

মা:- 
চযমযুয  

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৯০  মভা: াঅবনায়ায 

মাবন 

 

 

গ্রাভ- াআরাভ 

ুয 

মা:- নাবচার  

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮১৮১০৮৪৭ কৃমল  

টিম কারচায 

০১ ভা মভয়াদী 

০৩/০১/২০২১ 

াআাং বত 

০২/০২/২০২১ 

াআাং মমন্ত 

 

 

 

 

 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৯১  মভাা: পযাদ 

াঅরী 

 

M 

গ্রাভ- মভঘডয 

মা:-  ভমল্লকুয 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫২১৭০৭০০ ” ”  

৯২  মভা: রুহুর গ্রাভ- ফাবজন্দ্রুয ০১৩১৮৬১৬৭০১ ” ”  



াঅমভন  

 

মা:-  ভাধফুয 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৯৩  াঅব্দুয যমভ 

 

 

গ্রাভ- নাবতায  

মা:-  াঅড়গাড়া 
া  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৭১৮৭৩৭২ ” ”  

৯৪  মভা: কাাঈায 

াঅরী  

 

 

গ্রাভ- মঢাড়বফানা 

মা:-  যানীা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৪৪৮৪৭২৫ ” ”  

৯৫  নামদভ াঅমর 

 

 

গ্রাভ- 

ামজডাাংগা 

মা:-  ধাাআনগয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৮৫০৪৩৯৬২৪ ” ”  

৯৬  মভাা: াঅভান 

াঈল্লা 

 

গ্রাভ- ফড় 

ামদনগয 

মা:-  

০১৭২২৭০৬৭৮ ” ”  



 বফানীুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

৯৭  মভা: াঅাদলু্লা 

াঅর গামরফ 

 

 

গ্রাভ- 

মতযযময়া  

মা:-  াঅজভুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৯৩০৮৩৩৬ ” ”  

৯৮  মভা: াবযায়ায 

জাান 

 

 

গ্রাভ- মদফীযু  

মা:-  ূমমযনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৪৪৬৬৬৭ ” ”  

৯৯  মভা: ভাইন াঈমদ্দন  

 

 

গ্রাভ- মদফীযু 

মা:- ূমমযনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৩৮৩৬১৫৬ ” ”  

১০০  মভা: 
নামদজু্জাভান 

 

 

গ্রাভ- দগূমাুয 

মা:-  দয 

াঈ: দয 

০১৭৬০৭৩৪৭০৯ ” ”  



মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১০১  মভা: াঅর 

মফরুনী 

 

 

গ্রাভ- 

যাভচন্দ্রুয  

মা:-  ঐ 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৯৯৪৫১৭২ কৃমল  

টিম কারচায 

মফলয়ক 

  

১০২  মভা: রুবফর 

মাবন 

 

 

গ্রাভ- চুনাখারী 

মা:-  
যাভচন্দ্রুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩১১২৮২৩২ ” ”  

 

 

 

/ নাং 

প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১০৩  মভা: ামভাঈর 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- ভাঝাড়া 

মা:-  ফ তরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৮৭৭১৭০৪ ” ”  

১০৪  মভা: মভফাহুর ক  গ্রাভ- ০১৭৪৯৮৪৪৩৯৩ ” ”  



 

 

ফাফরাবফানা 

মা:-  
কামরনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১০৫  মভা: মভবদী াান 

 

 

গ্রাভ- 

ফাফামড়য়া 

মা:-  া  

ফাকাআর 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৫৪৯৫৯১৯ ” ”  

১০৬  মভা: ুভন াঅরী 

 

 

গ্রাভ- মভাল্লান  

মা:-  
কামরনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬০২৩৮৭৯৪ ” ”  

১০৭  মভা: ফুরফুর 

াঅবভদ  

 

 

গ্রাভ- মভাল্লান  

মা:-  
কামরনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৭৭১২৩৯৬ ” ”  



১০৮  মভা: াাদাত 

মাবন 

 

গ্রাভ- মভাল্লান 

মা:-  
কামরনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮০৭১০১৩২ ” ”  

১০৯  মভা: াঅব্দযু যামভ 

 

 

গ্রাভ- াংকয 

ভামদয়া 

মা:-  চাতযা 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯২২৯১২৫৭ ” ”  

১১০  মভা: াজারার 

 

 

গ্রাভ- মঠারী 
তরা 

মা:-  মফগঞ্জ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৬৯১৭৩৫৪ ” ”  

১১১  মভা: মভরন াঅরী 

 

 

গ্রাভ-চাাঁলাুকুয  

মা:-  চাাঁদুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৬৮৪৩৫২৯ ” ”  

১১২  াঅমযপ াঅরী গ্রাভ- ০১৭৬৩১১০৪০৪ ” ”  



 

 

মফশ্বনাথুয 

মা:-  কানা ম  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১১৩  মভা: নামরুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- মফশ্ববক্ষত্র 

মা:- 
মগাভস্তাুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৮৬২৩৬০৩ ” ”  

১১৪  মভা: াঅর াঅভীন 

 

 

গ্রাভ- 

যাভচন্দ্রুয 

মা:-  
যাভচন্দ্রুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৩৫৪৭৬২৬    

 

 

 

 

 

 



ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম 
নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১১৫  মভাা: াঅব্দুর 

ফাযী 

 

গ্রাভ-মফবরুকুয 

মা:-  দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৫৮২১৪১৪৩ ” ”  

১১৬  মভা: তুমন াঅরী 

 

 

গ্রাভ- 

ফারফামড় 

মা:-  
ছত্রামজতুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৫৮১৩৯১৫ ” ”  

১১৭  মভা: াদভান 

াকীফ 

 

 

গ্রাভ- ফড় 

দাুয  

মা:-  
ফড়দাদুয 

াঈ: মগাভস্তাুয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬১৭৬৭৭৯৬ ” ”  

১১৮  মভফাহুর ক  

 

 

গ্রাভ- 

ফমরাযুয 

মা:-  ফাভুগাাঁ 

০১৭৯০৬৩৪৮১৬ ” ”  



াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১১৯  ফুরফুর াঅবম্মদ 

 

গ্রাভ- 

চযধযভযু 

মা:-  মবারাা  

াঈ: মবারাা  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০২৮০২৬৫ ”   

১২০  মভা: ডামরভ 

াঅরী 

 

গ্রাভ- 

াঅরীাাুয 

মা:-  
ফজযাব ক 

াঈ: মবারাা  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৬৭৯৩৩৪ ”   

১২১  মভা: ভদদু 

াঅবভদ  

 

 

গ্রাভ- 

চযাানুয 

মা:-  ামনুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭৩৭২১১০৩৮ ”   

১২২  মভাা: নাাআভ 

মাবন 

 

গ্রাভ- চাাঁন্দরাাআ 

মা:-  দয 

০১৭৮০০১৫৯৭৩ ”   



 াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১২৩  মতাহুয াঅবভদ 

 

 

গ্রাভ- নরডুফুযী 

মা:-  
াঅজভুয 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৩৫৯৩২৮৭ ” ”  

১২৪  মভা: ভাাফুর 

াআরাভ 

 

 

গ্রাভ- চাাঁন্দরাাআ 

মা:-  দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৫৩৭৯৯৭৪ ” ”  

১২৫  মভা: নামদ াঅরী   

  

 

গ্রাভ- 

মদয়াড়ধাাআনগয 

মা:-
মগাফযাতরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৯০৯৭১৮৬ ভৎয চাল 

মফলয়ক 

০১ ভা মভয়াদী 

)০১/০৩ 

/২০২১াআাং বত 

৩০/০৩/২০২১াআাং  
মমন্ত( 

 

১২৬  মভাা: াঅবভনা 
খাতুন  

  

গ্রাভ- 

াবফকরাবাাংগা 

মা:-যাণীাটি 

০১৭৮৯৫৮৮৫৭৫ ” ”  



 াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১২৭  মভাা: মরভা 
খাতুন 

  

 

গ্রাভ-মঢাড়বফানা   

মা:-যাণীাটি  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৫৩২৪৩৪৪ ” ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ক্র্র 

/ নাং 

প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১২৮ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
ভয পারুক  

  

গ্রাভ- 

মতযবযাময়া 

মা:-াআরাভুয 

াঈ:দয  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩১৮৬৮০৮৪৯ ” ”  

১২৯ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
নাময াঈদ্দীন   

  

 

গ্রাভ-কানা   

মা:-কানা  

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৩৪০৫০৫০ ” ”  

১৩০ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
াঅমতকুয যভান 

 

 

গ্রাভ- াঅফারুয  

মা:-নাবচার 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৩২৫৭৭৬৭ ” ”  

১৩১ প্রমক্ষণাথী: 
মভা:ামফফযু যভান 

 

গ্রাভ-

মঘাড়াামখয়া  

মা:-ফাভচন্দ্রুয 

০১৭২৭৩০১৬৯০    



 া  

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১৩২ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
াবদযু জাভান 

নয়ন 

  

 

গ্রাভ-াীফাগ  

মা:-ফ তরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২২৩১৯৮১৫ ” ”  

১৩৩ প্রমক্ষণাথী: াঅবরা 
াঅক্তায 

  

 

গ্রাভ- 

ফাাদযুগঞ্জ 

মা:-মবারাা  

াঈ:মবারাা   

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯৭৮৩৩৪৯১ ” ”  

১৩৪ প্রমক্ষণাথী: মভাা: 
পমযদা খাতুন 

 

 

গ্রাভ-ফজযাব ক  

মা:-ফজযাব ক 

াঈ: মবারাা   

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭২০৭৪৮৩৭ ” ”  

১৩৫ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
মরাকভান ামকভ 

 

 

গ্রাভ- 

নয়ারাডাগঙ্গ 

মা:-
নয়ারাডাাংগা 

০১৭৩৬৩৬৩৮৫৮ ” ”  



াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১৩৬ প্রমক্ষণাথী: াান 

ভাুদ 

  

 

গ্রাভ- ফাবয 

ভন্ডবরয ম ারা  

মা:-মদফীনগয  

াঈ: দয  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭২৪৯৮৪১৩৯ ” ”  

১৩৭ প্রমক্ষণাথী: মভাা: 
ামফনা খাতুন   

  

গ্রাভ-ফজযাব ক  

মা:-ফজযাব ক 

াঈ:মবারাা    

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১৮০৭৫৩৮৫ ” ”  

১৩৮ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
মাফ াঅরী 

  

 

গ্রাভ- নয়ানশুকা 

মা:-
নাবভাাংকযফাটী 

াঈ:দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৯৩৫৫৫৮১ ” ”  

১৩৯ প্রমক্ষণাথী: ভাুভ 

মফল্লা  

 

  

গ্রাভ-ফাময 

টিকযাভুয  

মা:-টিকযাভুয 

াঈ:দয  

০১৭২৩৪৯৪৩৭৯ ” ”  



মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১৪০ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
মাবর যানা 

 

 

গ্রাভ-মদফীনগয 

মা:-মদফীনগয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৩০৭২০৭১ ” ”  

১৪১ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
াঅরভগীয মাবন 

 

 

গ্রাভ- মকচনীদ 

মা:-ুন্দযুয  

াঈ:দয  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৩৭৭২০০৪    

১৪২ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
াঅমযপ াঈদ্দীন 

  

 

গ্রাভ- মকচনীদ   

মা:- ুন্দযুয 

াঈ:  দয 

মজরা-

০১৭৬০৭৬৭০০১ ” ”  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১৪৩ প্রমক্ষণাথী:  মভা: 
ভমনভ 

  

 

গ্রাভ- মকচনীদ 

মা:- ুা্ন্দযুয 

াঈ: দয  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০০৬৯৮১০ ” ”  

১৪৪ প্রমক্ষণাথী:  ফুজ 

কভমকায 

  

 

গ্রাভ-  কাভায 

াড়া 

মা:-চাাঁাাআ 

নফাফগঞ্জ 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৪১৫৬২৯৯ ” ”  

১৪৫ প্রমক্ষণাথী: - মভা: 
মভবদী াান 

 

 

গ্রাভ- াঅজাাআুয 

মা:- ফ তরাা  

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭০৯৪৫১৪১৩ ” ”  

১৪৬ প্রমক্ষণাথী:  মভা: 
াঅবনায়ায মাবন  

 

 

গ্রাভ- কাভায 

াড়া  

মা:- 
নাবভাাংকযফাটি 

াঈ: দয 

মজরা-

০১৭০৬১৩৮০৯১ ” ”  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

১৪৭ প্রমক্ষণাথী: ারুন 

ায যমদ 

  

 

গ্রাভ- াআমরভাযী 

মা:- াআরাভুয 

াঈ: দয  

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৪৯৫০৪০৮৩ ” ”  

১৪৮ প্রমক্ষণাথী:  মভা; 
াঅমতকুয যভান 

 

 

গ্রাভ- 

মঘাড়াামখয়া 

মা:- যাভচন্দুয 

া  

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬৫৪৮৭৩৭৩ ” ”  

১৪৯ প্রমক্ষণাথী: 
াঅয়ার াঅরী 

  

 

গ্রাভ- 

মদয়াড়ধাাআনগয 

মা:-মগাফযাতরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮৮৩০৪৬৯৮ ” ”  

১৫০ প্রমক্ষণাথী: মভাা: 
মযনা খাতুন 

 

 

গ্রাভ- নামযাফাদ 

মা:-নাবচার 

াঈ: নাবচার 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৮২৭৭৩২১ ” ”  



১৫১ প্রমক্ষণাথী: মভাা: 
তামরভা খাতুন 

  

 

গ্রাভ- খড়কব ারা 

মা:-মফগঞ্জ 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৬১৭৯১৩২৯ ” ”  

 

 

 

 

 

 

ক্র্র/ 

নাং 
প্রমক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয প্রমক্ষণ 

মকাবযম নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১৫২ প্রমক্ষণাথী: তাভান্না 
খাতুন 

  

 

গ্রাভ- মঢাড়বফানা  

মা:- যানীাটি 

াঈ: মফগঞ্জ 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৩৭৮৭৪৪০২    

১৫৩ প্রমক্ষণাথী: চয়দ 

াঅর াামযয়ায 

াঅমপ 

 

 

গ্রাভ- ভমজদ 

াড়া 

মা:- দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৮১৬৬৩৫০৬ ” ”  



১৫৪ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
াযববজ াঅরী 

  

গ্রাভ- াাতার 

মযাড 

মা:-দয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭১০৬২৭৩৮১ ” ”  

১৫৫ প্রমক্ষণাথী: তাবযক 

ভবনায়ায 

 

 

গ্রাভ- রা 

মা:-রা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৭০৪৭৯৬৩৯ ” ”  

১৫৬ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
মভযাজ াঅবভদ 

  

 

গ্রাভ- মযাাআচয 

মা:- 
টিকযাভুয 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৩০৩৫২১৮৯১ ” ”  

১৫৭ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
নাাইভ াঅরী 

  

 

 

গ্রাভ- ভাঝাড়া 

মা:- ফ তরা 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

০১৭৯০৫১২৮৮৬ ” ”  

১৫৮ প্রমক্ষণাথী: মভা: 
মভজানুয যভান 

গ্রাভ- 

যাজাযাভযু 

০১৭৮১৩৯৫৮৫৩ ” ”  



 

 

মা:- 
যাজাযাভযু 

াঈ: দয 

মজরা-
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

 

 

                                                                        

                                                                              ২৯/০৩/২০২১ 

   মভা: বযায়ায মাবন 

   মডুটি মকা-ামডম বন য (া:দা:) 

 

মুফ প্রমক্ষণ মকন্দ্র ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

 

 

 

যবু উন্নয়ন অলিদপ্তর, িোাঁপোইনবোবগঞ্জ মজোর মগোমস্তোপরু উপলজো কোযযোলয়র আওতোয় 2020-21 

অথ© বছলরর  

শুরু মথলক প্রললক্ষণ প্রোপ্ত যবু ও যবুনোরীলদর তথযাঃ 
 

ক্রলমক 

নং 

প্রললক্ষণোথীর 

নোম 

ঠিকোনো মমোবোই নম্বর 

প্রললক্ষণ 

মকোলসযর নোম 

মময়োদ মন্তবয 

1.  মভাাঃ মদরয়ায 

মাবন 

মিভ 

ব্রজনাথুয 

০১৩০০৭৯৭১৫৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



2.  মভাাঃ াঅকতারুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয ০১৭৪৪৫২৯৮৮৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

3.  মভাাঃ াআফুয 

যভান 

ব্রজনাথুয ০১৭৪০১০৭৭৩৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

4.  মভাাঃ নয়ন মিভ 

ব্রজনাথুয 

০১৭৭৭৩৭৫২১৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

5.  মভাাঃ াআভাভুর ক মফগুনফাড়ী ০১৭৪৮০৪২৪১৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

6.  মভাাঃ ভমতাঈয  ভধয ব্রজনাথুয ---- গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

7.  মভাাঃ াআভাভ মাবন াজগযা ০১৭৪৪৫০৭৭১৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

8.  মভাাঃ রুবফর াঅরী ভধয ব্রজনাথুয ০১৭৫৩৭৯৪৮৯৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

9.  মভবদী াান াজগযা ০১৭৩৯০৭৮৭৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

10.  ামরভ াঅরী াজগযা ০১৭৯২৯০৮৪৭১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

11.  মভাাঃ াঅাঃ াঅমরভ ব্রজনাথুয ০১৭৫৬৯১৩৫৭০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

12.   মভাাঃ জাাঙ্গীয 

াঅরভ 

ব্রজনাথুয ০১৭১৯৮৬৫২২২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

13.  মভাাঃ াআভদাদরু ক ব্রজনাথুয ০১৭৭৫৩৭৩৫৮৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

14.  মভাাঃ একযাভরু ক ভধয ব্রজনাথুয ০১৭৪৬৪৭৭০৫৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



15.  মভাাঃ ভপাজ্জর ক  ব্রজনাথুয ০১৭৩৫১৪৭৩৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

16.  মভাাঃ নামদ াঅরী ভধয ব্রজনাথুয ০১৭২২০৪৮০৭৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

17.  মভাাাঃ মিী খাতুন ব্রজনাথুয ০১৭১৪৮০৪৯৩৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

18.  মভাাঃ মজয়াাঈয 

যভান 

ব্রজনাথুয ০১৭১৩৭২০৯০১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

19.  মভাাঃ  মমরভ ব্রজনাথুয ০১৭৩৮৬৬২১৭৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

20.  াঅাঃ যমভ ব্রজনাথুয ০১৭৩৩৭৮৩৩৬৬ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

21.  মভাাাঃ াআবভাতাযা ব্রজনাথুয ০১৭৮৮৮১৫০৮৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

22.  মভাাাঃ াফানা মফগুনফাড়ী ০১৭৫৬৭০২০৪৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

23.  মভাাঃ ামদরুর  ব্রজনাথুয ০১৭৬৩০১৮০৯৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

24.  মভাাঃ  কাায 

াঅরী 
ব্রজনাথুয ০১৭৯০৫৭২৪২৬ গরু মভা াতাজা 

কযণ 

07  

25.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয ---- গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

26.  মভাাঃ দরুুর মাদা মফগুনফাড়ী ০১৩০৭৯৭১০৯৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

27.  মভাাঃ মযাজরু 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয ০১৭৪৫৪২৫১৯৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



28.  মভাাঃ াান াঅরী ব্রজনাথুয ০১৭২২৮৯০৮৪০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

29.  মভাাঃ াদ্দাভ াঅরী ব্রজনাথুয ০১৭৪০০৭২৩৩৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

30.  মভাাঃ   ারা 

াঈমদ্দন 

মফগুনফাড়ী ০১৭৭০৩৭৫৪২৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

31.  মভাাঃ াঅমরভ মিভ 

ব্রজনাথুয 

০১৭৬২৭৮১৭৭৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

32.  মভাাঃ ডামরভ াঅরী ভধয ব্রজনাথুয ০১৭৫৮০৭৪৪৭১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

33.  ামভ াযয়ায ব্রজনাথুয ০১৭৮৯৫৯৮৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

34.  মভাাাঃ জবুয়র যানা মফগুনফাড়ী ০১৭৪২৭৭৩৭৮৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

35.  মভাাঃ কুযফান াঅরী ব্রজনাথুয ০১৭০৬৪৯২৩১৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

36.  মভাাঃ মতায াঅমর ব্রজনাথুয ০১৭৯৬৭৬৯২৯১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

37.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয ০১৭৫১৩৬১৬২৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

38.  মভাাাঃ ভামজযন 

মনা 
ব্রজনাথুয ০১৭২৫০৮৬৩৪৪ গরু মভা াতাজা 

কযণ 

07  

39.  মভাাঃ দরুুর মাদা মফগুনফাড়ী ০১৩১৫৯১২৮৪৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

40.  মভাাঃ নুরুর াআরাভ যাভুয চয  ০১৭৩৯৯০১২৬৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



41.  মভাাঃ মগারাভ 

পারুক 

ভধয ব্রজনাথুয ০১৭২৮৪০৪৩৫৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

42.  মভাাাঃ মরম ব্রজনাথুয ০১৭৬৭২৫৪৫৬০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

43.  মভাাঃ মভাস্তপা 
কাভার 

মফগুনফাড়ী ০১৭২২৪৫৬৩৪৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

44.  মভাাঃ তমযকুর 

াআরাভ 

ব্রজনাথুয ০১৩১০৫২২৫৪৪ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

45.  মভাাাঃ রৎপুবনা মফগুনফাড়ী ০১৭৫৩১২৬০৫৯ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

46.  মভাাঃ হুাাআর াঅরী ব্রজনাথুয ০১৭৬৩১০৪২৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

47.  মভাাঃ  রুহুর াঅমভন ব্রজনাথুয ০১৭৫১৩৪৭৭৮৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

48.  মভাাাঃ মবনয়াযা 
খাতুন 

ব্রজনাথুয ০১৭৭৩৭১৩৭৫৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

49.  মভাাঃ মমরভ মযজা ব্রজনাথুয ০১৭৬৮৯২৭৫৯৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

50.  মভাাঃ াআকফার 

মাবন 

মফগুনফাড়ী ০১৭৩১৬৫৮৪৬৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

51.  মভাাাঃ ফমফতা 
মফগভ 

কৃষ্ণচন্দ্রুয ০১৭৫৪৪১২৭৪১ গাবীরন 07  

52.  মভাাাঃ ামদা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা -- গাবীরন 07  

53.  মভাাাঃ ামফকুন 

নাায 

কাঞ্চনতরা ০১৭৫০৪৪৭২২৯ গাবীরন 07  



54.  মভাাাঃ মাঈরী 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ০১৭৩১৫৭৫০৭৫ গাবীরন 07  

55.  মভাাাঃ নামদা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ০১৩০৮৭৬৩৭০৪ গাবীরন 07  

56.  মভাাাঃ ভানুযা  
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ০১৭৩৫৮৫১৭৮৫ গাবীরন 07  

57.  মভাাাঃ াআয়াকমভন 

খাতুন 

কাঞ্চনতরা ০১৭৫৬৯৬২৬৬৭ গাবীরন 07  

58.  মভাাাঃ  মযামজনা কাঞ্চনতরা ০১৭৪২১৮৬৫২৩ গাবীরন 07  

59.  মভাাাঃ পামজরা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ০১৭৩৩১২৭০৪৮ গাবীরন 07  

60.  মভাাাঃ ভারা খাতুন কাঞ্চনতরা ০১৭২৩৭৩১৪৯২ গাবীরন 07  

61.  মভাাাঃ াঅবয়া  
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ০১৩১১৭৪৬৬৪১ গাবীরন 07  

62.  মভাাাঃ মমযন 

াঅকতায 

কাঞ্চনতরা ০১৭৯৬৪৬৯৫৪০ গাবীরন 07  

63.  মভাাাঃ াঅমিয়া 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ০১৭৫০৫০৫৬৬৯ গাবীরন 07  

64.  মভাাাঃ ুাআটি কাঞ্চনতরা ০১৭১৭৯০৬৩৮১ গাবীরন 07  

65.  মভাাাঃ াবয়যা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ০১৭৫৯৩৭৩০১৫ গাবীরন 07  

66.  মভাাাঃ নামযন কাঞ্চনতরা ০১৭৮৮০২৩৪৩৩ গাবীরন 07  

67.  মভাাাঃ মফজরী 
মফগভ 

মদৌরতুয ০১৭৪২৮২০৩০২ গাবীরন 07  

68.  মভাাাঃ যমভা কাঞ্চনতরা ০১৭৪১৭৮৫২৬১ গাবীরন 07  



মফগভ 

69.  মভাাাঃ মভা মফগভ মফযাভাড়া ০১৭৩৫৮৫১৬০১ গাবীরন 07  

70.  াঈবম্ম  ারভা কাঞ্চনতরা ০১৭২৭১৪৬২৫১ গাবীরন 07  

71.  মভাাাঃ াুুবভযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ০১৭৮০৭৬৯১৪৯ গাবীরন 07  

72.  মভাাাঃ জয়নফা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ০১৫১৮৩২৯২৬৩ গাবীরন 07  

73.  মভাাাঃ যাভমর কাঞ্চনতরা ০১৭৪৫১৩৪৮০৩ গাবীরন 07  

74.  মভাাাঃ ারভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ০১৭০৯৮৩৭৫৪১ গাবীরন 07  

75.  মভাাাঃ যাবরা কাঞ্চনতরা ০১৭০৯২৭৫৩৪৯ গাবীরন 07  

76.   াবয়ভা খাতুন ভকযভুয ০১৭৭৬৫৬০০৭৫ মরাাআ 07  

77.  মভাাাঃ ঝযনা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৬৫৯৫৮৭৯৩ মরাাআ 07  

78.  মভাাাঃ মতাযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৩১০৬৭৪৩০২ মরাাআ 07  

79.  মভাাাঃ াঅমরভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭২২২৬৭৬০৫ মরাাআ 07  

80.  মভাাাঃ যমভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৮৫৫০১৫৫৭ মরাাআ 07  

81.  মভাাাঃ ভনুুয়াযা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ২ ০১৭৪৮৩৪০৩৭৯ মরাাআ 07  

82.  মভাাাঃ ছারভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭০৬৬৪৬৯৬৮ মরাাআ 07  



83.  মভাাাঃ াবয়যা কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৬৫৭১৯৬২৯ মরাাআ 07  

84.  মভাাাঃ মামনয়া 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৪৬১৪১৪২০ মরাাআ 07  

85.  মভাাঃ ম খাতুন কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৬৭৪৮৫০৮৩ মরাাআ 07  

86.  মভাাাঃ জামভনা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৬৩০১৮০৭২ মরাাআ 07  

87.  মভাাাঃ জান্নাতুন 

মপযবদৌ 

কাঞ্চনতরা ২  ০১৭৫৪২০১০৩৭ মরাাআ 07  

88.  মভাাাঃ ামকনা 
মফগভ 

মছা  ফবঙ্গশ্বযুয ---- মরাাআ 07  

89.  মভাাাঃ াইভা 
াঅখতায 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৬৭৪০৮২৩২ মরাাআ 07  

90.  মভাাাঃ নামযন 

াঅখতায 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭০৯২৭৫৩৪৯ মরাাআ 07  

91.  মভাাাঃ তামরভা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৫১০৩২০৮৯ মরাাআ 07  

92.  মভাাাঃ াঅমজম না 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৮৭৫৩৭৭৮৯ মরাাআ 07  

93.  মভাাাঃ মভা মফগভ কাঞ্চনতরা ১   ০১৭০৯৪২০৬৭৬ মরাাআ 07  

94.  শ্রীাঃ ম দা কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৪৮৭৭১৪৯৪ মরাাআ 07  

95.  শ্রীভমত ামনভা 
ফভমন 

পুরফাগান ০১৭৩৭৩৪৭৪৩৬ মরাাআ 07  

96.  মভাাাঃ ছমফ খাতুন কাঞ্চনতরা ১   ০১৭২৪৩৪০৪৬৯ মরাাআ 07  

97.  মভাাাঃ াঅবয়া  কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৪৭৭৭৬১৪১ মরাাআ 07  



98.  মভাাাঃ ামভদা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ২ ০১৭৪০৮৮০১২২ মরাাআ 07  

99.  মভাাাঃ মফমফ কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৮৬৯৪৮১৬৪ মরাাআ 07  

100.  মভাাাঃ াঅযমজনা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৪২৮২০০৩৩ মরাাআ 07  

101.  মভাাঃ াঅমজজযু 

যভান 

াফমতীযু মগাছ 

ুকুয 

০১৭৩৮০৬৮৭৯৭ ভৎল চাল 07  

102.  নাজভুর ক াফমতীযু মগাছ 

ুকুয 

০১৭৭০২১৩৮৩৩ ভৎল চাল 07  

103.   মভাাঃ ামরভ মযজা াফমতীযু া  

মখারা 
০১৭৩৬৫৩০৪০৬ ভৎল চাল 07  

104.  াঅরপাজ াঅবভদ াফমতীযু 

াঅড্ডা 
০১৭২৯৬২৬০২৮ ভৎল চাল 07  

105.  ামফফুল্লা মযুয ০১৭৬৮৮৫৫৯১৮ ভৎল চাল 07  

106.  মভাাঃ নয়ন যকায যাাআবাগ্রাভ ০১৭৬৩১৮৭৩২৫ ভৎল চাল 07  

107.  মভাাঃ াঅফু ুমপয়ান াফমতীযু  ০১৭৫৯০২৩৬৭০ ভৎল চাল 07  

108.  মভাাঃ জারার াঈমদ্দন দাবয়ভুয ০১৭৪৩৬৬০১৩৫ ভৎল চাল 07  

109.  মভাাঃ মভবদী াান মযুয ০১৭৮৪৯৫১৪৩৮ ভৎল চাল 07  

110.  মভাাঃ াআভাভ মাবন মযুয ০১৭৬৪৭৩৫৩০২ ভৎল চাল 07  

111.  মভাাঃ মভবদী াান াফমতীযু ০১৭৮৬৭৬৪৭৬৯ ভৎল চাল 07  

112.  মভাাঃ নামদ াঅক্তায াফমতীযু 

াঅড্ডা 
০১৭৯৬৮৭৯১৯৯ ভৎল চাল 07  

113.  মভাাঃ ুজন াঅরী  াফমতীযু  ০১৭২১২৬৯১৭৬ ভৎল চাল 07  

114.  মভাাঃ াঅযাপুর মগামনাথুয ০১৭১৭৪৮১৩৮৬ ভৎল চাল 07  



115.  মভাাঃ াঅযাপুর 

াআরাভ 

মগামনাথুয ০১৭৫৩৮৩৯৯৮৮ ভৎল চাল 07  

116.  মাফুর মাদা মগামনাথুয ০১৭৯৯৩৮৪৫১০ ভৎল চাল 07  

117.  মভাাঃ দাগয মগামনাথুয ০১৭৩৫১৭০২৭৫ ভৎল চাল 07  

118.  মভাাঃ ভাুদ যানা মগামনাথুয ০১৭৬৮৮১৬৯৯১ ভৎল চাল 07  

119.  মভাাঃ মপবযাজ 

াঅরভ 

মগামনাথুয ০১৭৪৫০০৪৬০১ ভৎল চাল 07  

120.  মভাাঃ াঅক্তারুর মগামনাথুয ০১৭৭২৪০১৬২১ ভৎল চাল 07  

121.  মভাাঃ এযাভুর ক মগামনাথুয ০১৭৪৯৩০০৫৯৫ ভৎল চাল 07  

122.  মভাাঃ দরুুর মাদা মগামনাথুয ০১৭২১১০১৮৭২ ভৎল চাল 07  

123.  মভাাঃ াঅান 

াফীফ 

মগামনাথুয ০১৭৩৭৪৯৬৭৬৮ ভৎল চাল 07  

124.  মভাাঃ াঅর ভাভুন মগামনাথুয ০১৭৮৮৯৭৯৭৯৫ ভৎল চাল 07  

125.   মভাাঃ মভঠন মযজা াফমতীযু ০১৭৫১৮১৪৪০৭ ভৎল চাল 07  

126.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৩৭৮৬৮০৬৫ ভৎল চাল 07  

127.  মভাাাঃ মযন মযজা াফমতীযু 

া বখারা 
০১৭৪২৮১৮৩০৩ ভৎল চাল 07  

128.  মভাাঃ 
াঅনারুজ্জাভান 

াফমতীযু 

াঅড্ডা 
০১৭৪৫২৫৭৬৪০ ভৎল চাল 07  

129.  মভাাঃ াঅাঃ ফাবতন মমামগফাড়ী ০১৭২৩২৪৭২৮৩ ভৎল চাল 07  

130.  মভাাঃ জনী ফাফ ু ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৭৩৫২৪৭৯৯ ভৎল চাল 07  

131.  মভাাাঃ মযন াঅরী ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৩৫৩৫৯৬৯১ ভৎল চাল 07  



132.  মভাাঃ াঅরভগীয 

কমফয 

ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৬১৪৫৬৯৫১ ভৎল চাল 07  

133.  মভাাঃ ামভভ মযজা ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৫৫১৮১১৪৩ ভৎল চাল 07  

134.  মভাাঃ মভরন াঅরী ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৫০৭৫৭৯৯৬ ভৎল চাল 07  

135.  মভাৎ মযাকনুয 

জাভান 

ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৪৯৩৬৪৭২৬ ভৎল চাল 07  

136.  মভাাঃ ামর াআরাভ াফমতীযু ০১৭১৩৭৪৮২৩০ ভৎল চাল 07  

137.  শ্রী মভরন াদা ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭২৩৯৮২৭৮৮ ভৎল চাল 07  

138.  মভাাঃ ারভান া ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৫০৩৭৮৫৮৫ ভৎল চাল 07  

139.  মভাাঃ যববজ াঅরী ফাাআরকাাড়া ০১৭৫৩৪৯০৭৯১ ভৎল চাল 07  

140.  মভাাঃ াঅবনায়ায 

মাবন 

ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৭০৭৩৩২৯১ ভৎল চাল 07  

141.  মভাাঃ াঅকা াঅরী দাবয়ভুয ০১৭৭৬৫২০২৩১ ভৎল চাল 07  

142.  মভাাঃ কাভার াঈমদ্দন চাাঁদুয ০১৭৩৮৯৪৩০৪০ ভৎল চাল 07  

143.  মভাাঃ  ু র যানা াফমতীযু 

পু নগয 

০১৭৪৪৩০৮৬২৫ ভৎল চাল 07  

144.  মভাাঃ যামজফ 

মাবন 

মযার ০১৭৯৭৯৫৪১৬১ ভৎল চাল 07  

145.  মভাাঃ াগয াআরাভ াফমতীযু 

া বখারা 
০১৭৫৩০২৫৮৮৮ ভৎল চাল 07  

146.  মভাাাঃ নাজভুর ক  ূফম ব্রাক্ষনগ্রাভ ০১৭৪৪৮৪৬০৪৮ ভৎল চাল 07  

147.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

বা খখয ০১৮৪৬১৭৫৬২১ ভৎল চাল 07  

148.  মভাাঃ যাবদ বা খখয ০১৭৮৯১১৮১৯৪ ভৎল চাল 07  



যকায 

149.  মভাাঃ পজবর যাব্বী গড়ফাগী ০১৩০৩৯৫৩১৮৮ ভৎল চাল 07  

150.  মভাাঃ াআাঈুপ াঅরী মগামনাথুয ০১৭৮৬৯৩৯৮৩১ ভৎল চাল 07  

151.  মভাছাাঃ মযতা 
খাতুন 

ফাফুুয ০১৭৯৩৮৯০০৯৯ মরাাআ 07  

152.  ছমফ যানী মছা  ফবঙ্গশ্বযুয ০১৭৭৫৯১২৮৩৩ মরাাআ 07  

153.  মভাাাঃ াবনায়াযা 
মফগভ 

কারুুয ০১৩১১৬৯২১৭৩ মরাাআ 07  

154.  মভাাঃ ভাপুজযু 

যভান 

াঈদয়নগয ০১৭০১০৫২৫৬০ মরাাআ 07  

155.  মভাাাঃ মভৌুভী 
মফগভ 

কারুুয ০১৭৮৬২০৫৬৮৯ মরাাআ 07  

156.  মভাাাঃ াঅাভুনী 
খাতুন 

কারুুয ০১৩০১১০১৭২০ মরাাআ 07  

157.  মভাাাঃ নাজভা 
মফগভ 

কারুুয ০১৭৯৬৯৩১১৬৬ মরাাআ 07  

158.  মভাাাঃ মযভা খাতুন কারুুয ০১৭৭০৯২৬২৯৬ মরাাআ 07  

159.  মভাাাঃ রুতানা 
খাতুন 

কারুুয ০১৭১৭৮৪৫০২৪ মরাাআ 07  

160.  মভাাাঃ াঅভা 
খাতুন 

কারুুয --- মরাাআ 07  

161.  মভাাাঃ জবুরখা 
খাতুন 

কারুুয ০১৮৬৭৩১১৫৭৭ মরাাআ 07  

162.  মপবযাজা াঅবম্মদ কারুুয ০১৭৭৪০১৬০৮০ মরাাআ 07  



163.  াঅমযপা াঅখতায কারুুয ০১৭৭০১৭৩৫০৯ মরাাআ 07  

164.  মভাাাঃ ামরভা 
খাতুন 

কারুুয ০১৭৭০১৭২৯৪১ মরাাআ 07  

165.  মভাাাঃ পুমন মফগভ কারুুয ০১৭৬২৭৮১৭০০ মরাাআ 07  

166.  মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

কারুুয ০১৭৬০৮৫১৫৭২ মরাাআ 07  

167.  মভাাাঃ মমযন 

খাতুন 

কারুুয ০১৩০৯৪২৯৮৫৫ মরাাআ 07  

168.  মভাাাঃ যামদা 
খাতুন 

কারুুয ০১৭০৯৪২০৬৮১ মরাাআ 07  

169.  মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

কারুুয ০১৭১০১০৭৫২১ মরাাআ 07  

170.  মভাাাঃ ভঞু্জয়ুাযা 
খাতুন 

কারুুয ০১৭১৯৯০৩৫৭১ মরাাআ 07  

171.  মভাাাঃ নামগম 

মফগভ  

কারুুয ০১৭৪০৬৩২২১০ মরাাআ 07  

172.  মভাাাঃ খামতজা 
খাতুন 

কারুুয ০১৭৩৭৬৬৩৬৩৯ মরাাআ 07  

173.  মভাাাঃ ানাজ 

াযবীন 

কারুুয ০১৭৪০৯৫৪৮৩৩ মরাাআ 07  

174.  মভাাাঃ াঅাংগুযা 
মফগভ 

কারুুয ০১৭০৭৩৬২৩০২ মরাাআ 07  

175.  মভাাাঃ যুবী 
াঅক্তায 

কারুুয ০১৭৫৮৩৪৯৩০৪ মরাাআ 07  

176.  মভাাাঃ 
াঅযাপুন্নাায 

পমকয াড়া  গাবী ারন 07  



মভতু 

177.  মভাাঃ রুবফর মাগরা -- গাবী ারন 07  

178.  মভাাাঃ ানাাঈল্লা করাাআমদয়াড় -- গাবী ারন 07  

179.  মভাাঃ গুরজায 

মাবন 

মখাারাড়া ২ ০১৭৮৮০৫১০১ গাবী ারন 07  

180.   মভাাঃ ভমনরুর 

াআরাভ 

পমকয াড়া -- গাবী ারন 07  

181.  মভাাঃ মদরু 

াআরাভ 

পমকয াড়া ০১৭৫৬৯২৭৪০৬ গাবী ারন 07  

182.  মভাাঃ খাবরদ 

মভাাযযপ 

মখাারাড়া ১ ০১৯২০৬১৬১৬৩ গাবী ারন 07  

183.  মভাাঃ কাভরুর 

াান 

মখাারাড়া ১ ০১৭২৪৩৩৬৮৬৬ গাবী ারন 07  

184.  মভাাাঃ াঅাঃ যমভ মখাারাড়া ১ ০১৭৪৪৯৩৪৫৯৯ গাবী ারন 07  

185.  াঅাদ াঅমজজ মখাারাড়া ১ ০১৭৪১৬২৩৩৩৪ গাবী ারন 07  

186.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

মখাারাড়া ১ ০১৭০৬৩৭৭৮৪১ গাবী ারন 07  

187.  মভাাাঃ াঅমযপুর 

াআরাভ 

মখাারাড়া ১ ০১৭৫০৭৮৮০২৭ গাবী ারন 07  

188.  ভাপরুা খাতুন মখাারাড়া ২ ০১৭২১৫৯০১২৪ গাবী ারন 07  

189.  মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ 

মনভতরা -- গাবী ারন 07  

190.  ভারুপ াঅবভদ ফাজায াড়া ০১৭২১৭২৯৫৮৩ গাবী ারন 07  

191.  মভাাাঃ ামফনা মখাারাড়া ১ -- গাবী ারন 07  



খাতুন 

192.  শুকচান মাগরা -- গাবী ারন 07  

193.  াঅফু াাইদ ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

194.  মভাাঃ াঅমজজরু 

যভান 

মনভতরা -- গাবী ারন 07  

195.  মভাাঃ যাবর  ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

196.  মভাাঃ রা াঈমদ্দন ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

197.  পমযদা যমবন যভতাড়া -- গাবী ারন 07  

198.  াঅজমভযা মফগভ ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

199.  মভাাঃ ভমনরুর 

াআরাভ 

ফাজায াড়া -- গাবী ারন 07  

200.  মভাাঃ দমফয াঅরী মাগরা -- গাবী ারন 07  

201.  মভাাঃ ামকর  হুজযাুয 

প্রাদুয 

০১৭৬৭৪৮৯০৮৭ গাবী ারন 07  

202.  মভাাঃ মযন াঅরী ামবভানযুয ০১৭০৪৩৩০৯৩০ গাবী ারন 07  

203.  মভাাঃ নাময াঅরী মদামলভমন ০১৭৬৭০৫৭১৪৮ গাবী ারন 07  

204.  মভাাঃ ভমদরু 

াআরাভ 

রক্ষীনাযায়নুয ০১৭৩৭১৫২১৪৯ গাবী ারন 07  

205.  মভাাঃ মাবর াঅরী ামবভানযুয ০১৭১০৯৫৫৯৭৫ গাবী ারন 07  

206.  মভাাঃ যামজফ াঅরী ঘা নগয 

মফায়মরয়া 
০১৭৫১২৬৮১৫০ গাবী ারন 07  

207.  মভাাঃ নাজভরু 

মাবন 

নমফমন্দনগয ০১৭৫১৬৫৬৮১৭ গাবী ারন 07  



208.  মভাাঃ াঅাঃ কমযভ নমফমন্দনগয ০১৭১৭৩০৪৭০৬ গাবী ারন 07  

209.  মভাাঃ াঅাঃ ফাময নমফমন্দনগয ০১৭৯৪৩৫৬২১৫ গাবী ারন 07  

210.  মভাাঃ ভাপুজযু 

যভান 

ামবভানযুয ০১৭৭৯২৬৬৪৮৫ গাবী ারন 07  

211.  মভাাঃ মাফ াঅরী ামবভানযুয ০১৭৮৮৯১১৮৬১ গাবী ারন 07  

212.  মভাাঃ াঈভয পারুক ামবভানযুয ০১৭৮২৯৮৯৬৮৬ গাবী ারন 07  

213.  ভাুভ ামবভানযুয ০১৭৬৫০২৫৭৭০ গাবী ারন 07  

214.  মভাাঃ ামভভ মযজা নমফমন্দনগয ০১৭২৭০২৬১০২ গাবী ারন 07  

215.  মভাাঃ াযববজ 

াঅরী 
ামবভানযুয ০১৩০৩২৬৯৯৩২ গাবী ারন 07  

216.  মভাাঃ কাাআুর 

াআরাভ 

হুজযাুয  ০১৭৫৩৬২২৮০৫ গাবী ারন 07  

217.  রা াঅরী 
(রানু)  

নমফমন্দনগয ০১৭৩৯৯২৪৯৭৮ গাবী ারন 07  

218.  মভাাঃ াভাদ নমফমন্দনগয ০১৭২২২৬১৫৭৫ গাবী ারন 07  

219.  মভাাঃ াআভাাআর 

মাবন 

হুজযাুয  ০১৭৩৮৬৬৩১০২ গাবী ারন 07  

220.  মভাাঃ ুভন মযজা নমফমন্দনগয ০১৭৫৫১২০২৭২ গাবী ারন 07  

221.  মভাাঃ নামজভ 

াঅবম্মদ 

নমফমন্দনগয ০১৭৪৩৩২৬০৭৩ গাবী ারন 07  

222.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

নমফমন্দনগয ০১৭৯১০০৮৯৫৮ গাবী ারন 07  

223.  াঅম্মদ মাবন াঅরীনগয -- গাবী ারন 07  

224.  ভভতা খাতুন মাবান নগয -- গাবী ারন 07  



225.  ামকফা মফগভ াআরাভ নগয -- গাবী ারন 07  

226.  যাাআানুর াআরাভ কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৯২৭৪৭২০৮ গাবী ারন 07  

227.  ফাাআরুর াআরাভ কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৩৬০৭১৫৩১ গাবী ারন 07  

228.  মভাাঃ মতারুর 

াআরাভ 

রক্ষী 
নাযায়নযু   

০১৭৮০৬৫৭৮৮৮ গাবী ারন 07  

229.  মভাাঃ মযজাাঈর 

কমযভ 

কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৫৮০৪৮৪৪৯ গাবী ারন 07  

230.  মভাাাঃ মকামনুয 

খাতুন 

কাঞ্চনতরা ২  -- গাবী ারন 07  

231.  মভাাঃ জামদ াান কাঞ্চনতরা ১ -- গাবী ারন 07  

232.  মভাাঃ ফুজ কাঞ্চনতরা ২   ০১৩০৯৪৬৯৯৭৪ গাবী ারন 07  

233.  মভাাঃ রুহুর াঅমভন কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৫৪৪৭৩৪৫৯ গাবী ারন 07  

234.  মভাাঃ াঅব্দুর কমযভ কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৩৮২০৬৯৬১ গাবী ারন 07  

235.  মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ 

কাঞ্চনতরা ১   -- গাবী ারন 07  

236.  পামযকুর াআরাভ কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৪০১০৮০১১ গাবী ারন 07  

237.  মভাাঃ মভনাজরু  

াঅরী 
কাঞ্চনতরা ২  -- গাবী ারন 07  

238.  মভাাঃ নামদ াান কাঞ্চনতরা ২ ০১৭৬১৭১৩৫৬৩ গাবী ারন 07  

239.  মভাাাঃ াবফযা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ২ -- গাবী ারন 07  

240.  মভাাাঃ মজাহুযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ২ -- গাবী ারন 07  

241.  মভাাঃ াঅমক াঅরী কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৩৭১৬৭০১২ গাবী ারন 07  



242.  মভাাঃ ারানু াঅরী কাঞ্চনতরা ২   -- গাবী ারন 07  

243.  মভাাঃ রুবফর াঅরী াঅদম গ্রাভ   ০১৭৪৯০১৯৩৫৯ গাবী ারন 07  

244.  মভাাঃ ামভাঈর 

াআরাভ 

চফযতরা   -- গাবী ারন 07  

245.  মভাাাঃ ামদা পুরফাগান -- গাবী ারন 07  

246.  মভাাাঃ জান্নাতুন 

মনা 
কাঞ্চনতরা ২   -- গাবী ারন 07  

247.  মভাাঃ াঅাঃ াভাদ কাঞ্চনতরা ২  ০১৭৪৪২৭৯৮১০ গাবী ারন 07  

248.  জয়নার াঅবফদীন কাঞ্চনতরা ২ -- গাবী ারন 07  

249.  ভাুদ যানা রক্ষীনাযায়নুয  

(চফযতরা  )  

-- গাবী ারন 07  

250.  মভাাঃ রুৎপয 

যভান 

কাঞ্চনতরা ১   -- গাবী ারন 07  

251.  মভাাাঃ ভমযয়ভ 

খাতুন 

ুযাতন ফাজায ০১৭৪৩৫০৭০৯২ গাবী রন 07  

252.  মভাাাঃ নামজযা 
খাতুন 

মতঘমযয়া -- গাবী রন 07  

253.  মভাাঃ াঅাঃ যভান াঈদয়নগয   ০১৭৩৮০৬৯৭৪৭ গাবী রন 07  

254.  মভাাাঃ জবুরখা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৫৯৫৮৯৮২৮ গাবী রন 07  

255.  মভাাাঃ াঅমযপা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   -- গাবী রন 07  

256.  মভাাাঃ যীনা খাতুন কাঞ্চনতরা    ০১৭৫৮০৪৭৪৬৫ গাবী রন 07  

257.  মভাাাঃ মরতুনবজযা কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৯২৪৬০২৭৫ গাবী রন 07  



মফগভ 

258.  মভাাাঃ ামন্ 

খাতুন 

াঅরীনগয -- গাবী রন 07  

259.  মভাাাঃ ুাআটি 

(ময়া)  

কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৭৩৬৫৩৮৯৫ গাবী রন 07  

260.  মভাাাঃ াফনুয 

খাতুন 

কাঞ্চনতরা    ০১৩১১৬৭০৩১৪ গাবী রন 07  

261.  মভাাাঃ 
াভুন্নাায 

মগৌমযযু ০১৭৭৬৯৪৬৬৭৫ গাবী রন 07  

262.  মভাাাঃ খামতজা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৯৬৩০৫৩২৩ গাবী রন 07  

263.  মভাাাঃ াবয়ভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা  -- গাবী রন 07  

264.  রুমফ খাতুন  কাঞ্চনতরা ১ ০১৭৫৮৬৩৩৭১৫ গাবী রন 07  

265.  মভাাাঃ মযাবকয়া 
খাতুন 

মফমফলন -- গাবী রন 07  

266.  মভাাাঃ াফীফা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১ ০১৭১৭৬৪৫৫৪৩ গাবী রন 07  

267.  মভাাাঃ মমরনা কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৮০৫৫৭৬৮৪ গাবী রন 07  

268.  মভাাাঃ ভাুদা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৫৯৩৬৩৩০১ গাবী রন 07  

269.  মভাাাঃ পাবভা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৮৫৮০২৪১৭৪ গাবী রন 07  

270.  মভাাাঃ মপবযাজা 
মফগভ 

কাঞ্চনতরা ২   ০১৭৯৭২০৫৮৩২ গাবী রন 07  



271.  মভাাাঃ মতাহুযা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৭২১৬৬৪৯১৬ গাবী রন 07  

272.  মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

রক্ষীনাযায়ন 

ুয   

-- গাবী রন 07  

273.  মভাাাঃ মমর মফগভ কাঞ্চনতরা ১   ০১৭৩৯২৭৮৮৪৩ গাবী রন 07  

274.  মভাাাঃ যানী খাতুন মফযাভাড়া ০১৭৪৯৯০০৭৮৭ গাবী রন 07  

275.  মভাাাঃ রামজনা 
খাতুন 

কাঞ্চনতরা ১   ০১৩০৮৯৩২৬৮১ গাবী রন 07  

276.  মভাাঃ কমফয মাবন মতঘমযয়া ০১৭৩৬১৮৭০৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

277.  শ্রীাঃ ফা চন্দ্র ীর চাড়ার ডাঙ্গা ০১৭৩৮৬০০০৪৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

278.  মভাাঃ জাাঙ্গীয 

াঅরভ 

মতঘমযয়া ০১৭৬১৩২১৮৭২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

279.  মভাাঃ াান পুরফাড়ী ০১৭৮৩৯১৩৫৭১ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

280.  মদবরায়ায মাবন শ্রীকান্দয ০১৭৯৬০৩৫২৯৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

281.  মভাাঃ মভাপাজ্জর ক মছা  দাদুয ০১৭৫১৫২১৬৫২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

282.  মভাাাঃ মপৌমজয়া 
খাতুন 

মতঘমযয়া ০১৭৩৬১৮৭১০৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

283.  যমফাঈর াআরাভ মফরডাঙ্গা ০১৭৮১৪৬৭১৫০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

284.  মভাাঃ াঅনারুর মদাখরা ডাঙ্গা ০১৭৫০৪১৬৭৪৮ গরু মভা াতাজা 07  



াআরাভ কযণ 

285.  শ্রীাঃ মভঠন াঈযা মফগুয ০১৭৫৪৩৪৫৪৩৮ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

286.  মভাাঃ াঅফুজায 

মগপাযী 
চাাঁড়ার ডাঙ্গা ০১৭৫৩৫৫৯২৫৩ গরু মভা াতাজা 

কযণ 

07  

287.  মভাাঃ ভমদরু 

াআরাভ 

মতঘমযয়া ০১৭৭২৮২২২০৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

288.  শ্রীাঃ ুজন যায় শ্রীকান্দয --- গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

289.  মভাাঃ জবুয়র রাবয়ক মনভাআর ০১৭৭০৬৫২৬০৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

290.  মভনাজরু াআরাভ মতঘমযয়া ০১৭৭৩৬৮২৩৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

291.  শ্রীাঃ মভান্ত দা মফগুয ০১৭৯২৮০৯৮৪২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

292.  মভাাঃ াযববজ ব্রাক্ষন গ্রাভ ০১৭৯৪৭৪৫৫৮৫ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

293.  মভাাঃ ফাাআদরু ক মফরডাঙ্গা ০১৭৪২৬৬৪১৪৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

294.  মভাাঃ নাদ াঅরী মফরডাঙ্গা ০১৭৪৪৭৬০৩৫৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

295.  মভাাঃ াঅরামভন মরফুডাঙ্গা ০১৭৫০৬৩৯৮৩৭ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

296.  মভাাঃ াঅাঃ কমযভ শ্রীকান্দয ০১৭৭৩৩৬৭৮৮০ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  



297.  মভাাঃ মখাকন কাবয়ভুয ০১৭৮৩০০৯৪৪৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

298.  াীভ মযজা মতঘমযয়া ০১৭২৮৭৫৫৮৯২ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

299.  মভাাাঃ নযুজাান 

খাতুন 

নয়ামদয়াড়ী ০১৭৬৫৮৪৯০৬৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

300.  মভাাাঃ মুপয়া 
খাতুন 

মদাখরাডাঙ্গা ০১৭৩৬৬৭৭৬৯৩ গরু মভা াতাজা 
কযণ 

07  

301.  াঅব্দুয যামকফ াআরাভনগয ০১৭৪০৩৮২৪০৪ গাবী ারন 07  

302.  মভাাঃ নামদভ শ্রীকান্দয --- গাবী ারন 07  

303.  মভাাঃ নাজভরু 

কমফয 

াআরাভনগয ০১৯১৩২৮৫৭৯৬ গাবী ারন 07  

304.  মভাাাঃ মযভা মফগভ লাড়ফুরুজ -- গাবী ারন 07  

305.  মভাাাঃ রুতানা 
মফগভ 

াজগযা -- গাবী ারন 07  

306.  মভাাঃ ফময াঅরী দাড়ীাতা -- গাবী ারন 07  

307.  মভাাাঃ মজাফাাআদা 
মফগভ 

াআরাভুয -- গাবী ারন 07  

308.  মভাাাঃ ভভতা 
খাতুন 

মাফাান নগয ০১৯১৩২৮৫৭৯৬ গাবী ারন 07  

309.   মভাাঃ াঅনজারুর 

াআরাভ 

চকুস্তভ -- গাবী ারন 07  

310.  মভাাঃ নামরুর 

াআরাভ 

চকুস্তভ ০১৭৩৮৯৯৬৪৩৪ গাবী ারন 07  

311.  মভাাঃ পযাদ াঅরী চকুস্তভ -- গাবী ারন 07  



312.  মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

যাাআবাগ্রাভ -- গাবী ারন 07  

313.  মভাাাঃ মাঈরী 
মফগভ 

মফগুন ফাড়ী -- গাবী ারন 07  

314.  মভাাঃ ফাফরু াঅক্তায দাাঁড়াফাজ -- গাবী ারন 07  

315.  মভাাঃ তানবীয 

মাবন 

াঅরীনগয ০১৭১৪৯২৯৯৪০ গাবী ারন 07  

316.  াইশ্বয চন্দ্র ফভমন জাভারুয ০১৭৬৪৬৩৪৮০১ গাবী ারন 07  

317.  াঅান ামফফ প্রাদুয ০১৭৬৫৪৮৬৯৬৯ গাবী ারন 07  

318.  াআভমতয়াজ ভাভুদ ফাগদয়ুায াড়া -- গাবী ারন 07  

319.  মভাাাঃ মাানা 
মফগভ 

কবরজবভাড় -- গাবী ারন 07  

320.  মভাাাঃ ভাকুদা 
মফগভ 

ডাকফাাংরা াড়া ০১৭৩৩২৮৫৯৭৪ গাবী ারন 07  

321.  মভাাাঃ তানমজনা 
মফগভ 

চকুস্তভ -- গাবী ারন 07  

322.  মকামনুয াঅকতায কবরজবভাড় -- গাবী ারন 07  

323.  াঅব্দুল্লা াঅর 

ভাভুন 

মরুাড়া -- গাবী ারন 07  

324.  তমযকুর াআরাভ কবরজবভাড় -- গাবী ারন 07  

325.  াানাজ খাতুন ফাগদয়ুায াড়া -- গাবী ারন 07  

326.  মভাাঃ মনু্ট াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

327.  মভাাঃ মভাতাায ভাদযাা াড়া -- গাবীারন 07  

328.  ভাভুদা াআয়ামভন রক্ষী -- গাবীারন 07  



নাযায়নযু 

329.  মভাাঃ যামকফ াঅরী রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

330.  মতাপাবয়র াঅবভদ রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

331.  মভাাাঃ ামফনা 
মফগভ 

নদাাড়া -- গাবীারন 07  

332.  জফুাবয়য যভান নদাাড়া -- গাবীারন 07  

333.  মভাাঃ াঅাঃ  ামকভ রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

334.  মযত াঅরী রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

335.  াআব্রাীভ াঅরী নদাাড়া -- গাবীারন 07  

336.  মভাাঃ াঅরাভরু 

াঅবযমপন 

রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

337.  মভাাঃ াঅযাপাত 

াঅরী 
নদাাড়া -- গাবীারন 07  

338.  মভাাঃ কাজর াঅরী াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

339.  াঅরভগীয কদভতরী -- গাবীারন 07  

340.  মভাাঃ যাব্বানী ঘা নগয -- গাবীারন 07  

341.  মভাাাঃ াবয়কা 
মফগভ 

রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

342.  মভাাঃ জবুয়র যানা রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  



343.  মভাাাঃ মজফরী 
খাতুন 

াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

344.  মভাাঃ াঅাঃ যমভ কদভতরী -- গাবীারন 07  

345.  মভাাঃ মভাস্তপা াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

346.  মভাাঃ মযজাাঈর 

কমযভ 

শুক্র্র্্ফাড়ী -- গাবীারন 07  

347.  মভাাঃ ভমাঈন 

যভান 

াবফগ্রাভ -- গাবীারন 07  

348.  মভাাঃ দরুার াঅরী কদভতরী -- গাবীারন 07  

349.  মভাাাঃ নামজযা 
মফগভ 

রক্ষী 
নাযায়নযু 

-- গাবীারন 07  

350.  ভমাঈয যভান দযফাযুয -- গাবীারন 07  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

াঈবজরা মুফ াঈন্নয়ন কভমকতম ায কামমারয় 

                                                      নাবচার, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

ছক 

খ( া               : 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

০১ 

মভাাাঃ ামনপা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৯৭৯২৬৪২৪ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন  ফযাচ  

নাং 
০১ 

০২ 

মভাাাঃ যম্নবভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৭৩০২৩৫৫৮ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

০৩ 

মভাাাঃ ভমভনা  
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৭৩৮৮৭৮৭১ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

০৪ 

মভাা: মনকতাযা 
খাতুন 

  

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৪৫২৫৫৩৫২ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

০৫ 

মভাা: াবয়ভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭১৪৯৭৩৯৮ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

০৬ 

মভাাাঃ মাঈরী 
খাতুন 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১১৯৯১২৩৬১২ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   



 

০৭ 

মভাাাঃ াঅমখ 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৪৭৮৫২৭৫৬ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

০৮ 

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

মফগভ 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৯৬৬৯৭১০৯ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

০৯ 

মভাাাঃ যম্ননা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৩৬৮৫০৩৪০ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১০ 

মভাাাঃ ভাবজদা 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১১ 

মভাাাঃ জমরয়াযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১২ 

মভাাাঃ নামযন 

াঅক্তায 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১৩ 

মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১৪ 

মভাাাঃ াযমভন 

াঅকতায 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৪১২৪৯৬১৪ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১৫ মভাাাঃ যম্ননা গ্রাভ : মঘন -- ‘মপোলোক ০৭ মদন   



 মাাঃ- নাবচার  ততরী 

১৬ 

মভাাাঃ রুৎপন 

মনা 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১৭ 

মভাাাঃ  াানাজ 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৩৮৬৩২৯৯৯ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১৮ 

মভাাাঃ ভানজযুা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৫৩১৩৭৩৩০ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

১৯ 

মভাা: নাযমগ 

মফগভ 

 

গ্রাভ :  মখফা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৮৯০৯৩২৯ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

২০ 

মভাাাঃ যম্নভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ :  মখফা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৭৫৩৩৬৮২ 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

২১ 

দীা যানী 

 

গ্রাভ :  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

২২ 

মভাাাঃ ঝযনা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : সু্করাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

২৩ 

মভাাাঃ ুবভযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শ্রীযাভুয 

মাাঃ- নাবচার, নাবচার 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

২৪ যমন যানী গ্রাভ : মভুরতরা ০১৭২১৬৯২২০৬ ‘মপোলোক ০৭ মদন   



 মাাঃ- নাবচার, নাবচার ততরী 

২৫ 

মভাাাঃ ভাভুদা 
াঅক্তায 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী 
০৭ মদন   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

২৬ 

মভাাাঃ মরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৩০২৪১০৫৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন 

ফযাচ  

নাং-
০২ 

২৭ 

মভাাাঃ ভাকুযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৫০২৫৬৯৩৬ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

২৮ 

মভাাাঃ তামনয়া 
াআয়ামভন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৩৩৬৭৪৭৯৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  



২৯ 

মভাা: ভুমনযা  
খাতুন 

  

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৫৪৩৪১১৮৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩০ 

মভাা: তামরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৪৬৭৯০৮০৮ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩১ 

মভাাাঃ াবয়যা 
মজমভন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩২ 

মভাাাঃ াঅপানা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩৩ 

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩৪ 

মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩৫ 

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩৬ 

মভাাাঃ মফমরয়াযা  
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩৭ মভাাাঃ ভভতাজ 
গ্রাভ : মঘন ০১৭৫৭১৭৪৬৮৩ ‘মপোলোক ০৭ মদন  



খাতুন 

 

মাাঃ- নাবচার  ততরী 

৩৮ 

মভাাাঃ মজমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৭০৬৬৮০৪২ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৩৯ 

মভাাাঃ নাজনীন 

নাায 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৫১১৯২৬২১ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪০ 

মভাাাঃ ুবভযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৪০৮৭৭৫৭১ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪১ 

মভাাাঃ তামরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৪৪৭৫০০৭২ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪২ 

মভাাাঃ  
াভুন্নাায 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭১৩৭০৬৭৭৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪৩ 

মভাাাঃ াআযাত 

জাান 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪৪ 

মভাা: মরম মফগভ 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪৫ 

মভাাাঃ মযৌনাযা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪৭৫৩৩৬৮২ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  



৪৬ 

মযবনা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪৭ 

মভাাাঃ যমভা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪৮ 

মভাাাঃ ুবফযা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৪৯ 

মাঈরী 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

৫০ 

মভাাাঃ মাবরী 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       মভয়াদ ভন্তফয 



মকাবয নাভ 

৫১ 

মভাাাঃ মরতুনবজযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩০২৪১০৫৯ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৩ 

৫২ 

মভাাাঃ মফরী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৯৮০৫০৫৪৫ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৫৩ 

মভাাাঃ দরুারী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৪২৬৩৩৪৬ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৫৪ 

মভাা: ামরভা 
খাতুন 

  

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯৯৩৮৪১৯৮ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৫৫ 

মভাা: াঅাআমযন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭২৪৬২৮৪৪১ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৫৬ 

মভাাাঃ াাজাদী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫৭৯৯৩৩০৩ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৫৭ 

মভাাাঃ রুতানা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩৬১৮২৬৫০ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৫৭ 

মভাাাঃ াবধন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৪৬৬৩৮১৩৭ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  



৫৯ 

মভাাাঃ ুবভযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৬৭৪০০৪১৯ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬০ 

মভাাাঃ ামযজা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৪৭৫৭৩২২৫ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬১ 

মভাাাঃ মফাঈটি  

খাতুন 

 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৮০৩৭২৯৭৬ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬২ 

মভাাাঃ ফাতাা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩০৫৬৫২২৮২ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬৩ 

মভাাাঃ াঅমরয়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩২২৮৭০৯৭ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬৪ 

মভাাাঃ াআয়ামভন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩১০৫৬৮৯৯০ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৬৫ 

মভাাাঃ যামজয়া 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫৪৩৪১১৭৪ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৬৬ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭২৪২৭৫৯৩ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬৭ 

মভাাাঃ  াঅমযপা 
খাতুন 

গ্রাভ : ভাযখকর ০১৭১০৭৯২৬৭৭ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  



 মাাঃ- ভাধফুয  

৬৮ 

মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৮৬৮০৯৫৪২ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৬৯ 

মভাা: াঅকতাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫৬২১৮৬৩৫ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৭০ 

মভাাাঃ মভারী 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩৩৯০৭১৪৯ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৭১ 

মভাা: কমনুয 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

-- 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৭২ 

মভাাাঃ মযামজনা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : াঅমরাুয 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭০০৫৬১৩০৯ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৭৩ 

মভাাাঃ াময়াযা 

 

গ্রাভ : ফবযন্দা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৭৪ মখবযা যদায 

গ্রাভ : ফবযন্দা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৭৫ 

স্মৃমত ভুমড়য়াযী 

 

গ্রাভ : ফবযন্দা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৭৬ 

মভাাাঃ ুকতাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫১৩৮২৮২২ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৪ 

৭৭ 

মভাাাঃ গুরফাায 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯০৮৩৮২৯৫ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৭৮ 

মভাাাঃ মভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯২১৬০৫৯৭ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৭৯ 

মভাা: ভুবরভা 
খাতুন 

  

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫৯৮২৪৪৯৬ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮০ 

মভাা: ভমযয়ভ 

মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭১৩৭৪৬০১৪ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  



৮১ 

মভাাাঃ খুমভন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৪৯১৩২৭১৪ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮২ 

মভাাাঃ ামদকা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৬০৩৩৭১৬৩ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৩ 

মভাাাঃ যুভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩২০৫৩৪৪১ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৪ 

মভাাাঃ ামগযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৬৭১৭৫৫৮৮ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৫ 

মভাাাঃ ময়ায়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩২৮২৫৬২৪ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৬ 

মভাাাঃ াফমযন 

াঅক্তায 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯৯৩৮৪১৯৮ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৭ 

মভাাাঃ ময়াযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৮৩৮২৭৯০১ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৮ 

মভাাাঃ তামকনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯৪১৭৪২০৪ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৮৯ মভাাাঃ এমভ মফগভ গ্রাভ : ভাযখকর ০১৭৭০৪৭৯৫৭১ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন  



 মাাঃ- ভাধফুয  

৯০ 

মভাাাঃ কামযভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৪৩৮২৭৭৬৪ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৯১ 

মভাাাঃ মযপা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭০৮০৫০৫৪৫ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৯২ 

মভাাাঃ  মপযবদৌী 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩১৯১৭৫২৩ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৯৩ 

মভাাাঃ মযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩০৮৯৬৪৫৪৯ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৯৪ 

মভাা: নামভা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৭২৮৬৪১৮৪ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৯৫ 

মভাাাঃ ুবভযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯৩২৮৭০৭১ 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৯৬ 

মভাা: জাবয়দা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

‘নকী কাাঁথা 

০৭ মদন  

৯৭ 

যভরী 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৯৪৮৯৫১১ 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

৯৮ মভাাাঃ কামযভা গ্রাভ : মঘন ০১৭৩৬৩২২৬২৭ ‘নকী কাাঁথা ০৭ মদন  



 মাাঃ- নাবচার 

৯৯ 

মভরা 

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

১০০ 

াঅমকা ভুযভ ু

 

গ্রাভ : মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

‘নকী কাাঁথা 
০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১০১ 

মভাাাঃ াআয়ামভন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯২৬৩২৪৩৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৫ 

১০২ 

মভাাাঃ াঅপবযাজা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৬৬৭১৭৫৫২৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  



১০৩ 

মভাাাঃ মযাকানা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭০০৫৯২০২৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৪ 

মভাা: ভমজম না 
মফগভ 

  

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭০০৫৯২৪১৪ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৫ 

মভাা: ভাকুযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩২০৫৩৪৮৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৬ 

মভাাাঃ নামভা 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৭২৮৬৮১৮৪ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৭ 

মভাাাঃ ডমর 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৪৪৫৫৯২১ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৮ 

মভাাাঃ মতাযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভাযখকর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭১৫৭৪৭৩৪৩ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৯ 

মভাাাঃ মযাকানা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৯২৬৭৬৮৭০ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১০ 

মভাাাঃ মজনুয়াযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭১৩৮৭৩৩ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১১ 

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

  

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৭৮২০৯৮৪৫ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  



১১২ 

মভাাাঃ মিী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৫৯২৮৭৭৮৮ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১৩ 

মভাাাঃ াগযী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৯১৬১২১৯ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১০৪ 

মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৮৫৬৩১৬০৮ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১৫ 

মভাাাঃ মযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৭৩১৭৪৫০ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১৬ 

মভাাাঃ মরভা 
াঅকতায 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৬৫৫৪৫৯৫ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১৭ 

মভাাাঃ  ুমপয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৩৩২৮১৮১৪ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১৮ 

মভাাাঃ তাজমযন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭২৪৬৫৬৪১০ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১১৯ 

মভাা: াঅমরয়া 

 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৬৭৪১৩০৩৫ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১২০ 

মভাাাঃ মযবনা 
খাতুন 

গ্রাভ : পুরফাড়ী 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৩১২০১৩২৪১ 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  



 

১২১ 

মভাা: মযমজয়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১২২ 

মপবযাজা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১২৩ 

মভাাাঃ মযবনা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১২৪ 

চম্পা মফগভ 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

১২৫ 

মখনা 

 

গ্রাভ : কাজর মকয 

মাাঃ- া ফাকাআর 

-- 

‘মপোলোক 

ততরী ০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       মভয়াদ ভন্তফয 



মকাবয নাভ 

১২৬ 

মভাাঃ মভজানযু 

যভান 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭১০১৯০২ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৬ 

১২৭ 

মভাাঃ ভমনযম্নর 

াআরাভ  

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৩৬৮৩৩১৩ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৮ 

মভাাঃ যায়ানরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ামজডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৬৩৪১৬৫৫ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৯ 

মভাাঃ াআব্রামভ 

খমররুরস্না  

 

গ্রাভ- ামজডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৭৯৩৫১৩০ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩০ 

মভাাঃ জবুয়র যানা 

 

গ্রাভ- মঝকড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৩৮১১৯৭১ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩১ 

মাবর যানা 

 

গ্রাভ- াাঁকযাআর 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২৯২৮৬২৪ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩২ 

মফস্নফ ফভমন 

 

গ্রাভ- ভুমন্দখখয 

মাাঃ- মানাাআচমন্ড 

০১৩১৪০৯১৬৪৫ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৩ 

মভাাঃ াাদাত 

মাবন 

 

গ্রাভ- ভুযাদুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৬৯১৯১৫৮ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৪ 

মভাাঃ াযম্নন-

ায- যমদ 

গ্রাভ- দরুাায 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২৩০২০৮৮ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



 

১৩৫ 

মভাাঃ াঅরমফযম্ননী 

 

গ্রাভ- হুরাুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১০৯৫৫৬৪৫ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৬ 

মভাাঃ াাআপুরস্না 

 

গ্রাভ- প্রবপয াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৫৩৩৭১৬৯ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৭ 

মভাাঃ মাবর যানা  

 

গ্রাভ- মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৪৫৫৮৮৬৬ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৮ 

মভাাঃ জামদ 

াান 

 

গ্রাভ- মন্ডতুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৮১৩২৬৬২ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৯ 

মভাাঃ নামজভরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ূমমযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৫৫৩২৭৭৮ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪০ 

মভাাঃ াঅব্দরু 

ভমভন খাাঁন 

 

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২০৬৯১৬৪ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪১ 

মভাা: ভাবজদা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯২৯২৫৬৫৬ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪২ 

মভাা: াবরা 
ফান ু

 

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৬৪৭৭০২১ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৩ 

মযবনা খাতুন 

মতা- মভাাঃ 

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৫৯৯৪২১২ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



মভাকফুর মাবন 

ভাতা- মজমযনা 
খাতুন 

১৪৪ 

মভাা: মতাযা 
াঅক্তায 

  

গ্রাভ- মচয়াযভযানাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২২৬২৭৩৮৫ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৫ 

মভাা: াঅবয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, নাবচার 

০১৭০১২৯৯১০৫ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৬ 

মভাা: মাঈরী 
খাতুন 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, নাবচার 

০১৭৩৯০৬৬২৮১ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৭ 

মভাা: াঅাআনুন 

নাায 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, নাবচার 

০১৭০৫৯৮০১৬৩ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৮ 

যম্নবনা খাতুন 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, নাবচার 

০১৭৮৩৯৪২৭৮৯ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৮ 

তাবরভা 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, নাবচার 

০১৭৫৮৪৫১৮৫১ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৫০ 

মভাা: াভীভা 
যাফফানী 

 

গ্রাভ- গজার ফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফ ুয, নাবচার 

০১৭০১২৯৯১০৫ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১৫১ 

মভাা: নামভ 

াঈমদ্দন 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১৪ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৭ 

১৫২ 

মভাাঃ ুজন 

মভারস্না  

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১৩ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৫৩ 

মভরন াআরাভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১২ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৫৪ 

ঘাযম্নন যমদ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২১২৩৬০৬৫ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৫৫ 

ভমতাঈয যভান 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৮৭৭৯৪৯৫ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৫৬ 

মভবফুফ াচান 

 

গ্রাভ- ীযযু ০১৭২৪৬৮১২৫৪ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  



মাাঃ- নাবচার 

১৫৭ 

মভাাঃ মভবদী 
াান 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৫৮ 

মভাাঃ নুয াআরাভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৯৮৯৯১৪৮ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৫৯ 

মভাাঃ যামকফুর 

মখ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১৩৬৩৭১৪ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬০ 

মভাাঃ াঅবনায়ায 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৭৮১২১৮৯ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬১ 

ভাফুফ াঅরভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬২ 

হুভায়ন কমফয 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

--- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬৩ 

মভাাঃ াঅমভনুর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ীযযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৭৮১২১৮৯ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬৪ 

মভাাঃ মপকুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭২৩৭৩৫২২৮ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬৫ 

জাাাংগীয াঅরভ 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  



১৬৬ 

মভাাঃ নাজভরু ক 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৪০৮৮০০১০ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬৭ 

মভাাঃ যামদরু  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৫৮৫১৩২৯৭ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬৮ 

মভাাঃ াঅযাপুর 

ক 

 

গ্রাভ- ফর্দ্ম াাআ চন্ডীযু 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৬৯ 

মভাাঃ কাাআাঈভ 

মযজা 

  

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৭০ 

মভাাঃ ভুনয়ুায 

মাবন 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৭১ 

মভাাঃ ফাাআযম্নর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৭৩১৩৫৪৪৩ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৭২ 

মভাাঃ ামদকুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৭৩ 

মভাাঃ মাবর যানা 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

১৭৪ 

মভাাঃ াঅফ ু

ুমপয়ান 

 

গ্রাভ- এরাাআুয 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
০১৭৭৭০৭৬০৭৬ 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  



১৭৫ 

মভাাঃ জাাাংগীয 

াঅরভ 

 

গ্রাভ- কমরায 

মাাঃ- মানাাআচন্ডী 
-- 

ভৎয চাল 

০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭৬ 

মভাাঃ াঅমকুজ্জাভান 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৮৬৯৫৯৪৯৪৬ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
০৮ 

১৭৭ 

মভাাঃ ামজদযু 

যভান  

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬১১৪০৯৮০ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৭৮ 

মভাাঃ ভাপুজ 

াান 

 

গ্রাভ- মচয়াযভযান াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৮১৯২৩৮০৭১ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 



১৭৯ 

াঅব্দুর াঅাদ 

 

গ্রাভ- ভুযাদুয 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৮০ 

মভাাঃ মযয়াদ 

পাযম্নক 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৩৮১১৯৭১ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮১ 

ারাভুন  স্বন 

 

গ্রাভ- ুকুযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৩৮৩৫৩৫১ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৮২ 

মভা: জামকয 

মাবন 

 

গ্রাভ- ভাদ্রাা াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৫২৪১১২৩ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৩ 

ধনমত চন্দ্র ফভমন 

 

গ্রাভ- ভাষ্টাযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৬৪০৯৪৪২ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৮৪ 

মভাাঃ মগারাভ 

তাবযক 

 

গ্রাভ- ফন মফবাগ াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৫ 

মভাাঃ াবনায়ায 

মাবন 

 

গ্রাভ-  গযাআর 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৫৬৩৮৯৭০ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৬ 

পমযদা খাতুন 

 

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩১৬২৭৪০৪৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৮৭ 

মভাা: ভুাাআয়া 
খাতুন  

 

গ্রাভ- মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৮০৩০৯৭৯ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৮ মভাা: ভাযম্নপা গ্রাভ- মজানাকী াড়া ০১৭৩৪৮০৭৪২৯ গাবী ারন ০৭ 
 



খাতুন 

 

মাাঃ- নাবচার মদন 

১৮৯ 

 মণগ্ধা খাতুন 

 

গ্রাভ- ামজ ডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৪৩৩৪৭৬৪ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৯০ 

যমভা  খাতুন 

 

গ্রাভ- ামজ ডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৩৫৬৪০৬৯ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৯১ 

নামগম খাতুন 

 

গ্রাভ- ভাদ্রাা াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৮৯২১৪৭৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৯২ 

 মযভা খাতুন 

 

গ্রাভ- থানা াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৮৪৫২৯১৯ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৯৩ 

মভাা: মযবফকা 
ুরাতানা 

 

গ্রাভ- মিভ রখনযু 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭০৯৫০৪০৯৪ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৪ 

মভাা: ামভভা 
খাতুন  

  

গ্রাভ- মঝকড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৫ 

মভাা: যম্নম্পা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

-- 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৬ 

মযতা যানী 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১১০৮৪৭৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৯৭ 

মভাা: াযমভন 

াঅক্তায 

গ্রাভ- মঘন 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫৪৫৫৮৮৬৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 



 

১৯৮ 

াআযাত জাান 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯১০৫৫৪৮৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

১৯৯ 

মভাা: ুরতানা 
াযবীন 

 

গ্রাভ- াঈত্তয াবকাাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২৬৫০০৭২২ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০০ 

কমনকা যানী 

 

গ্রাভ- কবরজাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৭৯৪৩৫৭৯ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১ 

মভাাঃ জবুয়র াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯০৪১৭২৪৬ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
০৯ 

২০২ মভাাঃ াাফমুদ্দন  গ্রাভ- ভাধফযু -- গাবী ারন ০৭ 
 



 মাাঃ- ভাধফুয মদন 

২০৩ 

মভাাঃ মমরভ মযজা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৬৭৫৯৩৯১ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২০৪ 

মভা: যম্নবফর াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৪৪৮৩৯০৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২০৫ 

মভাাঃ াভীভ াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪০৫৮২৫৩২ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২০৬ 

কাভার মাবন 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৩৪৭১৯০২ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২০৭ 

মভা: জয়নার 

াঅবফদীন 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২৩৪৮০৯২ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৮ 

মভা: জাভার  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩০১৯৩৪৫৮ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৯ 

ুজন ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৭৩২৩৭৯৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২১০ 

স্ববদ ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭৬৯৪৬৮৮৮ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২১১ 

যমন ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৩৯৫৩১৫৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২১২ 

শ্রী কভর চন্দ্র 

ভাাবতা 
গ্রাভ- ভাধফযু ০১৭৬৪৯৩৯২৭৪ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 



 মাাঃ- ভাধফুয 

২১৩ 

যাভর চন্দ্র 

ভাাবতা 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৭১৭২২১৪ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৪ 

 শ্রী শুবমজত 

ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯৩৭৯১১৬৪ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৫ 

মদক চন্দ্র ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬০৮৫২৬৬৪ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২১৬ 

ুবদ্র ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭০৩৮৩২৭৭ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২১৭ 

 াআন্দ্রমজত ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭০৪৬২৮১০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২১৮ 

ামজত কুভায 

ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১৭০৪০৩৩৫ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৯ 

াআভন চন্দ্র ফভমন 

  

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৪০১২১২৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২২০ 

ভামনক ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৪৭১৯১৫০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২২১ 

মভা: এব্রামভ 

াঅরী 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১১৯৮০৫৩ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 



২২২ 

মভা: াঅরামভন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৭৭৬৪৭১১ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২২৩ 

মভা: জীভ াঈদ্দীন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭২৬৭৯৬৭৪ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২২৪ 

মভা: াঅর াঅমভন 

 

গ্রাভ- াঅহুড়া 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩০৪৭১৮৭২০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২২৫ 

মভা: ানাাঈর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- াঅভরাাআন 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩১০২৯৩৩৭ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২৬ 

মভাাাঃ াঅবয়া 
খাতুন 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৯৬১০৯৪৫৬ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১০ 



 

২২৭ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭১৪৮৬৪৪৩৫ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২২৮ 

মভাাাঃ মযাকানা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৭১৫৫৩৯৪৮ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২২৯ 

মভাা: 
াআবভাতাযা 

  

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪৮২৫৩০৬৫ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩০ 

মভাা: ামম্ম 

াঅকতায 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪৯৬৭৭৭৩৯ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩১ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪৩৮৬৪৫০৫ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩২ 

ুাআটি 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৭৩৩৬৭৬১৪ 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৩৩ 

মভাাাঃ ভুবরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৬৬৪০০৫২১২ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩৪ 

মভাাাঃ াযমভন 

মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪১১৪৬০৯২ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩৫ মভাাাঃ মজমভন 
গ্রাভ : শুড়রা ০১৭৯৩৮১১৭০৮ মাাক চতযী ০৭ 

 



খাতুন 

 

মাাঃ- া ফাকাআর  মদন 

২৩৬ 

মভাাাঃ ভমনযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৭৪২৮৪০৯৯ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩৭ 

কুরুভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪৯৫৬৯৩৩৪ 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৩৮ 

মভাাাঃ মমযন 

ুরতানা 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭২৫৬২১৬০৭ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৩৯ 

মভাাাঃ নামযন 

মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪০ 

মভাাাঃ ঝনমা 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৪১ 

ম খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৪২ 

মভাাাঃ  ভঞু্জয়ুাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪৩ 

মভাাাঃ ভুতাযী 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৩৫৩৫৯৭২৮ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪৪ মভাা: ভমনযা গ্রাভ : শুড়রা -- মাাক চতযী ০৭ 
 



খাতুন 

 

মাাঃ- া ফাকাআর  মদন 

২৪৫ 

মভাাাঃ ারভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৫৭৮৬১৭১১ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪৬ 

মভাা: াআয়াযম্নন 

মনা 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪৭ 

মভাাাঃ মরভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৩২৬৮৯১১৪ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪৮ 

মভাাাঃ াযবীন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৩৯২২১৯৯২ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৪৯ 

মভাা: াঅমযপা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭২৫০৪৪৮৪১ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৫০ 

ভমজম না ফারা 

 

গ্রাভ : মফচন্দা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৩২১৩৩০৭ 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫১ 

 ামকুর ফাযী 

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৫৯৮৫৫৮৮ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১১ 

২৫২ 

মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ  

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮৯৯৫৭৩৫৪ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৫৩ 

মভাাঃ াঅযাপুর 

ক 

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১১৯৮৪০৫ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৫৪ 

মভা: মযত াঅরী 

 

গ্রাভ- পুযবদুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৩৭২০৪৮৪ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৫৫ 

মভাাঃ মজয়াাঈয 

যভান 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২২১৯০১২ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৫৬ 

গামন াঅরভ 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৩৪৫৭৪০১ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৫৭ 

মভা: াআভাাআর ক 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৪৩৩২৬১১০ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 



২৫৮ 

মভা: যমফাঈর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- াঅমরাযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৮২৭০২৭২ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৫৯ 

মভা: জাক্কায াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৫৪৫৪৯৭৩ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬০ 

মভা: ায়ার াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬১ 

মভা: ভুমপকুয 

যভান 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭২৮৮৫৯৪০২ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৬২ 

মভা: এভত্মাজরু ক 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

-- 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬৩ 

মভা: াআাঈনু াঅরী 

 

গ্রাভ- ভাধফযু 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩৫৭৭৭৮৩৪ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬৪ 

 মভা: াঅাদরুস্না 

 

গ্রাভ- রাাফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫০১৮২২২৭ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬৫ 

মভা: জবুয়র যানা 

 

গ্রাভ- রাাফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫৮৭৮৯৯৪৯ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬৬ 

মভা: াআভাাআর 

মাবন 

 

গ্রাভ- রাাফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৭৩২১৪৭৫৩ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৬৭ 

 মভা: যম্নহুর 

াঅমভন 

গ্রাভ- ফাবজন্দ্রুয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৩১৮৬১৬৭০১ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 



 

২৬৮ 

াআয়ন ভাাবতা 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৭৭৬৪৭০৩ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৬৯ 

মভা: মতাযম্নর 

াআরাভ 

  

গ্রাভ- াঅভরাাআন 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭২৯৮১৬১২৫ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৭০ 

মভা: মভাত্মামপজযু 

যভান 

 

গ্রাভ- মাংবযার 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭১১৩৩৮২৫০ 

‘গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৭১ 

মভা: ুভন াঅরী 

 

গ্রাভ- াাড়ুয 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭১০১৩৬৮৫২ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৭২ 

ুভন চন্দ্র ফভমন 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭০৫৩৫৭০৭৩ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৭৩ 

মভা: মাবর যানা 

 

গ্রাভ- ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬২৬৭৩৩২৮ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৭৪ 

তযম্নন ভাাবতা 

 

গ্রাভ- কাতরা কান্দয 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫১৫২২৩১৪ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

২৭৫ 

শ্রী নয়ন চন্দ্র মঘাল 

 

গ্রাভ-াঈত্তয ভমরস্নকুয 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৭৪৯১৪৬২৯ 

‘গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭৬ 

মভাাাঃ াঈবম্ম 

ারভা 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭১৩৯৪০১৩৬ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১২ 

২৭৭ 

মভাাাঃ পাবতভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৭৮ 

মভাাাঃ মযবরা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৭৯ 

মভাা: মপযবদৌী 
মফগভ 

  

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮০ 

মভাা: যান ু

খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৯৭৭২৪২৬৫ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮১ 

মভাাাঃ তামনয়া  
খাতুন 

গ্রাভ : ভুমরভযু - 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 



 মাাঃ- া ফাকাআর  

২৮২ 

ামফয়া খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

- 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৮৩ 

মভাাাঃ তুনবজযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮৪ 

মভাাাঃ 
াবনয়াযা খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮৫ 

মভাাাঃ াঅদযী 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮৬ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮৭ 

মভাা: াঅবনায়াযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৮৮ 

মতারন যানী 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৮৯ 

মভাা: াঅকতাযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯০ াঅদযী যানী গ্রাভ : ভুমরভযু -- মাাক চতযী ০৭ 
 



 মাাঃ- া ফাকাআর  মদন 

২৯১ 

শ্রীভমত মতরকা 
যানী 

 

গ্রাভ : ভুমরভযু 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯২ 

ভমরস্নকা যানী 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৮৪৭৮৩৮৯৯ 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৯৩ 

শ্রীভমত ুবদফী 
যানী 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৫০৭৯৪৫৯০ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯৪ 

মপারী ফভমন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

-- 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

২৯৫ 

মভাাাঃ মুভ 

খাতুন 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৬৫১২৮৬৬০ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯৬ 

মভাা: ুবরখা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : শুড়রা 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪০১৬৪৬১৬ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯৭ 

শ্রীভমত ফমফতা 
যানী 

 

গ্রাভ : মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭৩২৬৮৯১১৪ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯৮ 

মভাাাঃ মযমজনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মজানাকী াড়া 

মাাঃ- নাবচার  

-- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

২৯৯ নমন াঅনজভু গ্রাভ মনজাভুয ০১৭১৫৬২৪৯১৭ মাাক চতযী ০৭ 
 



 মাাঃ- া ফাকাআর  মদন 

৩০০ 

মভাা: মযপা 
মফগভ 

 

গ্রাভ মনজাভুয 

মাাঃ- া ফাকাআর  

০১৭৪৫৪২৫০৮৪ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০১ 

মভা: ামকয 

মাবন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪০৫৮২৩৯১ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৩ 

৩০২ 

মভাা: মর ন াঅরী  

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪৯৬৭৭৬৮৯ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩০৩ 

মভাাঃ মভাযামরন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭১৮৪৩৯৮৭ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 



৩০৪ 

াআজাজ াঅবম্মদ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭২৫৮১৪৭৬০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩০৫ 

মভাাঃ মপাঈরস্না 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৫৭৮৭৮৪৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩০৬ 

মভা: াাআদরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯১১২১৬৮৬ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩০৭ 

মভা: াভীভ মযজা 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৩০৮৯৬৫০১২ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩০৮ 

মভা: াঅমভনুর  

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৭২১৭১৫৫১ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩০৯ 

মভা: মাাগ াঅরী 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯৫৬১১২০৮ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩১০ 

মভা: যম্নহুর 

াঅমভন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৭২১৭১৪৩৪ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩১১ 

াঅব্দুর য়াাফ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৩১২৬২১৭৯৭ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩১২ 

মভা: ভমনযম্নর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪০৮৬০৮৫৯ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩১৩ মভা: াঅনাযম্নর 
গ্রাভ- করাবফানা ০১৭২৯৭৫৪৭৭৬ গাবী ারন ০৭ 

 



ক 

 

মাাঃ- াঈমজযুয মদন 

৩১৪ 

 মভা: নাময 

াঈমদ্দন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৩৩১৭৫৭৬০ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩১৫ 

মভা: ভুা 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৫৩১২০০২০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩১৬ 

মভা: াআা 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯৭৭৩৬৮১৭ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩১৭ 

 মভা: যাাআান 

াঅরী 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৩৫৭২২২৮০ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩১৮ 

মভা: মতাপাজ্জর 

ক 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৯৭৭৩৬৪১৭ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩১৯ 

ভুমনযম্নর াআরাভ 

  

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৩৮৬১১৬৯০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩২০ 

মভা: যামপজরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭১৫৮১৮৪২৭ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩২১ 

মভা: াযম্নন ায 

যমদ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৬৭৫৮৫৪০ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩২২ মভা: াঅান 
গ্রাভ- করাবফানা ০১৭৭৬২০৭৮০৮ গাবী ারন ০৭ 

 



াফীফ 

 

মাাঃ- াঈমজযুয মদন 

৩২৩ 

মভা: াঅর াঅমভন 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৩০০৯২৮৯১০ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩২৪ 

যাবর াঅবভদ 

 

গ্রাভ- করাবফানা 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪০৯৮৯৮৪৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩২৫ 

মভা: াঅব্দুর 

ভাবরক 

 

গ্রাভ- কচড়া 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭১৩৭৬৪৮৭৮ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২৬ 

ুভাাআয়া খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩০৯৮৬৪৬৭৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৪ 

৩২৭ 

মভাাাঃ মযামজনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩০৯৮৬৪৬৭৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



৩২৮ 

মভাাাঃ াঅযভানী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩০৮৮০১৯৪৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩২৯ 

মভাা: কমনুয 

খাতুন 

  

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৮০৯৮৭৪১১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩০ 

মভাা: নামযন 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩০৯৬৪০৮৮০ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩১ 

মভাাাঃ তাযাপুর 

মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫১৩৬১৮৫৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩২ 

ভুমনযা খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৩৪৭৬২৩৮৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩৩ 

মভাাাঃ 
তাজবকযা মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৬২৩৩৩৮৩১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



৩৩৪ 

মভাাাঃ মফফী 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৩১৯৮৯৯৯৮৬ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩৫ 

মভাাাঃ াবয়যা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৬৮২৭৯৮৩৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩৬ 

মভাাাঃ ভমজম না 
াঅকতায 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৮৭৯৫৫৮০৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩৭ 

মভাা: মাংমক 

খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৯৫০০১৯২১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩৮ 

মভাা: ময়াযা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : ফাাঈর 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭২৪৩৮৪০২৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৩৯ 

মভাা: 
াআবভাতাযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৯২৭৩১৪৯৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



৩৪০ 

াঅকমরভা 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৫২৯৮৬০০৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪১ 

মভাা: রাাআরী 
মফগভ 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৬৫০৫৯৪৪৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪২ 

মভাা: পমযদা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : গজারফাড়ী 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৮০৬৬৮৪৮৯ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪৩ 

মভাা: নামদা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : াঅমরাুয 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭৫১৩৬১৮৫৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪৪ 

মভাা: াফনাজ 

খাতুন 

 

গ্রাভ : াঅমরাুয 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭০৫৯০৭০১৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪৫ 

মভাাাঃ পাবতভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ : মভড়কাডাাংগা 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৩১২৮৮২৪৭ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



৩৪৬ 

মভাা: ামনুয 

খাতুন 

 

গ্রাভ : মভড়কাডাাংগা 

মাাঃ- ভমরস্নকুয 

০১৭৯১৪৫৩৬৪৪ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪৭ 

মভাা: ভানুযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : মখারী 

মাাঃ- ভমরস্নকু  
০১৭৩৩৭৯০৪৪১ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪৮ 

মভাাাঃ খামদজা 
খাতুন 

 

গ্রাভ : ফাবজন্দুযম 

মাাঃ- ভাধফুয  

০১৭১৩৭৪০২৯৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৪৯ 

মভাা: াঅযজ ু

াআরাভ 

 

গ্রাভ াআরাভযু 

মাাঃ- নাবচার  

০১৭১৪৯৪৩২০৩ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৫০ 

নাজভা খাতুন 

 

গ্রাভ : াাঁকযাআর 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৬৭০৭৯৪৮ 

গফাদী শু 

ারন ‘নাযীয 

ক্ষভতায়ন  

ামযফামযক 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 
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৩৫১ 

মভা: জামদ াান 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৬০২৯৯৯ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৫ 

৩৫২ 

মভা: াান াঅরী  

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭০০৯৬১৭১৫ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৫৩ 

মাবন াঅরী 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯১০৫২৮৪৫ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৫৪ 

মভা: এভযান 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬১৫৫২৬১৫ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৫৫ 

মাবর যানা 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৪৯০১৮৮৪ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৫৬ 

মভা: াযববজ 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫১১১৪৯২৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৫৭ 

মভা: ুভন 

 

গ্রাভ- ুকানমদঘী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৯১১৮১৪৮ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৫৮ 

মভা: ভমনযম্নর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ভাঠাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৫৭৭৭৮২৭ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৫৯ 

মভা: মতৌমদরু 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ভাঠাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৮৩১২১২১ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৬০ 

মভা: মজয়াাঈয 

যভান 

গ্রাভ- ভাঠাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭০০৮২০৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 



 

৩৬১ 

ভাভুনায যমদ 

 

গ্রাভ- ফাজাযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৫০০০৫৫৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৬২ 

মভা: াঅমনকুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- ফাজাযাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭২১৫৫৮৮৩৪ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৬৩ 

াঅাদজু্জাভান 

াঅমক 

 

গ্রাভ- গনাআয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২৮৫৬৫৮৮ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৬৪ 

 ামভ কুভায 

 

গ্রাভ- গনাআয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৯৬২৭৩৭৬ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৬৫ 

মভা: াঅমযপুর 

াআরাভ 

 

গ্রাভ- মড়াডাাংগা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪২০২১২১৫ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৬৬ 

াঅব্দুয যমভ 

 

গ্রাভ- ফান্দ্রা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১০৭৬০৪২৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৬৭ 

 মভা: ভমজদরু ক 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৮৬১০৭৬৮ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৬৮ 

মভা: যাবর যানা 

 

গ্রাভ- প্রবপয াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৬২০৩১৫৮ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৬৯ 

মভা: কাা্ায 

াঅরী 

  

গ্রাভ- সু্করাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯২৩৪৯৫৪৫ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 



৩৭০ 

াঅবর ভাভুদ 

 

গ্রাভ- মফযুা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫২৩২৭৫৫২ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৭১ 

মভা: মাবর যানা 

 

গ্রাভ- কারাআয 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৪৫৩৫৩৮৪৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৭২ 

মরাঈ 

 

গ্রাভ- সু্করাড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪৫৮২৬১৮৭ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৭৩ 

মভা: াভুর 

কমযভ 

 

গ্রাভ- ভাক্তাুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৭৮০১১৪৯ 

গাবী ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩৭৪ 

মভরন মাাাআন 

 

গ্রাভ- াআরাভুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭৪১৪১৩১ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 

 

৩৭৫ 

মদফাীল ফভমন্ 

 

গ্রাভ-  াকাাযা 

মাাঃ- ভাধফুয 

০১৭৩২৪৯৩৭৩৩ 

গাবী ারন ০৭ 

মদন 
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৩৭৬ 

মভাাাঃ নাময়ভা 

 

গ্রাভ- মভুরতরা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৮৩০০৯২৯০ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৬ 

৩৭৭ 

যম্নভা খাতুন 

 

গ্রাভ- মভুরতরা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৪৯৬৬৭৬৯ 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 

৩৭৮ মভাাাঃ ভামফয়া গ্রাভ- মভুরতরা ০১৭৭২০০৭০৮০ মাাক চতযী ০৭ 
 



খাতুন 

 

মাাঃ- নাবচার মদন 

৩৭৯ 

মভাাাঃ াানাজ 

খাতুন 

 

গ্রাভ- মভুরতরা 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৩৭২৯৯৩৫ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮০ 

মভাাাঃ রাাআরী 
মফগভ 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬২১০৬৭৮১ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮১ 

মভাাাঃ মগাবরনযু 

খাতুন 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬১৫৬৬৭৮০ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮২ 

মভাাাঃ মাঈরী 
খাতুন যম্নভারী 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩০৪৭১৮৯১৪ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮৩ 

মভাাাঃ জবফদা 
মফগভ 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭৭১৯৭০৮২ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮৪ 

মভাাাঃ মামনয়া 
মফগভ 

 

গ্রাভ- ফাষ্টযান্ড াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩০৬০৮১৯০৬ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮৫ 

মভাাাঃ তামভনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২৯২৩৮৩২ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮৬ 

মভাাাঃ কামযভা 
খাতুন 

গ্রাভ- শ্রীযাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৩১০৯৬৮৬৩৬ 

মাাক চতযী ০৭ 

মদন 

 



 

৩৮৭ 

মভাাাঃ তামযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- শ্রীযাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৭২৯২৩৮৩২ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮৮ 

মভাাাঃ মযামজনা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- াআরাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৮৪৪২৮৩ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৮৯ 

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

খাতুন 

 

গ্রাভ- াআরাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৪০৮৪৪২৮৩ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯০ 

মভাাাঃ াঅবয়া 
মমদ্দকা 

 

গ্রাভ- াআরাভ ুয 

মাাঃ- নাবচার 

--- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯১ 

মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৩৩২৫৪৫১৬ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯২ 

মভাাাঃ াঅাংগুযা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- মববযন্ডী 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫০২০৭০৩৫ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯৩ 

মভাাাঃ মযাভানা 
াঅবরাভ 

 

গ্রাভ- ভাক্তাুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯৬৯২১১৭৯ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯৪ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

 

গ্রাভ- কারাআয 

মাাঃ- াঈমজযুয 

০১৭৬০৮৫১১৪৩ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 



৩৯৫ 

মভাাাঃ যামজয়া 
খাতুন 

 

গ্রাভ- াঅমজুয 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৯১২৯৬২৯০ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯৬ 

মভাাাঃ নামতা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- কবরজ াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৬৭৮৩৫৪৩১ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯৭ 

মভাাাঃ কামযভা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- কাভায জগদাআর 

মাাঃ- া ফাকাআর 

০১৭৩২৬৮৮১৫০ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯৮ 

মভাাাঃ ভানুয়াযী 
খাতুন 

 

গ্রাভ- ভাক্তাুয 

মাাঃ- নাবচার 

--- 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৩৯৯ 

মভাাাঃ 
মভাত্মাযী খাতুন 

 

গ্রাভ- ভাস্টায াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭৫০৩৫২৮৩৪ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 

 

৪০০ 

মভাাাঃ নামপা 
খাতুন 

 

গ্রাভ- সু্কর াড়া 

মাাঃ- নাবচার 

০১৭১৯৭৫১১৯৬ 

মাাক চতযী 
০৭ 

মদন 
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351.  মভাাঃ াগয াঅরী কানাযা  

াাড়া 
০১৭১২-৫৬২০৪৩ গাবী ারন 07  

352.  মভাাম্মদ াঅরী মযানচক ০১৭১২-৫০৭৮৫২ গাবী ারন 07  

353.  মভাাঃ পযাদ 

াঅরী 
ফজযাব ক ০১৭৩৫-৯৫৭৬১৪ গাবী ারন 07  

354.  পাবতভা াঅক্তায 

কুাআন 

মযানচক ০১৭১৮-

১৮৯৭০৯ 

গাবী ারন 07  

355.  মাবর াঅবম্মদ কানাযা  

াাড়া 
০১৭৫৩-৪৭৪৯৩৩ গাবী ারন 07  

356.  মভাাঃ ভুমনরুর 

াআরাভ 

ফজযাব ক ০১৭৪৯-৬৭৯২১৩ গাবী ারন 07  

357.  মভাাঃ গামজ মখ কানাযা  

াাড়া 
০১৭৬১-১১১৭০৫ গাবী ারন 07  

358.  মভাাাঃ যাভরী 
খাতুন 

যাধানগয ০১৭২৬-

৪২৮২৮৯ 

গাবী ারন 07  

359.  মভাাাঃ াঅদযী 
মফগভ 

কানাযা  ০১৭৯২-৭৪৭৪৩১ গাবী ারন 07  

360.  মভাাঃ যাাদ াঅরী াঅমরাাুয ০১৭৩৭-

৮৬৮১৩৪ 

গাবী ারন 07  

361.  মভাাাঃ তাাআপুযা 
মফগভ 

মযানচক ০১৭৭১-৬৫১২২১ গাবী ারন 07  

362.  মভাাাঃ াআবরাযা 
খাতুন 

ফজযাব ক ০১৭১৯-৬১২৪৯৪ গাবী ারন 07  

363.  মভাাঃ মকভত 

াঅরী 
ফজযাব ক ০১৭৪১-১৯৬২১৯ গাবী ারন 07  



364.  মভাাঃ াদ্দাভ 

মাবন 

মযানচক ০১৭৩৮-

২০৬৯২০ 

গাবী ারন 07  

365.  মভাাঃ াঅব্দুয 

যভান 

মঘানব ারা ০১৭৪৯-৪৪৩২৩২ গাবী ারন 07  

366.  মভাাঃ যমপকুর 

াআরাভ 

দমক্ষণ 

নাবভাব ারা 
০১৭২৫-

৬৬৯৬৩৫ 

গাবী ারন 07  

367.  মভাাাঃ মাঁয়াযী 
খাতুন 

দমক্ষণ 

নাবভাব ারা 
০১৭৯৭-

৮৫৩২৬৮ 

গাবী ারন 07  

368.  মভাাাঃ মভজাদরু 

াআভাভ 

ভয়াভাযী -- গাবী ারন 07  

369.  মভাাঃ জাভার 

াঈদ্দীন 

খাবরাঅরভুয ০১৭২৩-

৫০৪৮৮৬ 

গাবী ারন 07  

370.  তাজবকযা খাতুন যাধানগয ০১৭২৩-৪২৭৯৯০ গাবী ারন 07  

371.  মভাাঃ াঅাঃ যমভ ফজযাব ক ০১৭৪৪-

৩০৮৮৮০ 

গাবী ারন 07  

372.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

াআরাভুয ০১৩১৮-৫৪৭১৪০ গাবী ারন 07  

373.  মভাাঃ ামভভ াঅরী াআরাভুয ০১৭০৫-৯০৭৩০০ গাবী ারন 07  

374.  মভাাাঃ শুকতাযা 
খাতুন 

মযানচক ০১৩১৪-৪২৭৩২৭ গাবী ারন 07  

375.  মভাাাঃ নামপা 
খাতুন 

মজন্নানগয -- গাবী ারন 07  

376.  মভফা াঈমদ্দন ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭২৩-৫৮০২৩০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

377.  মভাাঃ ফাফর ু ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৫০- গরু 07  



াঅক্তায ৩৩৩৩৭৪ মভা াতাজাকযণ 

378.  মভাাাঃ তামনয়া 
খাতুন 

ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

379.  ভাুভ মফল্লা ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

380.  মভাাাঃ ভাাআভুনা 
খাতুন 

মযুয -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

381.  তামভভা খাতুন ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

382.  ভাম্মদ াঅরী ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৮০-৫৯৭০১৫ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

383.  াঅভানী খাতুন ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

384.  মভাাাঃ খাাআরুন 

মনা 
ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭২২-৯৫৫৪১০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

385.  মভাাঃ মভাাযযপ 

মাবন 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭১৩-

৭৬৮৪৫৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

386.  াঅফু ফাক্কায 

মমদ্দক 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭১৭-৮৪৬৯৫৭ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

387.  যমপকুর াআরাভ ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৮৬-

৭৮১০৫৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

388.  াবযায়ায জাান ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৮৬-

৯৮৮৯০৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

389.  মভাাঃ াঅব্দু 

মযপ 

ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  



390.  মভাাাঃ াঅমরাঈর 

াআরাভ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৩১৫-

৪৯৬৪৩৭ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

391.  ুজাাঈমদ্দন ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৯৬-

০৫৯৬১০ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

392.  মভাাাঃ াঅব্দুর 

ামভদ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৪১-১৫৭৭৯৮ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

393.  াঅব্দুর ভাবরক ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৩৪-২৯৮৭১৯ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

394.  মভাাাঃ ভমজম না 
মফগভ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭২৬-৬৪২৫৯৬ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

395.  জামদরু াান ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৩১১-৪১৭৪৬৯ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

396.  মভাাাঃ এনাভুর 

ক 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৯৪-৩৩০০৭৫ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

397.  মভাাঃ মভনাজরু 

াআরাভ 

ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৬৫-২৩১৫০০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

398.  ুয়াাআফ ক ফড় জাভফাড়ীয়া ০১৭৬৬-৭১২০০৫ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

399.  মভাাঃ ভুমযকুর ফড় জাভফাড়ীয়া -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

400.  মভাাঃ মতায াঅরী ফড়গাছী -- গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

401.  মভাাঃ ভমন 

াঅরী 
ফীবযশ্বযুয ০১৭৬০-০১৫২৭৬ গাবী ারন 07  

402.  মভাাঃ তফজরু ক ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  



403.  মভাাঃ জবুয়র ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

404.  মভাাঃ রুবফর ফীবযশ্বযুয ০১৭১২-০২৮৭৪০ গাবী ারন 07  

405.  মভাাঃ ডামরভ ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

406.  মভাাঃ মপপুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

407.  মভাাঃ চফুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

408.  মভাাঃ মযপ াঅরী ফীবযশ্বযুয 

গুচ্ছগ্রাভ 

-- গাবী ারন 07  

409.  মভাাঃ তাজাভুর 

ক 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

410.  মভাাঃ ভাফুফ 

াঅরী  
মগামনাথুয  01777-818576 গাবী ারন 07  

411.  মভাাঃ াঅাঃ ফাবদ ফীবযশ্বযুয 

গুচ্ছগ্রাভ 

-- গাবী ারন 07  

412.  মভাাাঃ রুতপন 

মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

413.  মভাাঃ যমপজরু 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

414.  মভাাঃ নাময 

াঈমদ্দন 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

415.  মভাাঃ মনজাভুমদ্দন ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

416.  মভাাঃ জামরুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

417.  মভাাাঃ ামনা ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  



খাতুন 

418.  মভাাাঃ বপদা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

419.  মভাাঃ াঅমনুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

420.  মভাাঃ মজভ াঅরী ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

421.  মভাাঃ মজল্লুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

422.  মভাাাঃ পাবতভা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

423.  মভাাঃ ভমতাঈয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

424.  মভাাঃ ভুমনরুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

425.  মভাাাঃ জমভরা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয -- গাবী ারন 07  

426.  মভাাাঃ াঈবম্ম 

ারভা 
াঅমন্দুয ০১৭১৩-৭২৪১২৮ গাবী ারন 07  

427.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

মরাচী ০১৭৯১-৬৫৫৫০৫ গাবী ারন 07  

428.  মভাাাঃ পাবতভা ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৯-

৬০৬৯০২ 

গাবী ারন 07  

429.  মভাাাঃ  ুম্পা ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৮৯-

৫৮৮৮২১ 

গাবী ারন 07  

430.  মভাাাঃ মভৌুমভ মতমরাড়া -- গাবী ারন 07  



431.  মভাাাঃ নাজভা ফাাদযুগঞ্জ ০১৭২৫-০৮৪৪৪৪ গাবী ারন 07  

432.  মভাাাঃ মনরুপা 
াআয়ামভন 

মকাযী ০১৭৯৯-৭৪৪৫৯২ গাবী ারন 07  

433.  মভাাাঃ মযভা 
জাান তভা 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৪৫-৩৫৫৭১৫ গাবী ারন 07  

434.  মভাাাঃ ুভাাআয়া 
খাতুন 

মতমরাড়া ০১৭৩৯-

৭৬৬১২৩ 

গাবী ারন 07  

435.  মভাাাঃ তামরভা 
খাতুন 

চযধযভযু ০১৭১০-

৩৫৬০৪৩ 

গাবী ারন 07  

436.  মভাাাঃ াঈবম্ম 

কুরুভ 

ঝাাঈবফানা ০১৭৩৬২৩৬৫০৯ গাবী ারন 07  

437.  মভাাাঃ ভুমমদা 
মফগভ 

মাবনমব া ০১৭৭৮-২২৩৭৬৯ গাবী ারন 07  

438.  মভাাাঃ পাবভা 
মফগভ 

চযধযভযু ০১৭২৩-৮৭৩৯০৭ গাবী ারন 07  

439.  মভাাাঃ কামযভা 
খাতুন 

মাবনমব া ০১৭৭৮-২২৩৭৬৯ গাবী ারন 07  

440.  মভাাাঃ মমযনা 
মফগভ 

মকাযী ০১৭৯৩-

৮১১০১৮ 

গাবী ারন 07  

441.  মভাাাঃ মমযনা 
মফগভ 

মাবনমব া ০১৭৮৪-১২৫৩১১ গাবী ারন 07  

442.  মভাাাঃ ভারুপা 
খাতুন 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৬-০৪৫৭৬৭ গাবী ারন 07  

443.  মভাাাঃ নাভজভা 
খাতুন 

াঅরীাাুয ০১৭৮৫-

৪৬৬১৫৫ 

গাবী ারন 07  



444.  মভাাাঃ াজযা 
খাতুন 

মগামনাথুয ০১৭৩৫-

০২৮৫৮৪ 

গাবী ারন 07  

445.  মভাাাঃ যবনাপা 
াঅপবযাজ 

মবারাা  ০১৭৩০-২১৯৫৫০ গাবী ারন 07  

446.  মভাাাঃ মযবফকা 
খাতুন 

মতরীাড়া ০১৭৬৪-৮৪৪৭৯০ গাবী ারন 07  

447.  মভাাাঃ 
াঅপবযাজা খাতুন 

াঅমরাাুয ০১৭৬৪-১৭৫৪০৮ গাবী ারন 07  

448.  মভাাাঃ তামরভা 
মফগভ (চমন) 

াাঁচটিকযী ০১৭২৯-৮১৫৭০৫ গাবী ারন 07  

449.  মভাাাঃ মভাাকা 
মফগভ 

নাবভাাাঁচটিকযী ০১৭৪৬-০৮১৪৫২ গাবী ারন 07  

450.  মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

াাঁচটিকযী ০১৭৪৮-

৪৩৬৫৩০ 

গাবী ারন 07  

451.  মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৯৭-২৮৩০৭১ গাবী ারন 07  

452.  মভাাাঃ াাআনুয 

মফগভ 

ুযানুয ০১৭৮৮-২৫৫৪৯১ গাবী ারন 07  

453.  মভাাাঃ মামনয়া 
খাতুন 

কুমভযজান ০১৩১৭-০৬৪৪০৭ গাবী ারন 07  

454.  মভাাাঃ নুযফান ু

মফগভ 

মতবরাকী ০১৭৩১-৮৪৪৩৫২ গাবী ারন 07  

455.  মভাাাঃ তাজবকযা ফীবযশ্বযুয ০১৭১৩-৭৪৬১০১ গাবী ারন 07  

456.  মভাাাঃ ভাফুফা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭১১-৯০৭২৫৯ গাবী ারন 07  



457.  মভাাাঃ তানমজরা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮৬-

১১৬৬৯৫ 

গাবী ারন 07  

458.  নামদা াঅক্তায মতমরাড়া ০১৭৪৬-৬৪৩৫৫৭ গাবী ারন 07  

459.  মভাাাঃ শুকতাযা 
খাতুন 

যাধানগয ০১৭১৬-

৯৯৪৩৮৫ 

গাবী ারন 07  

460.  মভাাাঃ াআবরাযা 
মফগভ 

মগাারফাড়ী -- গাবী ারন 07  

461.  মভাাাঃ মকয়া 
খাতুন 

মতমরাড়া ০১৭৯৬-

৯৬৯৯৬৮ 

গাবী ারন 07  

462.  মভাাাঃ মডমজ 

াযবীন 

মতমরাড়া ০১৭৯৬-

৯৬৯৯৬৮ 

গাবী ারন 07  

463.  মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

মতমরাড়া ০১৭১৭-২৪৩৩৩১ গাবী ারন 07  

464.  মভাাাঃ ভমযয়ভ মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

465.  মভাাাঃ জমর ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

466.  মভাাাঃ াআমত ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

467.  মভাাাঃ াযবীন 

খাতুন 

ীযগামছ -- গাবী ারন 07  

468.  মভাাাঃ াঅভা 
খাতুন 

তাাঁমতাড়া ০১৭৬৭-৪০১৯০২ গাবী ারন 07  

469.  মভাাাঃ মর 

খাতুন 

তাাঁমতাড়া ০১৭৬৭-৪০১৯০২ গাবী ারন 07  

470.  মভাাাঃ ভবপজা 
মফগভ 

ামজাড়া ০১৭২৭-১৪৬৩২১ গাবী ারন 07  

471.  মভাাাঃ মাঈমর াআরাভুয -- গাবী ারন 07  



472.  মভাাাঃ নামগম 

াঅক্তায 

ামজাড়া -- গাবী ারন 07  

473.  মভাাাঃ তানমজরা 
মফগভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮৬১১৬৬৯৫ গাবী ারন 07  

474.  মভাাাঃ মমরয়াযা 
খাতুন 

াঅমন্দুয ০১৭৩৭-৬২৯২৭৫ গাবী ারন 07  

475.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

মরাচী ০১৭৯১-৬৫৫৫০৫ গাবী ারন 07  

476.  মভাাঃ মভাজাবম্মর 

ক 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৪৭-০৪২৩৯২ গাবী ারন 07  

477.  মভাাঃ াঅমযপুর মগাারফাড়ী ০১৭৯৩-৭৭১৬৬২ গাবী ারন 07  

478.  মভাাঃ ভাভুন ায 

যীদ 

মতমরাড়া ০১৯০৬-

২৬৬০৪৩ 

গাবী ারন 07  

479.  মভাাাঃ জামভরুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয ০১৭১৮-

৬২৬২৬৬ 

গাবী ারন 07  

480.  মভাাঃ াঅমভনুর 

াআরাভ 

মবারাা  ০১৩০২-৭২৩৯৯৭ গাবী ারন 07  

481.  মভাাঃ কাাআাঈভ ফাাদযুগঞ্জ ০১৩১৮-

০৫৮৪২৩ 

গাবী ারন 07  

482.  মভাাঃ ভারুপ 

মাবন 

ুযানুয ০১৭৫০-৫৮১৫২১ গাবী ারন 07  

483.  মভাাাঃ 
ারাাঈমদ্দন 

ুভন 

ফীবযশ্বযুয ০১৭১৮-

৬৬৬৫৫৭ 

গাবী ারন 07  

484.  মভাাঃ াঅতাাঈয 

যভান 

াঅরারুয ০১৭৪৭-৫৬৫৪২৩ গাবী ারন 07  



485.  মভাাঃ মজবয়ভ ক াঅরারুয ০১৭৬৮-

৮৯৮৯৩১ 

গাবী ারন 07  

486.  মভাাঃ ভমাঈয 

যভান 

াআভাভনগয ০১৭৫৬-০৭৬০৪৯ গাবী ারন 07  

487.  মভাাাঃ পারুক 

মাাাআন 

ফীবযশ্বযুয ০১৭২৩-

৩০৯৩৯৩ 

গাবী ারন 07  

488.  মভাাম্মদ াঅরী ফীবযশ্বযুয ০১৭২৪-১১৪০৪৫ গাবী ারন 07  

489.  মভাাঃ কাাঈায 

াঅরী 
ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৪-০৭৩২১৫ গাবী ারন 07  

490.  মভাাঃ াঅমতক 

াঅবভদ 

াআভাভনগয ০১৭২৭-৭৩৫০৭৯ গাবী ারন 07  

491.  মভাাাঃ ডামরয়া 
খাতুন 

াাঁুকুয ০১৭৮৪-০০০৯৭৪ গাবী ারন 07  

492.  মভাাাঃ ভাুদ 

যানা 
াাঁুকুয ০১৭২৪-৪১৭১৪২ গাবী ারন 07  

493.  মভাাঃ মযপাত 

মাবন 

তাাঁমতাড়া ০১৭৪২-২৯৬০৫৯ গাবী ারন 07  

494.  মভাাঃ  ভা াঅরী তাাঁমতাড়া ০১৭২৯-১৯১০৫৫ গাবী ারন 07  

495.  মভাাঃ াঅভানাঈল্লাহ্ াাঁুকুয ০১৭৪৭-৫৬৫৪৩৪ গাবী ারন 07  

496.  মভাাঃ ুরতান 

াআরাভ 

মবারাা  ০১৭৩৯-

৯৮০৯২৬ 

গাবী ারন 07  

497.  মভাাঃ 
কাভরুজ্জাভান 

কুমভযজান ০১৭৫৫-২৫০৭৭১ গাবী ারন 07  

498.  মভাাঃ াযয়ায 

জাান 

াআভাভনগয ০১৭২২-০৫৭৭৩৬ গাবী ারন 07  



499.  মভাাঃ মফাযান 

াঈমদ্দন 

মগাারফাড়ী ০১৭৮৮-

০২০৫৮৭ 

গাবী ারন 07  

500.  মভাাঃ ারভান াহ্ ুযানুয ০১৭২৪-৭৩৫১১৪ গাবী ারন 07  

501.  মভাাঃ ভাুভ যানা াআভাভনগয ০১৭২৭-৯০৬৮৭৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

502.  মভাাঃ াবন াআভাভনগয ০১৭৬২-৭২৫৭৫৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

503.  মভাাঃ মদরুয়ায াআভাভনগয ০১৭৮৮-

০৫০৮৯৪ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

504.  মভাাঃ তামযপ 

াঅমজজ 

াআভাভনগয ০১৭৪৪-৭৪৯৪২৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

505.  মভাাঃ াবদক াঅরী াআভাভনগয ০১৭৪৬-

৬৪০০৫৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

506.  মভাাঃ এযপান 

াঅরী 
মকাযী ০১৭৫০-১৪৩০১৭ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

507.  মভাাঃ ভামনরুর 

াআরাভ 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮৫-

৩২৪৪৬৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

508.  মভাাঃ মভাস্তামপজযু 

যভান 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৮২-

৯৮৮৬৯৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

509.  মভাাঃ চফুয 

যভান 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৭৯-০৩৭০৪০ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

510.  মভাাঃ মতাপাজ্জার 

মাবন 

াআভাভনগয ০১৭৮৪-

৭৪৮৯৯০ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

511.  মভাাঃ মযয়াজরু ক াআভাভনগয ০১৭৪৪-৩৫২৭৫৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  



512.  াঅব্দুর াঅমজভ মতবরাকী ০১৭৭১-৮২৫৫৮৪ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

513.  মভাাঃ াঅব্দুয 

যাজ্জাক 

ফীবযশ্বযুয ০১৭৩২-৩৬৪০৬ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

514.  মভাাঃ াঅযাপুর াআভাভনগয ০১৭৪৫-

৩৫৩৩১৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

515.  মভাাঃ মতামদরু 

াআরাভ 

াআভাভনগয ০১৭৯১-৯৪৮৯৯১ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

516.  মভাাঃ জাভার াআভাভনগয ০১৭৫৫-২৭১৩১৯ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

517.  মভাাঃ ভাআদযু 

যভান 

াআভাভনগয ০১৭৫১-৪৭৪৮৫২ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

518.  মভাাঃ াঅরভগীয ফীবযশ্বযুয ০১৭৭৩-

৫৬৩৮০১ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

519.  মভাাঃ মদরুয়ায 

মাবন 

াআভাভনগয ০১৭০৬-

৫৫৫৪৬৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

520.  মভাাঃ তমযকুর 

াআরাভ 

মগামনাথুয ০১৭৭৪-৭৭৯৩১৩ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

521.  মভাাঃ জাময াঅরী াআভাভনগয ০১৭৪৪-

৮২৬৩৩৩ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

522.  মভাাঃ ভমতাঈয 

যভান 

মবারাা  ০১৭৯৪-৬৭০২০৬ গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

523.  মভাাঃ াঅব্দুর ভমভন াআভাভনগয ০১৫৩৮-

১১৮১৬৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

524.  মভাাঃ াঈভয 

পারুক 

াআভাভনগয ০১৭৬২-

৩৩৩৮১২ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  



525.  মভাাঃ ামফফুয 

যভান 

াআভাভনগয ০১৭৬৭-

১৬৩৮০৬ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ 

07  

526.  মভাাাঃ মতাযা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭০৬-

১৮৩০৮৫ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

527.  মপারী খাতুন ঝাাঈবফানা ০১৭৪০-৭০৬৫৯৩ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

528.  মভাাাঃ নাজভা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭৮-

৮৫৫০৬৩ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

529.  শ্রীভমত মভতা 
যানী রুারী 

ঝাাঈবফানা ০১৭১৯-৩৬৫১০৫ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

530.  মভাাাঃ মামনয়া 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭০৬-

৯৩৭০৪৮ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

531.  মজভী খাতুন ঝাাঈবফানা ০১৭৮০-

৬৭৩০৫১ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

532.  মভাাাঃ ুরতানা 
যামজয়া 

ঝাাঈবফানা ০১৭৬৪-

৮৩২৮৭৬ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

533.  মভাাাঃ যামদা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৩১৪-

৫৪৯৫৮৮ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

534.  মভাাাঃ মপবযাজা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭২-০৪৯৪৬৩ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

535.  মভাাাঃ মাঈরী 
খাতুন 

কামভুয ০১৭৭৫-৫২৫৯৩২ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

536.  মভাাঃ ুভন াঅরী ঝাাঈবফানা ০১৭০১-০৬৩৭৪৩ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

537.  মভাাাঃ াঅমরভুর 

াআরাভ 

কামভুয ০১৭১০-৮৮০১৭১ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  



538.  াঅব্দুল্লা কামভুয ০১৭৬৬-

৮৮৫৭৭৬ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

539.  মভাাঃ জমন ফাফ ু ঝাাঈবফানা ০১৭২৬-০৩৬৯২৪ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

540.  মভাাঃ াঅাআজরু ঝাাঈবফানা ০১৯৫০-

৯৬৭২৮৫ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

541.  মভাাঃ াআরাভ 

াঅরী 
ঝাাঈবফানা ০১৭৩২-৪৪৩৪০৩ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

542.  মভাাঃ মযপুর 

াআরাভ 

ধযভুয ০১৭৮০-৭৯১৯৪৭ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

543.  মভাাঃ াঅমতকুয 

যভান 

ঝাাঈবফানা ০১৭৮০-

৯২৬৩৩৬ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

544.  মভাাঃ ভমাঈয 

যভান 

ঝাাঈবফানা ০১৭৬০-

৯৯৩৬৬৮ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

545.  মভাাঃ যমপক ঝাাঈবফানা ০১৭৬৩-০৪০২৭৭ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

546.  মভাাঃ াঅযাপুর 

াআরাভ 

ঝাাঈবফানা ০১৩১৭-৪৮৮১৪২ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

547.  মভাাঃ ভুমনরুর 

াআরাভ মভায 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭৩-

৩৬৭৮৩৩ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

548.  মভাাঃ ামফরুর 

াআরাভ 

ঝাাঈবফানা ০১৭৪১-১৯৫০৪১ ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

549.  মভাাঃ ারাাঈমদ্দন 

মাবন 

কামভুয ০১৭৩৬-

২৬০৭৩৭ 

ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  

550.  মভাাঃ পয়ার 

াঅবভদ 

ফীবযশ্বযুয -- ামযফামযক াাঁ-

ভুযমগ ারন 

07  



551.  াঈবম্ম কুরুভ াঅদভুয ০১৭৫২-৪০৪৩৬৭ গাবী ারন 07  

552.  মভাাাঃ মনগায 

ফান ু

কামরনগয ০১৩০৭-

৩০৮৩৪৬ 

গাবী ারন 07  

553.  মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

কামরনগয ০১৭৩৫-

৪৮০৮৭৯ 

গাবী ারন 07  

554.  মভাাাঃ ামফনা কামরনগয -- গাবী ারন 07  

555.  মভাাাঃ াযমবন কামরনগয ০১৭৮৩-

২৩১৬৬৪ 

গাবী ারন 07  

556.  মভাাাঃ ুমখ মছা  ামদনগয ০১৯৩৫-

৮৫৯১৮৩ 

গাবী ারন 07  

557.  মভাাাঃ তামরভা 
মফগভ 

কামরনগয -- গাবী ারন 07  

558.  মভাাঃ খাাআরুর 

াআরাভ 

কামরনগয ০১৭২৫-৬৮৪৫৪৭ গাবী ারন 07  

559.  মভাাঃ ুজন 

াঅয়ার 

কাময়াফামড় ০১৭২২-৭৭৫৮৫৪ গাবী ারন 07  

560.  মভাাাঃ াযমভন 

মফগভ 

কাময়াফামড় ০১৭৩৫-৭৬১০৭৬ গাবী ারন 07  

561.  মভাাাঃ াঅকমরভা 
মফগভ 

কাময়াফামড় ০১৭৮০-

৮১৮৯৪০ 

গাবী ারন 07  

562.  মভাাঃ মদরু 

াআরাভ 

কাময়াফামড় ০১৭৮৪-

৯১৮২৬২ 

গাবী ারন 07  

563.  মভাাঃ ফাফুর 

মাবন 

কামরনগয -- গাবী ারন 07  

564.  ারাাঈমদ্দন ফাফ ু কাময়াফামড় ০১৭৬৭- গাবী ারন 07  



১০৪৩৮০ 

565.  মভাাাঃ নাবযা 
মফগভ 

কাময়াফামড় ০১৭৪৩-০৪৮৩০৭ গাবী ারন 07  

566.  মভাাঃ াঅব্দুর 

কমযভ 

কামরনগয -- গাবী ারন 07  

567.  মভাাাঃ রুবভরা 
মফগভ 

াঅদভুয ০১৭৫৫-১২৭৮১৮ গাবী ারন 07  

568.  মভাাাঃ রুৎপাতুন 

মনা টিয়া 
াঅদভুয ০১৭২৫-৫৬৮৯৯৭ গাবী ারন 07  

569.  মভাাাঃ মযাকানা 
মফগভ 

াঅদভুয ০১৭০৮-

৯৮৩৫৪০ 

গাবী ারন 07  

570.  মভাাাঃ ামফনা 
খাতুন 

াঅদভুয ০১৭৮৩-

৭০৮৩০৩ 

গাবী ারন 07  

571.  মভাাঃ ায়দায 

াঅরী 
াঅদভুয ০১৭৫২-৪০৪৩৬৭ গাবী ারন 07  

572.  মভাাঃ ভাুদ াঅরী াঅদভুয ০১৭৪৪-৮৮০৪৭৪ গাবী ারন 07  

573.  মভাাঃ া জাান 

াঅরী 
াঅদভুয ০১৭২৫-

৬৬৮৯৯৭ 

গাবী ারন 07  

574.  মভাাাঃ াঅমরয়া 
খাতুন 

কামরনগয ০১৭৮৪-

০৫২৬৯৬ 

গাবী ারন 07  

575.  মভাাাঃ তাজমযন 

খাতুন 

াঅদভুয ০১৭৮৩-

৭০৮৩০৩ 

গাবী ারন 07  

576.  মভাাঃ াঅব্দুয 

যাজ্জাক 

ুযানুয ০১৭৮৬-

৭৪৫৮৯১ 

গাবী ারন 07  

577.  মভাাঃ ভমন মিভব ারা -- গাবী ারন 07  



াঅরী 

578.  মভাাঃ জামরুর ুযানুয -- গাবী ারন 07  

579.  মভাাঃ াঅব্দুর ক ুযানুয -- গাবী ারন 07  

580.  মভাাঃ মমরভ মযজা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

581.  মভাাাঃ তামযকুর 

াআরাভ 

মতবরাকী -- গাবী ারন 07  

582.  মভাাাঃ াঅমপয়া 
মফরমক 

মতবরাকী -- গাবী ারন 07  

583.  মভাাাঃ াঅবভনা 
খাতুন 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

584.  মভাাাঃ মযনা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

585.  মভাাাঃ ভাকুদা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

586.  মভাাাঃ ভাভুদা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

587.  মভাাাঃ মফাঈটি 

মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

588.  মভাাাঃ কুরুভ 

মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

589.  মভাাাঃ মভমর 

মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

590.  মভাাাঃ মভৌুভী 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

591.  মভাাাঃ মরমরভা ুযানুয -- গাবী ারন 07  



592.  মভাাাঃ াযাফান ুযানুয -- গাবী ারন 07  

593.  মভাাাঃ খাবরদা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

594.  মভাাাঃ যবভা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

595.  মভাাাঃ ামফনা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

596.  মভাাাঃ মযাখানা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

597.  মভাাাঃ াঅবরভা 
খাতুন 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

598.  মভাাাঃ মমযনা 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

599.  মভাাাঃ াঅময়া 
মফগভ 

ুযানুয -- গাবী ারন 07  

600.  মভাাাঃ ামফনা ুযানুয -- গাবী ারন 07  

601.  মভাাঃ ামফরুর 

াআরাভ 

মতমরাড়া ০১৭১৮-

০৬৫০৬৮ 

গাবী ারন 07  

602.  মভাাঃ ভাুভ াঅরী ঝাাঈবফানা ০১৭১০-০২৪৫৭৮ গাবী ারন 07  

603.  মভাাঃ াঅমনুয 

যভান 

মাবনমব া ০১৩১১-২৪৯৬৪১ গাবী ারন 07  

604.  মভাাঃ জাাঙ্গীয 

াঅরী 
াাঁচটিকযী ০১৭২৩-

৬৪৩০৫৩ 

গাবী ারন 07  

605.  মভাাঃ মযপুর 

াআরাভ 

মাল্লাডাঙ্গা ০১৭৭৪-৫৩৫৯০৪ গাবী ারন 07  

606.  যমফাঈর াআরাভ ফজযাব ক ০১৭৩৩-

৮৪১১৯৪ 

গাবী ারন 07  



607.  মভাাাঃ যাজ ুাঅরী যাধানগয ০১৭১৯-

৭৫১৮৮৮ 

গাবী ারন 07  

608.  মভাাঃ পারুক যাধানগয ০১৭২৩-৯২৭১৩৯ গাবী ারন 07  

609.  মভাাঃ যমফাঈর 

াআরাভ 

মাবনমব া ০১৭৬৪-৪৯২৫১২ গাবী ারন 07  

610.  মভাাঃ মফশু মখ মতবরাকী ০১৭৮১-১৯০৭৮১ গাবী ারন 07  

611.  মভাাঃ ভাভুনুয 

যীদ 

মাবনমব া ০১৭২৯-৪৮৪১৫৩ গাবী ারন 07  

612.  মভাাঃ াঅযাপুর 

ক 

াঈল্লাডাঙ্গা -- গাবী ারন 07  

613.  মভাাঃ ামদকুর 

াআরাভ 

কাময়াবফানা ০১৭৪৪-

৮২৬০৯৮ 

গাবী ারন 07  

614.  মভাাঃ এানুয াআরাভুয ০১৭৭৪-৫২৫২২৭ গাবী ারন 07  

615.  মভাাঃ মভাস্তামপজযু 

যভান 

নামজযুয -- গাবী ারন 07  

616.  মভাাঃ মভাজাবম্মর 

ক 

াআরাভুয ০১৭৩৯-৯৭০৬৪২ গাবী ারন 07  

617.  মভাাাঃ াঅমিয়া 
খাতুন 

নামজযুয ০১৭৭৩-৩৮২৫৯২ গাবী ারন 07  

618.  মভাাাঃ নাজভা 
খাতুন 

াআরাভুয -- গাবী ারন 07  

619.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

ধযভুয ০১৩০২-

৮৫৮৬২৭ 

গাবী ারন 07  

620.  াঅা খাতুন ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৫০-২২৬১৭৭ গাবী ারন 07  

621.  মভাাাঃ াঅবয়া যাধানগয -- গাবী ারন 07  



খাতুন 

622.  মভাাাঃ নাবয়ভা 
খাতুন 

ঝাাঈবফানা ০১৭৭২-২১৬৮৭৯ গাবী ারন 07  

623.  মভাাাঃ াযবীন 

খাতুন 

াাঁচটিকযী ০১৭২৩-

৬৪৩০৫৩ 

গাবী ারন 07  

624.  মভাাাঃ পুরবনা 
মফগভ 

াাঁচটিকযী ০১৭১৭-০৩৯০৬৭ গাবী ারন 07  

625.  মভাাাঃ জাবযকা মাবনমব া ০১৩০-

০৬৫৭৮৪২ 

গাবী ারন 07  

626.  মভাাাঃ নয়ন 

াঅরী 
খাবরাঅরভুয ০১৭৩৪-৫৩১৪১২ গাবী ারন 07  

627.  মভাাাঃ মিী 
খাতুন 

মতমরাড়া ০১৭৮৯-৭১২২৩০ গাবী ারন 07  

628.  মভাাঃ ভমনরুর 

াআরাভ 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৩৯-

৬১৬৯০২ 

গাবী ারন 07  

629.  মভাাাঃ তানমজরা 
খাতুন 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭৯৬-১৬৯৪২৭ গাবী ারন 07  

630.  মভাাঃ মমরভ মযজা চযধযভযু -- গাবী ারন 07  

631.  মভাাঃ াঅরভগীয মাদনুগয -- গাবী ারন 07  

632.  মভাাঃ াঅব্দুয 

যভান 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭১৯-৯৪৯৭৯২ গাবী ারন 07  

633.  মভাাাঃ তাবযক 

মখ 

ফাাদযুগঞ্জ ০১৭০৭-৭১৪২৮৭ গাবী ারন 07  

634.  ফযকত াঅরী 
(মতাতা) 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  



635.  মভাাঃ ুজন াঅরী মতমরাড়া ০১৭৬৫-৩২৯১০১ গাবী ারন 07  

636.  মভাাঃ রুহুর 

াঅমভন 

ভুমরভযু -- গাবী ারন 07  

637.  মভাাাঃ ভমযয়ভ 

মফগভ 

মতমরাড়া ০১৭৫৩-৭৯৭৩৭২ গাবী ারন 07  

638.  মভাাঃ াঅমরভুর 

াআভাভ 

ভয়াভাযী -- গাবী ারন 07  

639.  মভাাঃ মাবর যানা ফযাআগামছ -- গাবী ারন 07  

640.  মভাাাঃ াঅদযী 
খাতুন 

ফড়গামছ 

ফাজাযাড়া 
০১৭৪০-১২১১৮৬ গাবী ারন 07  

641.  মভাাঃ যমফাঈর 

াআরাভ 

ঝাাঈবফানা ০১৭৪৫-৭৬৬৫৯৪ গাবী ারন 07  

642.  মভাাঃ মাবর যানা কৃষ্ণুয -- গাবী ারন 07  

643.  মভাাঃ যমফাঈর ভুযীবূজা ০১৭৪৫-

৮১৫৭৮৬ 

গাবী ারন 07  

644.  মভাাঃ যাবর াঅরী মতমরাড়া -- গাবী ারন 07  

645.  মভাাঃ যানা মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

646.  মভাাঃ াঅমতকুর 

াআরাভ 

ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

647.  মভাাম্মদ 

জমভরুর াআরাভ 

মরাচী -- গাবী ারন 07  

648.  মভাাঃ মভযাজরু 

াআরাভ 

ফাাদযুগঞ্জ -- গাবী ারন 07  

649.  মভাাাঃ ভমযভ ভুমরভযু ০১৭৮৪-

৯৫১৮৬৯ 

গাবী ারন 07  



650.  মভাাাঃ মভাবভনা ভুমরভযু ০১৭৩৪-৫৩১৪১২ গাবী ারন 07  

651.  মফরার াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

652.  মভাাাঃ মযকন 

াঅরী 
মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

653.  মভাাাঃ ামকফ 

াান 

মবারাা  ০১৭৭১-৯৭৭৫৫৭ গফাদী শু ারন 07  

654.  মভাাাঃ াঈনবজরা 
মফগভ 

ফড় 

মগামনাথুয 

০১৭৭৪-০০৩৩২৮ গফাদী শু ারন 07  

655.  মভাাাঃ মরম 

মফগভ 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

656.  মভাাাঃ রুভা 
মফগভ 

ফড় 

মগামনাথুয 

-- গফাদী শু ারন 07  

657.  মভাাাঃ ামফফুয 

যভান 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

658.  মভাাাঃ যানা মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

659.  মভাাাঃ যমফন 

াঅরী 
মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

660.  মভাাাঃ পাবতভা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

661.  ভারুপা াআয়ামভন ফড় 

মগামনাথুয 

-- গফাদী শু ারন 07  

662.  মভাাঃ মমরভ াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

663.  মভাাঃ াাআদযু 

যভান 

ফজযাব ক ০১৭১৭-৪০৫২৮৩ গফাদী শু ারন 07  

664.  মভাাাঃ ুবভযা মকাযী -- গফাদী শু ারন 07  



মফগভ 

665.  মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

ফড় 

মগামনাথুয 

-- গফাদী শু ারন 07  

666.  মভাাঃ মরার াঅরী মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

667.  মভাাাঃ দরুারী 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

668.  মভাাাঃ জবুরখা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

669.  মভাাাঃ মফাঈটি 

খাতুন 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

670.  মভাাাঃ ুবভযা মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

671.  মভাাাঃ াঈবম্ম 

াঅবয়া 
মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

672.  মভাাাঃ 
জামরুমদ্দন 

চযধযভযু -- গফাদী শু ারন 07  

673.  মভাাঃ াঅর াআভাভ মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

674.  মভাাঃ মতাফুদ্দীন মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

675.  মভাাাঃ রুমফনা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গফাদী শু ারন 07  

676.  মভাাঃ জয়নার 

াঅবফমদন জমন 

ফড় 

মগামনাথুয 

-- গাবী ারন 07  

677.  মভাাঃ মযত াঅরী মগামনাথুয ০১৭৮০-

৬৫৬১২৯ 

গাবী ারন 07  

678.  মভাাাঃ নয়ন 

াঅরী 
মবারাা  -- গাবী ারন 07  



679.  মভাাাঃ ভুক্তামদয 

যভান 

মবারাা  -- গাবী ারন 07  

680.  মভাাাঃ ভারুপ 

মখ 

ফড় 

মগামনাথুয 

০১৭৭৯-০৩৭২৬৩ গাবী ারন 07  

681.  মভাাঃ াঅর াঅমভন 

যমক 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

682.  মভাাাঃ াঅযাপুর 

ক াঅরার 

মবারাা  -- গাবী ারন 07  

683.  মভাাঃ াঅান 

ামফফ 

মবারাা  -- গাবী ারন 07  

684.  মভাাাঃ নামভা 
খাতুন 

মগাারফাড়ী -- গাবী ারন 07  

685.  মভাাাঃ াঅবরভা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

686.  মভাাাঃ ভাবনায়াযা 
মফগভ 

মগামনাথুয ০১৭৮৮-০৫০২৯২ গাবী ারন 07  

687.  মরা মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

688.  মভাাাঃ ভাবজদা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

689.  মভাাাঃ তমরভা মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

690.  মভাাাঃ রুনা মগামনাথুয ০১৭৪২-৬৯৭৬২৫ গাবী ারন 07  

691.  মভাাাঃ কুরুভ 

খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

692.  মভাাাঃ ামফরা 
খাতুন 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  



693.  াযমভন 

মপযবদৌ 

ফড় 

মগামনাথুয 

-- গাবী ারন 07  

694.  মফমফ খাতুন মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

695.  মভাাাঃ ভাুদা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

696.  মভাাাঃ ভুমরভা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

697.  মভাাাঃ মভাবভনা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

698.  মভাাাঃ তাবযা 
মফগভ 

মগামনাথুয ০১৭৫৩-০৩৭০৭৭ গাবী ারন 07  

699.  মভাাাঃ মযাংমক মগামনাথুয ০১৭৬৭-২৫৪৯৪৯ গাবী ারন 07  

700.  মভাাাঃ মযা 
মফগভ 

মগামনাথুয -- গাবী ারন 07  

 

 

 

 

 (মভাাঃ কাভরুজ্জাভান যদায) 

াঈবজরা মুফ াঈন্নয়ন কভ©কতম া 
(াাঃদাাঃ) 

মবারাা , চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায 

াঈবজরা মুফ াঈন্নয়ন কভমকতম ায কামমারয় 

মফগঞ্জ, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

 

 

 

ছক 

খ( া               : 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

০১ 

মভাাাঃ ভবনায়ায 

মাবন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬০৪৫৯৫৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন  ফযাচ  

নাং 
০১ 



০২ 

মভাাাঃ মনতাাঈয 

যভান 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭১৬৬৪৯৯২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৩ 

মভাাাঃ জাভার 

াঈদ্দীন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৪২৩৭৯৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৪ 

মভাাঃ াযয়ায 

াযববজ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৪৪৬৮৭৪৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৫ মভাাাঃ নামজয 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬৪৯৪১২৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৬ 

মভাাাঃ মভনাজ্ব 

াঈদ্দীন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬৪৯৪১২৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৭ মডমজয়াযা খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০৪৫০৭২৮ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৮ 

 মভাাাঃ ুভাাআয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯৬১০৭৫২৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

০৯ 

 মভাাাঃ াঅমরয়া 
াঅকতায 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫০৩৬৩৬৯৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১০ 

মভাাাঃ মযজাাঈর 

কমযভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২১১৭৩৬৯২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   



১১ 

মভাাাঃ যাবর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৩২৩১৬৮৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১২ 

মভাাঃ াাআযন 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৯৫৮৭৩২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৩ 

মভাাাঃ মজয়াাঈর 

ক 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩০৯৮৩৪৪০ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৪ 

মভাাঃ াযয়ায 

জাান 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৮৭৯০৬২৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৫ 

মভাাাঃ যমভা 
খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৭৪০২৮২২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৬ াযমভন খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৮৭৯০৬২৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৭ 

মভাাাঃ ফাাযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩২৬৮৩৯৯৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৮ 

মভাাঃ যাবর 

াঈদ্দীন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০৩৯২৯৩১২ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

১৯ 

মভাাাঃ খামতজা 
খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৮৬১২২২৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   



২০ 

মভাাঃ ভাযম্নপ 

মফরস্না 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১০০৫৭৯৪৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

২১ যম্নভা খাতুন 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৬২৯৩৯১২৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

২২ 

মভাাঃ ভাভনু ায 

যমদ 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৩৩৪২৯৫৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

২৩ মভাাাঃ ম ু াঅরী 
গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০২১৯৬৮৮৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

২৪ মভাাাঃ াঅব্দুরস্না 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮০৬৫৮৩৯১ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

২৫ মভাাাঃ াঅব্দুরস্না 

গ্রাভ- ফারু ুমঙ্গ, মাাঃ 
াঅমদনা কবরজ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮১০৩৩৩৮৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ মদন   

 

 

 

 

 

 

 

 



নাং       থীয 

নাভ 

ঠিকানা মভাফাাআর নিয       মকাবয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

২৬ 

মভাাঃ নামদভ 

াঅরী 

 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন 

ফযাচ  

নাং-
০২ 

২৭ 

মভাাঃ যমফাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুন গ্রাভ কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন  

২৮ 

মভাাঃ গাফ্পায 

াঅরী 

গ্রাভ- াাঈনগয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ কবরজ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন  

২৯ 

মভাাাঃ মুফ 

মফগভ 

 

গ্রাভ- ত্রামজতুয, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩০ 

মভাাাঃ মমি 

খাতুন 

 

গ্রাভ- ফাভুনগ্রাভ, মাাঃ 
ফাভুনগ্রাভ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩১ 

মভাাাঃ মযপা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩২ 

মভাাাঃ াফানা 
মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩৩ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
ফান ু

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩৪ 

যাজ কুভায 

 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩৫ 

মভাাাঃ মভা 
মফগভ 

 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩৬ 

মভাাাঃ 
ভাযম্নপা খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩৭ 

মভাাাঃ মভৌুভী 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩৮ 

মভাাাঃ যমভা 
মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৩৯ 

মভাাাঃ াফানা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪০ 

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪১ 

মভাাাঃ াঅময়া 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪২ 

মভাাাঃ ভুাাআয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৪৩২ 

মভাাাঃ নাজমযন 

মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪৪ 

মভাাাঃ মুভ 

মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪৫ 

 মভাাঃ াআাঈুপ 

াঅরী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪৬ 

 মভাাঃ মজাহুযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪৭ 

 মভাাঃ াঅদযু 

যমভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৪৮ 

 মভাাঃ ামফফযু 

যভান 

গ্রাভ- ফামজতুয 

নতুনগ্রাভ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ 

০৭ মদন  

৪৯ 

 মভাাঃ মযপুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

৫০ 

মভাাঃ মদরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৪৯২৯৬৯০ গরু 

মভা াতাজাকযণ ০৭ মদন  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৫১ মভাাঃ াঅফু াাআদ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৩ 

৫২ 

মভাাঃ ামভভ 

াঅকতায 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুন গ্রাভ কবরজ, 

মফগঞ্জ, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৫৩ মভাাঃ ামভভ াঅরী 
গ্রাভ- াাঈনগয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ কবরজ, 

মফগঞ্জ, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৫৪ 

মভাাঃ য়াবদযু 

যভান 

গ্রাভ- ত্রামজতুয, 

মফগঞ্জ, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৫৫ মভাাাঃ ীদরুস্না 
গ্রাভ- ফাভুনগ্রাভ, মাাঃ 
ফাভুনগ্রাভ, মফগঞ্জ, 

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

০৭ মদন  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

৫৬ 

মভাাঃ যমফাঈর 

াঅয়ার 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৫৭ 

মভাাাঃ নযূ নাায 

ভাুদা 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৫৭ 

মভাাাঃ তাজমযন 

খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৫৯ 

মভাাাঃ মপযবদৌী  
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬০ 

মভাাাঃ াানা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬১ 

মভাাাঃ 
পামতভাতুজ 

মজাযা 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬২ মভাাঃ াঅরামভন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬৩ 

মভাাাঃ এমরজা 
খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬৪ প্রমতভা যানী গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

০৭ মদন  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

৬৫ মভাাঃ পযাদ াঅরী 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬৬ মভাাঃ াঅরভ াঅরী 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬৭ 

শ্রীভমত ভধুমভতা 
যানী 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬৮ 

মভাাাঃ চাম্পা 
মফগভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৬৯ 

মভাাাঃ মজমভন 

খাতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৭০ মভাাঃ ুজন াঅরী 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৭১ মভাাঃ ুভন াঅরী 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৭২ মভাাঃ মমরভ মযজা 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভুনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৭৩ মভাাঃ াভীভ াঅরী গ্রাভ- ফামজতুয 

নতুনগ্রাভ, মাাঃ কানা , 

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

০৭ মদন  



মফগঞ্জ, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

৭৪ মভাাঃ যামজফ াঅরী 
গ্রাভ- মযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

৭৫ মভাাঃ াঅব্দুয যামকফ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয 

নাভ 

ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

৭৬ 

মভাাঃ মদরু 

াআরাভ যমন 

 

গ্রাভ- কানা  কাগমচাড়া, 
মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৭৮৬৮৫৫০ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
০৪ 

৭৭ 
মভাাাঃ 
মভাতাায 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

০৭ 

মদন 

 



মাবন চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

৭৮ 

মভাাঃ এভযান 

াঅরী 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৭৯ 

মভাাাঃ মনা 
খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮০ 

মভাাাঃ াাআদা 
খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮১ 

মভাাঃ মগারাভ 

যাফফানী 

গ্রাভ- কানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮২ 

মভাাাঃ ামফুর 

াঅরভ 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮৩ 

মভাাঃ মদরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮৪ 

মভাাঃ াাআপুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮৫ মভবদী াান 

গ্রাভ- কানা  ফরাফাড়ী, 
মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮৬ 

মভাাাঃ ভাভুদা 
খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

৮৭ 

মভাাাঃ যাবজনুয 

খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮৮ 

মভাাাঃ মিী 
াঅকতায ীভা 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৮৯ 

াবযায়ায 

জাান 

গ্রাভ- চকশ্রীযাভযু, মাাঃ 
াঅড়গাড়া, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯০ মভাাঃ ুভন াঅরী 
গ্রাভ- কানা  ফরাফাড়ী, 
মাাঃ কানাা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯১ 

মভাাাঃ যমফাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয াঅফফা 

ফাজায, মাাঃ কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯২ 

মভাাঃ যাজীফ 

াঅরী 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয াঅফফা 

ফাজায, মাাঃ কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯৩ তাবজভুর ক 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯৪ 

মভাাঃ াঅব্দুর 

াঅাদ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯৫ যাজ ুাঅবভদ 
গ্রাভ- মফভলী, মাাঃ 
চকমকত্তী, 

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

০৭ 

মদন 

 



মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ারন 

৯৬ 

ভুবমদ মপাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফভলী, মাাঃ 
চকমকত্তী, 
মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯৭ াআভাাআর াআরাভ 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯৮ 

ভুমপকুয 

যভান 

গ্রাভ- াযকানা , মাাঃ 
কানা , 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৯৯ 

মভাাাঃ াভুন 

নাায 

গ্রাভ- মখাারাড়া, মাাঃ 
মগাভত্মাুয, 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

১০০ 

মভাাাঃ ামযকুন 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফাজাযাড়া, মাাঃ 
মগাভত্মাুয, 

মফগঞ্জ,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 ামযফামযক 

াাঁ ভুযমগ 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১০১ 

তুনবজযা খাতুন 

 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭০৭০২৭৬৯৬ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৫ 

১০২ 

মভাাঃ াঅব্দু 

াভাদ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৪৭৬৩৩১৮ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৩ 

মভাাঃ মগারাভ 

াঅজভ 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭০৫২৪১২৯৯ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৪ 

 মভাাাঃ মজমভন 

াঅক্তায 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭০৯৯১১২৪০ 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৫ 

মভাাাঃ তাভান্না 
াঅক্তায তুমর 

গ্রাভ- যানীনগয, মাাঃ 
ধাাআনগনয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৬ মভাাাঃ াঅফু াঅরী 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৭ 

মভাাঃ াঅফু 
ুমপয়ান 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৮ মভাাঃ াঅব্দুরস্না 
গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



১০৯ 

মভাাাঃ যম্নভা 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১০ 

মভাাাঃ ানমজদা 
খাতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১১ 

মভাাাঃ পযাদ 

াঅরী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১২ মভাাঃ যাবর াঅরী 
গ্রাভ- মযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১৩ 

মভাাঃ মভামভন 

াঅরী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১০৪ 

মভাাাঃ মপযবদৌী 
খাতুন 

গ্রাভ- গুিভামনক, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১৫ মভাাঃ রারচান মখ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১৬ 

মভাাঃ মারাাআভান 

াঅরী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১৭ 

শ্রীভমত প্রবাতী 
যানী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



১১৮ 

মভাাাঃ পমযদা 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১১৯ 

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

খাতুন 

গ্রাভ-চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২০ 

মভাাাঃ ভাকুযা 
মফগভ 

গ্রাভ-চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২১ 

মভাাাঃ রুতানা 
মফমফ 

গ্রাভ-জামভন মধাাআয, 

মাাঃ যনজাাআ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২২ 

মভাাঃ কাভযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৩ 

মভাাাঃ মজাযা 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৪ 

 মভাাঃ মজয়াযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৫ 

মভাাাঃ াঅবয়া 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১২৬ 

মমোসোাঃ সোলহো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩১৭২২৬৩৯৩ 

গাবী ারন 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৬ 

১২৭ 

মমোসোাঃ মসলনো 
মবগম 

গ্রাভ- ামরভ মডারাড়া, 
মাাঃ ভাযাজযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৮ 

মমোসোাঃ সুলমরো 
মবগম 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১২৯ 

মমোসোাঃ লিয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- গুিভামনক, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩০ 

মমোসোাঃ তোলহরো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩১ 

মমোসোাঃ মববী 
খোতুন 

গ্রাভ- াঅভরাাআন, মাাঃ 
ভাধফুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



১৩২ 

মমোাঃ আবু 
হোয়োত 

গ্রাভ- নাবভাব ারা, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৩ 

মমোসোাঃ নোলসমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৪ 

মমোসোাঃ সোলমনো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৫ 

মমোসোাঃ পলপ 

মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৬ 

মমোসোাঃ ললরফো 
খোতুন 

গ্রাভ- ীযগাছী, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৭ 

মমোাঃ লোলহন 

আম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৮ 

মমোসোাঃ খোলদো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৩৯ 

মমোসোাঃ 
তোসলমো 
খোতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪০ 

মমোসোাঃ 
তোজলরন খোতুন 

গ্রাভ- গফড়াতরা, মাাঃ 
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দ,  

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



১৪১ 

মমোসোাঃ ইয়োলসন 

খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪২ 

মমোসোাঃ মসলনো  
খোতুন 

গ্রাভ-,গনাাড়া মাাঃ 
গফড়াতরা 
,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয,  

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৩ 

মমোসোাঃ 
পোরলভন  

খোতুন 

গ্রাভ- ভয়াুকুয মাাঃ 
গফড়াতরা 
,চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয,  

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৪ 

মমোসোাঃ মরখো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৫ 

মমোসোাঃ হোলসনো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৬ 

মমোসোাঃ সুলখো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৭ 

মমোসোাঃ নোজমো 
খোতুন 

গ্রাভ- চচতনযুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৮ 

মমোসোাঃ 
রম্নলয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

১৪৮ 

মমোসোাঃ শুকন 

আরো খোতুন 

গ্রাভ- নমযু, মাাঃ 
ারা, 
চাাঁাাাাআনফাফগঞ্জ দয, 

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

১৫০ 

মমোসোাঃ হোলমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গাবী ারন 

০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং       থীয নাভ ঠিকানা মভাফাাআর নিয       
মকাবয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

১৫১ মমোজোলে হক 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৭৭৯৭৭৮১ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন 

ফযচ 

নাং-
০৭ 

১৫২ 

মমোসোাঃ 
খোইরম্নন মনসো 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৫৩ 

মমোাঃ বকু 

আী 

গ্রাভ- াযবচৌকা, মাাঃ 
ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  



১৫৪ 

মমোাঃ আনোরম্ন 

ইসোম 

গ্রাভ- মচৌকাভনাকলা, 
মাাঃ ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৫৫ 

মমোাঃ মসোলহ 

রোনো 

গ্রাভ- মচৌকাভনাকলা, 
মাাঃ ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৫৬ 

মমোসোাঃ োবনী 
খোতুন 

গ্রাভ- াঅযমজবচৌকা 
দাদনচক, মাাঃ াঅমদনা 
কবরজ,মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৫৭ 

মমোহোাঃ নূর 

আম লসলিক 

গ্রাভ- যাজনগযাঙ্গাভী, 
মাাঃ ভনাকলা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৫৮ জলসম উিীন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৫৯ 

মমোাঃ মসোহোন 

আী 

গ্রাভ- খাযব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬০ 

মমোসোাঃ 
মববীয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- ঠাৎাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬১ 

মমোাঃ রোইহোন 

আী 

গ্রাভ- খাড়ব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬২ 

মমোহোাঃ ইউসুফ 

আী 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  



১৬৩ 

মুহোাঃ ওবোইদরু 

রহমোন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬৪ 

মুহোেদ আ 

মোমুন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬৫ আব্দরু রলহম 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬৬ 

মুহোেদ 

মোমুনুর রললদ 

গ্রাভ-ভাঝব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬৭ 

মমোাঃ নোলসম 

আী রোজ 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬৮ 

মমোাঃ আব্দরু 

রোলকব 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৬৯ 

মমোাঃ মোহবুবুর 

রহমোন 

গ্রাভ- মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৭০ 

মমোসোাঃ রোলবয়ো 
বোসরী 

গ্রাভ- াঅজাাআুয 

ভাঝাড়া, মাাঃ 
চাাঁাাআাঃদয, , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৭১ 

মমোসোাঃ 
মসোলনয়ো খোতুন 

গ্রাভ-চকবদৌরতুয 

মঠারীতরা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

১৭২ 

 মমোাঃ সলমোন 

আী 

গ্রাভ-মগৌমযাংকযুয, 

মাাঃ চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৭৩  মমোাঃ রোববোনী 
গ্রাভ-তাযাযু, মাাঃ 
াাাড়া, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৭৪ 

 মমোাঃ লোলক 

আহলমদ 

গ্রাভ মখব ারা, মাাঃ 
াাাড়া, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

১৭৫ 

 মমোাঃ ইব্রোলহম 

আী 

গ্রাভ- মদৌরতুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ মদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭৬ 

মভাাঃ াাআদায 

াঅরী 

গ্রাভ- ফামজতুয মাাঃ 
কানাা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৬০১৫৫০১৭ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
০৮ 

১৭৭ 

মভাাঃ যায়ান 

াঅরী 

গ্রাভ- ামদনগয 

কাভাব ারা মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩০৮৪৫৯৮৫ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৭৮ মভাাঃ াঅফু ফাক্কায 

গ্রাভ- মফনগয , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৮৭১৬৯০৩ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৭৯ 

মভাাঃ তানবীয 

াঅবভদ 

গ্রাভ- মফনগয , মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭২৮৪৮১৯৫৫ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮০ মভাাম্মদ কমর 

গ্রাভ- কানা  কাঠগড় 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৯৬১১১১১ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮১ 

মভাাঃ াঅব্দুর 

াঅয়ার 

গ্রাভ- গাংগাযাভুয, 

মাাঃ মভাফাযকযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৬৪৯৪১২৫ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮২ মভাাঃ াঅর াঅমভন 

গ্রাভ- ভুমরভুয, মাাঃ 
াাফাজুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০১৯৫৩৫৫ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৩ 

 মভাাঃ াঅরী 
মাবন 

গ্রাভ- ভুমরভুয, মাাঃ 
াাফাজুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭০৯৭৫১৪৫৭ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 



১৮৪ 

 মভাাঃ াঅফদরু 

মভাতাবরফ  

গ্রাভ- মবযাজুয মাাঃ 
াাফাজুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৪৯৫২৪২৮ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৫ 

মভাাঃ ভাভুদরু 

াান 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০৭৬১৫১২৩৬৪ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৬ মভাাঃ মজভ াঅরী 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭০৪৯৭০২৩৯ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৭ মভাাঃ মজাদ াঅরী 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭১০১৫৫৭৩৭ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৮ 

মভাাাঃ 
াঅনজভুান  

খাতুন 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৩৪২৮৬১১১ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৮৯ 

মভাাাঃ তমনভা 
খাতুন 

গ্রাভ- ফড় ামদনগয, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০৭৬৭১৫৪৫৬১ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯০ 

মভাাঃ মৌযাফ  

াঅরী 

গ্রাভ- মফবনাদযু  মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০৭৩৩১৭৫২৮৮ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯১ 

মভাাাঃ যানাাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঅজগফী  মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১০১৩৬২১৪ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 



১৯২ 

মভাাঃ াঅব্দুর 

াঅমরভ 

গ্রাভ- রছভানুয, মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০৭৪০২০১৫৯১ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৩ 

মভাাাঃ যামপয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- রছভানুয মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯৭৯০৪৬৪৬ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৪ ামকর াঅবভদ 

গ্রাভ- াকাব ারা মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৯১৫৭২৯০ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৫ 

মভাাঃ াঅমকুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- যুনচক মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৭৯১৯০৩০ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৬ 

মভাাাঃ মতামদা 
খাতুন 

গ্রাভ- রছভানুয মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৫৯১৫০৯৪০ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৭ 

মভাাাঃ াঅপবযাজ 

খাতুন 

গ্রাভ- াকাব ারা মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৯১৫৭২৯০ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৮ 

মভাাঃ াভীভ 

মযজা 

গ্রাভ- চাাঁদমকাযী মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

১৯৯ 

মভাাঃবযাজরু 

াআরাভ 

গ্রাভ-  াপ্পু মাাঃ 
মফবনাদুয,  

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০০ 

মভাাঃ যামদরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- রছভানুয মাাঃ 
মফবনাদুয, মফগঞ্জ, 

০১৭২২৭০০৫২৪ 

ামযফামযক 

াাঁ ভুযগী 
০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। ারন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১ 

মমোসোাঃ লরমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০১৫৬১২১৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
০৯ 

২০২ 

মমোসোাঃ 
সুতোনো খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৩০১৫৬১২১৪ 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৩ 

মমোসোাঃ খোলদজো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৪ 

মমোসোাঃ 
মোসকুরো খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



২০৫ 

মমোসোাঃ নোলসমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৬ 

মমোসোাঃ লরমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৭ 

মমোসোাঃ 
মমলহরম্নন মনসো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২০৮ 

মমোসোাঃ আসমো 
খোতুন 

গ্রাভ- বফানীুয, মাাঃ 
নয়াবগারা, 
চাাঁাাআনফাফগঞ্জ দয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন ০৭ 

মদন 

 

২০৯ 

মমোসোাঃ 
মরোকসোনো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১০ 

মমোসোাঃ সোলয়মো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১১ মমোসোাঃ হোলমো 
গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১২ 

মমোসোাঃ 
মরোলনোরো 
খোতুন 

গ্রাভ- জাফযী কামজাড়া, 
মাাঃ ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৩ 

মমোসোাঃ 
খোলদজোতু 

কুবরো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



২১৪ 

মমোসোাঃ জলুখো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৫ 

মমোসোাঃ নোলয়দনু 

খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৬ 

মমোসোাঃ বোসরী 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৭ 

মমোসোাঃ ফোলহমো 
খোতুন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৮ 

মমোসোাঃ 
মোনুয়োরো 
খোতুন 

গ্রাভ- চকমকত্তী, মাাঃ 
চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২১৯ 

মমোসোাঃ লরলন 

মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২২০ 

মমোসোাঃ লনুফো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২২১ 

মমোসোাঃ 
মরোলজনো মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২২২ 

মমোসোাঃ পোলপয়ো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 



২২৩ 

মমোসোাঃ 
মফরলদৌসী 
খোতুন 

গ্রাভ- নমযু, মাাঃ 
মারা, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ 

দয,, চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২২৪ 

মমোসোাঃ হোলজরন 

মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

২২৫ 

মমোসোাঃ 
মফলনয়োরো 
মবগম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ামযফামযক াাঁ 

ভুযগী ারন 

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২৬ ওল আহলমদ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৪২১২৮৬০ 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১০ 

২২৭ 

মমোাঃ রলবউ 

ইসোম 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

২২৮ 

মমোাঃ 
মমোসত্মোলফজরু 

রহমোন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২২৯ 

মমোাঃ মগোোম 

সোলরোয়োর 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩০ 

মমোাঃ দরুম্ন 

মহোদো 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩১ 

মমোাঃ মোসুম 

আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩২ 

মমোাঃ 
ওলহদজু্জোমোন 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩৩ 

মমোাঃ আজোদ 

আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩৪ 

মমোাঃ হোলমদরু 

রহমোন 

গ্রাভ- ফমরাযযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩৫ 

মমোসোাঃ খোলদো 
খোতুন 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয, 

মাাঃ ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩৬ 

মমোহোাঃ 
তুজমোউন আী 

গ্রাভ- ফমরাযযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

২৩৭ 

মমোাঃ ফোরম্নক 

আী 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩৮ 

মমোাঃ আলতকুর 

রহমোন 

গ্রাভ- ফমরাযযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৩৯ 

মমোাঃ আব্দরু 

রোউফ 

গ্রাভ- ফমরাযু, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৪০ 

মমোাঃ 
পোনোউস্নোহ 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৪১ 

মমোাঃ মোসুম 

মরজো 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

২৪২ 

মমোাঃ কোমো 

উিীন 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

২৪৩ 

মমোাঃ আবু 

হোসোন 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

২৪৪ 

মমোাঃ সলজব 

আী 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

২৪৫ 

মমোাঃ সলববর 

আী 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

২৪৬ 

মমোাঃ আব্দসু 

সোমোদ 

গ্রাভ- ধাাআনগয, মাাঃ 
ফাভগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৪৭ 

মমোাঃ আব্দরু 

রোজ্জোক 

গ্রাভ- জাফযী 
কামজাড়া, মাাঃ 
মগাফড়াতরা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

২৪৮ 

মমোসোাঃ মোকসুদো 
খোতুন 

গ্রাভ- ময়ারভাযা, মাাঃ 
মানাভমজদ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

২৪৯ 

মমোাঃ ফয়সো 

আী 

গ্রাভ- মমরভাফাদ 

মফমকযবভাড়, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

২৫০ মমোাঃ মবতর আী 
গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু   

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫১ 

মভাাাঃ মভমরয়াযা 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৭৮৬ 

৯৮৮৬   

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১১ 

২৫২ 

মভাাাঃ ানাযা 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩৬৮৮০০৪ 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৫৩ 

মভাাাঃ াযমভন 

খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৫৪ 

মভাাাঃ ফৃমষ্ট 

খাতুন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৫৫ 

 মভাাাঃ তামভনা 
মফগভ 

  

গ্রাভ- জগন্নাথযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৫৬ 

মভাাাঃ মযামজনা 
মফগভ 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 



২৫৭ 

মভাাাঃ মডমভ 

মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৫৮ 

মভাাাঃ াঅনুয়াযা 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৫৯ 

মভাাাঃ 
মভাত্মাযী খাতুন 

গ্রাভ- দমযচক , মাাঃ 
মভাফাযক, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৬০ মভাাাঃ মাঈমর 

গ্রাভ- মদৌরতুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৬১ 

মভাাাঃ ভামজম য়া 
খাতুন 

গ্রাভ- নতুন াঅমরডাঙ্গা, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৬২ 

মভাাাঃ াযমবন 

মফগভ 

গ্রাভ- কামফাটি 

মখব ারা, মাাঃ মফগঞ্জ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৬৩ 

মভাাাঃ মযামপনা 
মফগভ 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৬৪ 

মভাাাঃ ারভা 
খাতুন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৬৫ মভাাাঃ াঅবয়া 
গ্রাভ- কামফাটি, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

- 
মপোলোক 

০৭ 
 



মফগভ চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  ততরী  মদন 

২৬৬ 

মভাাাঃ খামতজা 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৬৭ 

মভাাাঃ যমভা 
খাতুন 

গ্রাভ- মমরভাফাদ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৬৮ মভাাাঃ ানতাযা 

গ্রাভ- তযতীুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৬৯ 

মভাাাঃ ামফফা 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৭০ 

মভাাাঃ ভাপুজা 
খাতুন 

গ্রাভ- কানা  

মগাারনগয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  ০৭ 

মদন 

 

২৭১ 

মভাাাঃ াবয়যা 
াথী মফগভ 

গ্রাভ- ফাফুুয মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৭২ 

মভাাাঃ জান্নাতুন 

মনা 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৭৩ 

মভাাাঃ ুভাাআয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 



২৭৪ 

মভাাাঃ াযমবন 

খাতুন 

গ্রাভ-  মচৌধুযীাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

২৭৫ 

মভাাাঃ খামদজা 
খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

মপোলোক 

ততরী  
০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭৬ 

মভাাাঃ নামযন 

াঅকতায 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩৯৪০১৩৬ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১২ 

২৭৭ 

মভাাঃ মভাখবরুয 

যভান 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৭৮ 

মভাাাঃ নামযন 

খাতুন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

২৭৯ 

মভাাাঃ ামফফুয 

যভান 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৮০ 

মভাাাঃ ভাপুজা 
াঅকতায 

গ্রাভ- জগন্নাথযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

০১৭৯৭৭২৪২৬৫ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৮১ াভীভ াঅরী 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৮২ 

মভাাাঃ ামদা 
াঅকতায স্মৃমত 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৮৩ 

মভাাঃ ভমতাঈয 

যভান 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৮৪ 

মভাাাঃ ামনা 
খাতুন 

গ্রাভ- দমযচক , মাাঃ 
মভাফাযক, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৮৫ 

মভাাাঃ তাাাঈয 

যভান 

গ্রাভ- মদৌরতুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৬১৭৯৩৫৮৮ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৮৬ মভাাঃ নামভ াঅরী 
গ্রাভ- নতুন াঅমরডাঙ্গা, 
মাাঃ মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯৭৬৬৩৭১৯ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 



২৮৭ 

মভাাঃ ভমাঈয 

যভান 

গ্রাভ- কামফাটি 

মখব ারা, মাাঃ মফগঞ্জ, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৮৮ 

মভাাাঃ াভীভা 
খাতুন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০৮১৬২২৭ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৮৯ 

মভাাঃ যম্নবফর 

মাবন 

গ্রাভ- তযমতুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৩৫৫৬১২৭ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৯০ 

মভাাঃ ভাভনু ায 

যমদ 

গ্রাভ- কামফাটি, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৯১ 

মভাাঃ নামদয 

মাবন 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৩৬৯০৫৩৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৯২ মভাাঃ নামদ াঅরী 
গ্রাভ- মমরভাফাদ, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৭৯৭০৭১৩ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৯৩ 

মভাাাঃ াঅমিয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- তযতীুয 

াঅমরডাাংগা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৯৭৫১৪৫৭ 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৯৪ মভাাঃ াঅাঃ ভমকভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 



২৯৫ মভাাাঃ মভৌুভী 

গ্রাভ- কানা  

মগাারনগয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন ০৭ 

মদন 

 

২৯৬ নাাইভ মমদ্দক 

গ্রাভ- ফাফুুয মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৯৭ ুজন াঅরী 
গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৯৮ 

মভাাাঃ মাঈরী 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

২৯৯ খামতজা খাতুন 

গ্রাভ-  মচৌধুযীাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৯৭৫১৪৫৭ 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

৩০০ াভূভ াঅবম্মদ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
মফগঞ্জ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন 

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০১ 

মভাাঃ কুযফান 

াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৭০৪২৭০৭ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৩ 

৩০২ মভাাঃ াজারার 

গ্রাভ- গঙ্গাযাভুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩০৩ মভাাঃ ভমভনুর ক 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩০৪ তামরভা খাতুন 

গ্রাভ- ফাফুুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩০৫ 

মভাাঃ ামফফয 

াঅবভদ 

গ্রাভ- দাঃ াঈমজযুয, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩০৬ 

মভাাাঃ মফস্নফ 

াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩০৭ 

াঅ ন ভ. 

াঅব্দুরস্না মর 

ফাকী 

গ্রাভ- চতুযযু 

নতুনাড়া, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩০৮ 

মভাাঃ াঅমজভুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩০৯ 

মভাাঃ যমন 

াআরাভ 

গ্রাভ- চমন্ডযু, মাাঃ 
ত্রামজতুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩১০ মভাাম্মদ াঅরী 
গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩১১ 

মভাাঃ মাবর 

যানা 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩১২ 

মভাাঃ াঅমকুর 

াঅরী 

গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া 
ভদীুয, মাাঃ মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩১৩ 

মভাাাঃ খমতজা 
মফগভ 

গ্রাভ- ভবলুয, মাাঃ 
ফাভনগাাঁ, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩১৪ 

মভাাাঃ ামদুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩১৫ 

মভাাাঃ জাাঙ্গীয 

াঅরভ 

গ্রাভ- দাদনচক দরূমবযু, 

মাাঃ াঅমদনা কবরজ 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩১৬ মভাাঃ ামভাঈর 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

- 
গরু 

০৭ 
 



াআরাভ চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  মভা াতাজাকযণ  মদন 

৩১৭ 

মভাাাঃ মযামকফুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩১৮ 

 মভাাঃ রা 

াঅরী 

গ্রাভ- াঈাঃ াঈমজযুয 

ঠকঠমকাড়া, মাাঃ 
ফাফুুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩১৯ 

 মভাাঃ নাাআভ 

াআরাভ 

গ্রাভ- কারুুয, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩২০ 

 মভাাঃ মদরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩২১ 

 মভাাঃ মগারাভ 

যাফফী 

গ্রাভ- দরূমবযু, মাাঃ 
মগাভত্মাুয, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩২২ 

 মভাাঃ াঅব্দুয 

যাজ্জাক 

গ্রাভ- মদৌরতুয 

াঈযব ারা, মাাঃ 
মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩২৩ াঅব্দুর কমযভ 

গ্রাভ- কানা  

ফরাফাড়ী, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩২৪ 

মভাাাঃ ভাহ্পুজা 
খাতুন 

গ্রাভ- কানা  

মগাারনগয, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩২৫ 

মভাাাঃ াঅবয়া 
মফগভ 

গ্রাভ- চতুযযু, মাাঃ 
কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২৬ 

মভাাাঃ ভাাআনুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঈাঃচাাঁদুয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৩১৩৫৮৩৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৪ 

৩২৭ 

মভাাঃ ামভযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪০৯৮৭৩৮৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩২৮ মভাাঃ ফমদাঈজ্জাভান 

গ্রাভ- াঅজভতুয হুদভা, 
মাাঃ মভারস্নাব ারা, 
মফগঞ্জ, 

০১৭৩৯৯৮০৯৬৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩২৯ 

মভাাাঃ মগারাভ 

নফী 

গ্রাভ- চাাঁদুয, মাাঃ 
মভারস্নাব ারা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৯৪৯৬৯৯৫ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩০ 

মভাাাঃ াঅযাপুর 

াঅরভ 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৪৮৯৫৬৪৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩১ 

মভাাাঃ াঅযাপুর 

ক 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭২৮৮৪২০৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩২ 

মভাাাঃ মর ন 

াঅরী 

গ্রাভ- াঈাঃ চাাঁদুয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭২৭০৭৫১৪ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩৩ াঅভাাঈর ক 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯৬১০৩৬৭৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩৪ 

মভাাঃ মানাযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৫১৪৩০০৪ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩৫ মভাাঃ মযপ াঈদ্দীন 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৩৭০৩৩৩৫ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩৬ 

মভাাঃ 
ভামনকুজ্জাভান 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৪৫৬৪৫৩২ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩৭ 

মভফাহুর ক 

মভরন 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

০১৭০৪৮০৫৯১৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩৩৮ 

মভাাঃ কমফয 

মাবন 

গ্রাভ- কাভারুয, মাাঃ 
মভজম াুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৬১৫৮০৮০৬ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৩৯ 

মভাাঃ মনাযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- াঅজভতুয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২৩৬৮৪৯৫৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪০ 

মভাাঃ াআব্রামভ 

াঅরী 

গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৮৪৭২৫২৩ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪১ 

মভাাাঃ মাবর 

যানা 

গ্রাভ- মতযযময়া, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৫৯৭৩২০০২ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪২ মভাাঃ ুজন াঅরী 
গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৮২৫৫৮০৬ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪৩ মভাাঃ ভাুদ যানা 
গ্রাভ- াবফনগয, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৭৩৬১৯২৪৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪৪ মভাাঃ যীপ াঈদ্দীন 

গ্রাভ- াঈত্তয চাাঁদযু, মাাঃ 
াঅজভতুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৪০০০৫৫০ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪৫ 

মভাাাঃ াঅভানত 

াঅরী 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭১৭১৮৯৩১৫ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪৬ 

মভাাঃ াঅমভনরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- ধাাআনগয, মাাঃ 
ধাাআনগয, মফগঞ্জ, 

০১৭১৩৮২৮৩২৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩৪৭ 

মভাাাঃ যামজয়া 
ুরতানা 

গ্রাভ- ামদনগয ফড়গ্রাভ, 

মাাঃ বফানীযু, 

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৫১৩৪৬৪৮ 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ 

মদন 

 

৩৪৮ 

াআযাত জাান 

াঅা 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
ফাফুুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৪৫১৩৪৬৪৮ 

গফাদী শু 

ারন  

০৭ 

মদন 

 

৩৪৯ তাভান্না খাতুন 

গ্রাভ- মতরকুম 

মফশ্বাব ারা, মাাঃ 
মভারস্নাব ারা ,মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ 

মদন 

 

৩৫০ 

মভাাাঃ াভীভা 
াঅকতায ফান ু

গ্রাভ- ফামরয়াডাঙগা, 
মাাঃ চাাঁাাআাঃ দয 

,মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গফাদী শু 

ারন  ০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৫১ 

মভাাাঃ 
মপাঈরস্নাহ্ ুভন 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৯৪০৯৮০ 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৫ 

৩৫২ াঅব্দুর ফাময 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৩৩৪৮০২ 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৫৩ মভাাঃ ভাুদ যানা 
গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৮২৪০৪৮৮ 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৫৪ মভাাঃ যাবর াঅরী 
গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৫৫ মভাাঃ াভীভ মযজা 
গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৫৬ শ্রী কভর কুভায 

গ্রাভ- চকনাধড়া, মাাঃ 
চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৯৯০১৩১০ 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৫৭ 

মভাাঃ ভামযম্নর 

াআরাভ 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৫৮ 

মভাাঃ যমফাঈর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৮৯০৫৩৯ 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 



৩৫৯ 

মভাঃ মভজনযু 

যভান  

গ্রাভ- মফনগয, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬০ 

মভাাঃ াাফুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬১ 

মভাাঃ াাদাত 

মাবন 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬২ 

মভাাঃ 
জামভাঈজ্জাভান 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬৩ 

মভাাঃ ামযয়ায 

মাবন 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬৪ 

মভাাঃ যায়ান 

াঅরী 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬৫ 

মভাাঃ মদরু 

াআরাভ 

গ্রাভ- কৃলণচন্দ্রুয, মাাঃ 
চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬৬ 

াঅব্দুর ভাবরক  

 

গ্রাভ- দফুরীবান্ডায, মাাঃ 
চকমকত্তী, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬৭ 

মভাাঃ ভমফনুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 



৩৬৮ 

মভাাঃ ামফফযু 

যভান 

গ্রাভ- াংকয ভামদয়া, 
মাাঃ চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৬৯ 

মভাাঃ াযম্নন ায 

যমদ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৭০ মভাাঃ ভাভনু াঅমর 

গ্রাভ- কৃষ্ণচন্দ্রুয, মাাঃ 
৬৩৪১, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৭১ মভাাঃ াঅব্দু াভাদ 

গ্রাভ- কৃষ্ণচন্দ্রুয, মাাঃ 
৬৩৪১, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৭২ 

মভাাাঃ াঅফুর 

কারাভ 

গ্রাভ- ফাফুুয, মাাঃ 
বফানীুয, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৭৩ 

মভাাঃ পযাদ 

াআযাভ  ু ুর 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৭৪ 

মভাাাঃ াঅবনায়ায 

মাবন 

গ্রাভ- মফনাযায়নুয, 

মাাঃ কানা , মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

৩৭৫ 

মভাাঃ যাাআনুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- চাতযা, মাাঃ 
চাতযা, মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯২৪২৬৯৩৫ 

ভৎয চাল  

০৭ 

মদন 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৭৬ 

মভাাাঃ মযবনা 
খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৯৪০৯৮০ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

ফযচ 

নাং-
১৬ 

৩৭৭ ুভাাআয়া খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৩৩৪৮০২ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৭৮ 

মভাাাঃ 
াামযনা 
খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৮৮২৪০৪৮৮ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৭৯ 

মভাাাঃ ুযবী 
খাতুন 

গ্রাভ- কানা ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৮০ 

মভাাাঃ 
জমুনয়াযা 
খাতুন 

গ্রাভ- যুনচক 

াঈত্তযাড়া,মাাঃ 
মফবনাদুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৮১ 

মভাাাঃ ভারমত 

মফগভ 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৩৯৯০১৩১০ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



৩৮২ 

 মভাাাঃ 
নামযন খাতুন 

গ্রাভ- যাধানগয,মাাঃ 
মফবনাদুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ। 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৮৩ 

 মভাাাঃ মখনা 
মফগভ 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭২২৮৯০৫৩৯ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৮৪ 

 মভাাাঃ যঞ্জ ু

খাতুন 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৮৫ 

 ভাযম্নপা 
খাতুন 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৮৬ 

মভাাাঃ 
াযমবন 

মফগভ 

গ্রাভ- 

মনযারাগুচ্ছগু্রাভ,মাাঃ 
কানাা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৮৭ 

মভাাাঃ ভমযয়ভ 

মফগভ 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৮৮ মভাাাঃ াথী 
গ্রাভ- মচৌধযুীাড়া,মাাঃ 
মফগঞ্জ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৮৯ 

মভাাাঃ ুভা 
মফগভ 

গ্রাভ- াঈভযুয,মাাঃ 
বফানীুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৯০ 

মভাাাঃ মনবা 
খাতুন 

গ্রাভ- মনযারাগুচ্ছ,ুমাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 



চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

৩৯১ 

মভাাাঃ মকয়া 
খাতুন 

গ্রাভ- জাযুয,মাাঃ 
মভাফাযকুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৯২ 

মভাাাঃ াঅমযপ 

াঅরী 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৯৩ 

মভাাঃ মতামযকুর 

াআরাভ 

গ্রাভ- 

মফনাযায়নুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৯৪ 

মভাাাঃ াভীভা 
াঅকতায ফান ু

গ্রাভ- াআরাভুয,মাাঃ 
নাবচার,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৯৫ 

মভাাাঃ াময়া 
খাতুন 

গ্রাভ- তযতীুয,মাাঃ 
মফগঞ্জ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৯৬ 

মফার কুভায 

ার 

গ্রাভ- তযতীুয,মাাঃ 
মফগঞ্জ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৩৯৭ 

মফাখা যানী 
ার 

গ্রাভ- মফগঞ্জ 

ফাজায,মাাঃ মফগঞ্জ,  

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 

৩৯৮ মদমকা ার 

গ্রাভ- মফগঞ্জ 

ফাজায,মাাঃ মফগঞ্জ,  

মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  ০৭ 

মদন 

 



৩৯৯ খাবরদা খাতুন 

গ্রাভ- দাঃাঈমজযুয,মাাঃ 
যাধাকাভত্মুয,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

- 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

৪০০ 

াযাফান 

মতাহুযা 
াঅমনকা 

গ্রাভ- মফশ্বনাথুয,মাাঃ 
কানা ,  মফগঞ্জ, 

চাাঁাাআনফাফগঞ্জ।  

০১৭৯২৪২৬৯৩৫ 

গরু 

মভা াতাজাকযণ  

০৭ 

মদন 

 

 

 

               

 

                          ২৫/০৩/২০২১ 


